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Oddzia³ywanie motywacyjne
systemu zró¿nicowanej sk³adki
na spo³eczne ubezpieczenie wypadkowe

W artykule przedstawiono wyniki badañ przeprowadzonych w 202 przedsiêbiorstwach. Dotyczy³y 
one oddzia³ywania motywacyjnego zró¿nicowanej sk³adki na spo³eczne ubezpieczenie wypadkowe na 
stymulowanie dzia³añ prewencyjnych. Badania wykaza³y, i¿ zró¿nicowana sk³adka spe³nia skutecznie 
swoj¹ rolê motywacyjn¹ g³ównie w odniesieniu do przedsiêbiorstw du¿ych i bardzo du¿ych, a ponadto 
w stosunku do przedsiêbiorstw nale¿¹cych do grup dzia³alno�ci o wysokiej sk³adce. Przedstawiono 
propozycje zmian w obowi¹zuj¹cym systemie ró¿nicowania sk³adki maj¹cych na celu zwiêkszenie jej 
motywacyjnej roli.

Motivation impact of differentiated contribution system on social accident insurance 
This article presents the output of research  carried out in 202 companies to find out about the mo-
tivation impact of differentiated premiums in the accident insurance system to stimulate prevention 
measures. The study has confirmed that differentiated premiums in the social accident insurance 
system are an effective motivation stimulus to apply prevention measures mainly in large and very 
large companies as well as in companies in branches where premiums are very high. This article also 
presents some proposals of how to amend the present system of differentiated contributions to 
enhance its prevention motivating role.

Wprowadzenie
Ustawa z dnia 30 pa�dziernika 2002 r. o ubez-

pieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych, zwana dalej ustaw¹ 
wypadkow¹, okre�li³a m.in. zasady ró¿nicowania 
stopy procentowej sk³adek na ubezpieczenie wy-
padkowe, wprowadzaj¹c do polskiego systemu 
ochrony pracy ekonomiczny stymulator poprawy 
warunków pracy. Zgodnie z t¹ ustaw¹, w okresie 
od 1 stycznia 2003 r. do 31 marca 2006 r. stopa 
procentowa sk³adki by³a zró¿nicowana jedynie na 
poziomie grup dzia³alno�ci. Zró¿nicowanie stopy 
procentowej sk³adki zarówno na poziomie grup 
dzia³alno�ci, jak i zak³adów pracy funkcjonuje od 
1 kwietnia 2006 r. Sk³adk¹ zró¿nicowan¹ objêci 
s¹ p³atnicy zg³aszaj¹cy do ubezpieczenia spo-
³ecznego co najmniej 10 pracowników. P³atnicy 
sk³adek nale¿¹ do okre�lonych grup dzia³alno�ci 
w zale¿no�ci od rodzaju dzia³alno�ci PKD (Polska 
Klasyfikacja Dzia³alno�ci), ujêtej w rejestrze 
REGON podmiotów gospodarki narodowej. 
Stopa procentowa sk³adki dla p³atnika sk³adek, 

zg³aszaj¹cego do ubezpieczenia wypadkowego 
nie wiêcej ni¿ 9 ubezpieczonych, wynosi 50% 
najwy¿szej stopy procentowej, ustalonej dla 
dzia³alno�ci na dany rok sk³adkowy. 

Od 1 kwietnia 2009 r. zwiêkszony zosta³ 
zakres ró¿nicowania stopy procentowej sk³adki 
na poziomie zak³adów pracy1, który wynosi teraz 
od -50% do +50% w stosunku do �redniej stopy 
procentowej sk³adki dla grupy dzia³alno�ci usta-
lonej w rozporz¹dzeniu ministra pracy i polityki 
spo³ecznej2. Wprowadzenie w ¿ycie nowych za-
sad ró¿nicowania sk³adki powinno spowodowaæ 
zwiêkszenie stymulacyjnego oddzia³ywania tego 
systemu na poprawê warunków pracy. 

Z uwagi na dotychczasowy, ponad trzyletni 
okres funkcjonowania systemu zró¿nicowania 
sk³adki na poziomie zak³adów pracy, a ponadto 
na zwiêkszenie od 1 kwietnia 2009 r. zakresu 
1 Od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2009 r. zakres zró¿ni-
cowania  stóp procentowych sk³adek dla zak³adów pracy 
wynosi³ od -20% do +20%.
2 J. Rzepecki Zasady ró¿nicowania stopy procentowej 
sk³adki na spo³eczne ubezpieczenie wypadkowe. 
„Bezpieczeñstwo Pracy” 6(453)2009.

zró¿nicowania sk³adki, celowe by³o dokonanie – 
ramach badañ –  oceny zró¿nicowanej sk³adki na 
ubezpieczenie wypadkowe jako ekonomicznego 
stymulatora poprawy warunków pracy. 

Zakres badañ i warunki pracy
w przedsiêbiorstwach objêtych badaniami

Podstawê badañ stanowi³y:
• kwestionariusz WPPiS – zawieraj¹cy dane 

o warunkach pracy w przedsiêbiorstwie i sk³ad-
kach na spo³eczne ubezpieczenie wypadkowe 

• kwestionariusz OMZS – dotycz¹cy oddzia³y-
wania motywacyjnego zró¿nicowanej sk³adki.

Zawarte w kwestionariuszu WPPiS dane do-
tyczy³y liczby ubezpieczonych, liczby wypadków 
przy pracy z uwzglêdnieniem wypadków �mier-
telnych i ciê¿kich, liczby chorób zawodowych, 
liczby pracuj¹cych w warunkach zagro¿enia, dni 
absencji wypadkowej, dni absencji chorobowej 
i jej kosztów oraz wysoko�ci procentowej i kwo-
towej sk³adek na ubezpieczenie wypadkowe 
w latach 2006-2008.
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Formularz OMZS zawiera³ m.in.: pytania 
dotycz¹ce oceny ekonomicznej sk³adki na spo-
³eczne ubezpieczenie wypadkowe,  wskazania, 
czy sk³adka zosta³a od 1.04.2009 r. obni¿ona, 
podwy¿szona, czy te¿ pozosta³a na poprzednim 
poziomie, a tak¿e wskazania celu przeznaczania 
�rodków uzyskanych z obni¿enia sk³adki oraz 
kierunków dzia³añ prewencyjnych, maj¹cych na 
celu uzyskanie w przysz³o�ci obni¿ki sk³adki.

Badania, z wykorzystaniem wymienionych 
formularzy, przeprowadzono w 202 przedsiê-
biorstwach reprezentuj¹cych wszystkie woje-
wództwa (oprócz lubuskiego).  Badaniami objêto 
jedynie przedsiêbiorstwa, w których obowi¹zuje 
system zró¿nicowanej sk³adki na spo³eczne ubez-
pieczenie wypadkowe. W�ród przedsiêbiorstw 
stosunkowo proporcjonalny by³ udzia³ zak³adów 
ma³ych, �rednich i du¿ych. Reprezentowa³y one 
23 grupy dzia³alno�ci3. Najliczniej reprezentowane 
by³y grupy dzia³alno�ci nale¿¹ce do przetwórstwa 
przemys³owego, reprezentuj¹ce wytwarzanie, 
zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz 
i wodê, a tak¿e handel hurtowy, detaliczny oraz 
naprawy.   

W przedsiêbiorstwach objêtych badaniami 
zg³oszono w 2008 r. do ubezpieczenia spo³ecz-
nego ZUS 108 812 osób; mia³y w nich miejsce 
1 423 wypadki przy pracy, w tym 6 �miertelnych 
i ciê¿kich. W warunkach zagro¿enia pracowa³o 
22 742 pracowników, w tym w warunkach 
zagro¿enia czynnikami szkodliwymi dla zdrowia 
14 246 pracowników. 

Wypadki przy pracy mia³y miejsce w 62% 
przedsiêbiorstw. W ok. 43% przedsiêbiorstw 
zarejestrowano wystêpowanie zagro¿eñ zawo-
dowych. Wystêpowanie zagro¿eñ czynnikami 
szkodliwymi dla zdrowia, których czêstotliwo�æ 
wp³ywa w 50% na wysoko�æ stopy procentowej 
sk³adki dla przedsiêbiorstwa, poda³o jedynie 28% 

3 Na ogóln¹ liczbê 29 grup dzia³alno�ci ujmowanych 
w rozporz¹dzeniu ministra pracy i polityki spo³ecznej dla 
celów ró¿nicowania stopy procentowej sk³adki na spo-
³eczne ubezpieczenie wypadkowe. Od 1 kwietnia 2010 r. 
obowi¹zuje zwiêkszona do 64 liczba grup dzia³alno�ci 
w zwi¹zku z wprowadzeniem do statystyki polskiej nowej 
klasyfikacji PKD 2007. 

przedsiêbiorstw. By³y to g³ównie przedsiêbiorstwa 
reprezentuj¹ce ró¿ne dzia³alno�ci produkcyjne, 
a ponadto przedsiêbiorstwa górnicze oraz repre-
zentuj¹ce wytwarzanie, zaopatrywanie w energiê 
elektryczn¹, gaz i wodê. W pozosta³ych przed-
siêbiorstwach, zwi¹zanych z budownictwem, 
transportem, handlem i us³ugami wystêpowanie 
zagro¿eñ czynnikami szkodliwymi wykaza³o 
jedynie 2% przedsiêbiorstw (rys. 1.). 

Wyniki badania oddzia³ywania 
zró¿nicowanej sk³adki 
na stymulowanie dzia³añ 
prewencyjnych w przedsiêbiorstwach

Dane przeanalizowano przy zastosowaniu 
dwóch kryteriów, tj. wielko�ci przedsiêbiorstw 
oraz ich przynale¿no�ci do grup dzia³alno�ci 
wed³ug wysoko�ci sk³adek, które (zgodnie 
z przyjêtymi za³o¿eniami) powinny mieæ wp³yw 
na stymulowanie dzia³añ w kierunku poprawy 
warunków pracy w przedsiêbiorstwach. 

W celu przeprowadzenia analizy wed³ug kryte-
rium wielko�ci przedsiêbiorstw, dokonano ich po-
dzia³u na cztery grupy, w zale¿no�ci od liczby osób 
zg³aszanych do ubezpieczenia spo³ecznego:

• ma³e – od 10 do 49 
• �rednie – od 50 do 249
• du¿e – od 250 do 999
• bardzo du¿e – co najmniej 1000 ubezpie-

czonych.
Podstawê analizy wed³ug kryterium wysoko-

�ci sk³adki by³a przynale¿no�æ przedsiêbiorstw 
objêtych badaniami do grup dzia³alno�ci okre-
�lonych w rozporz¹dzeniu ministra pracy i poli-
tyki spo³ecznej z dnia 16 marca 2009 r.4 W tym 
celu dokonano podzia³u na nastêpuj¹ce grupy 
przedsiêbiorstw:

• o wysokiej sk³adce, tj. nale¿¹ce do grup 
dzia³alno�ci z ustalon¹ co najmniej 7. kategori¹ 
4 Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 
16 marca 2009 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie 
ró¿nicowania stopy procentowej sk³adki na ubezpieczenie 
spo³eczne z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodo-
wych w zale¿no�ci od zagro¿eñ zawodowych i ich skutków. 
DzU nr 43, poz. 350.

ryzyka i odpowiadaj¹c¹ jej sk³adk¹ w wysoko�ci 
min. 2% podstawy wymiaru sk³adek

• o �redniej wysoko�ci sk³adki, tj. nale¿¹ce do 
grup dzia³alno�ci z ustalon¹ 5. lub 6. kategori¹ 
ryzyka i odpowiadaj¹c¹ im sk³adk¹ w wysoko�ci 
1,47% lub 1,73% podstawy wymiaru sk³adek

• o niskiej wysoko�ci sk³adki, tj. nale¿¹ce 
do grup dzia³alno�ci z ustalon¹ 4. lub ni¿sz¹ 
kategori¹ ryzyka i odpowiadaj¹c¹ jej sk³adk¹ 
w wysoko�ci 1,20% lub ni¿sz¹.

Przeprowadzona analiza, uwzglêdniaj¹ca 
przyjête podzia³y wed³ug wysoko�ci stóp pro-
centowych sk³adek wykaza³a, ¿e 110 zak³adów 
pracy, tj. wiêkszo�æ objêtych badaniami, stanowi³y 
przedsiêbiorstwa nale¿¹ce do grup dzia³alno�ci 
o �redniej wysoko�ci sk³adki (rys. 2.). Przedsiê-
biorstwa nale¿¹ce do grup dzia³alno�ci o wysokiej 
stopie procentowej sk³adki stanowi³y 24%, 
a przedsiêbiorstwa nale¿¹ce do dzia³alno�ci o ni-
skiej sk³adce stanowi³y 17% ogó³u zak³adów.

Dla wiêkszo�ci, tj. ponad 43% przedsiêbiorstw 
ZUS ustali³ od 1.04.2009 r. obni¿kê stóp procen-
towych sk³adek. Dla 33% przedsiêbiorstw zosta³a 
okre�lona sk³adka w wysoko�ci �redniej dla grupy 
dzia³alno�ci, a 15% przedsiêbiorstw zosta³o objê-
tych podwy¿kami sk³adek.  

Najwiêcej przedsiêbiorstw zosta³o objêtych 
obni¿kami sk³adek wynosz¹cymi 30%. Obni¿ki 
sk³adek wystêpowa³y najczê�ciej w�ród przed-
siêbiorstw ma³ych (10-49 osób) oraz �rednich 
(50-249 osób), a ponadto w�ród przedsiêbiorstw 
nale¿¹cych do grup dzia³alno�ci o �redniej wyso-
ko�ci stopy procentowej sk³adki. W�ród przedsiê-
biorstw, w których sk³adka zosta³a podwy¿szona, 
dominowa³y podwy¿ki o 10%. Podwy¿ki sk³adek 
w takiej wysoko�ci objê³y 60% p³atników sk³adek, 
którym podniesiono sk³adki w stosunku do sk³ad-
ki �redniej ustalonej dla grupy dzia³alno�ci. 

Przeprowadzona analiza wykaza³a, ¿e w 69% 
objêtych badaniami przedsiêbiorstw sk³adka na 
spo³eczne ubezpieczenie wypadkowe stanowi 
element analiz ekonomicznych przedsiêbiorstwa, 
w tym we wszystkich bardzo du¿ych przedsiê-
biorstwach oraz w 92% przedsiêbiorstw du¿ych. 
Z drugiej strony – stanowi ona element analiz 

Rys. 1.  Przedsiêbiorstwa, w których wyst¹pi³y zagro¿enia zawodowe 
Fig. 1. Companies with occupational hazards

Rys. 2.  Struktura przedsiêbiorstw objêtych badaniami wed³ug wysoko�ci stóp procento-
wych sk³adek obowi¹zuj¹cych od 1.04.2009 r. dla grup dzia³alno�ci
Fig. 2. Studies companies in a break down by percentage of contribution rates in effect 
from 1.04.2009 for branches
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4,5% przedsiêbiorstw tej grupy. Charakterystycz-
ny jest jednocze�nie wysoki, gdy¿ 23% udzia³ 
wypowiedzi wskazuj¹cych na brak zdania, je�li 
chodzi o ocenê wprowadzonych zmian. 

W odniesieniu do motywacyjnego oddzia³y-
wania na poprawê warunków pracy 46% przed-
siêbiorstw pozytywnie oceni³o wprowadzone 
ostatnio zmiany. W przypadku przedstawicieli 
28% przedsiêbiorstw nowe zasady ró¿nicowania 
sk³adki s¹ jednak niewystarczaj¹ce do osi¹gniêcia 
po¿¹danych rezultatów. 

Analiza pozytywnych odpowiedzi doty-
cz¹cych skuteczno�ci wprowadzonych zmian 
w zakresie motywacyjnego oddzia³ywania na 
poprawê warunków pracy z uwzglêdnieniem 
kryterium wysoko�ci sk³adki ustalonej dla grupy 
dzia³alno�ci wykaza³a znaczne zró¿nicowanie. 
Z jednej bowiem strony, na skuteczno�æ wpro-
wadzonych zmian wskazano w 70% przedsiê-
biorstw nale¿¹cych do dzia³alno�ci o wysokiej 
sk³adce, a z drugiej strony – w zaledwie 22% 
przedsiêbiorstw ma³ych (rys. 5.). 

Zdaniem ok. 40% przedsiêbiorstw sk³adka 
pozosta³a w dotychczasowej wysoko�ci, dla 
ok. 35% przedsiêbiorstw zosta³a obni¿ona, 
a dla ok. 17%  – zosta³a podwy¿szona. Celem 
dalszej analizy by³o wskazanie kierunków, na 
które przedsiêbiorstwa zamierzaj¹ przekazywaæ 
�rodki uzyskane z obni¿ek sk³adek. W jej wyniku 
wykazano, ¿e wiêkszo�æ – 60% przedstawicieli 
przedsiêbiorstw, które uzyska³y obni¿kê sk³adki – 
albo nie planuje przeznaczania zaoszczêdzonych 
�rodków na ¿adne okre�lone cele, albo nie mia³o 
zdania, b¹d� nie udzieli³o odpowiedzi. W�ród tej 
grupy przedsiêbiorstw w ok. 37% odpowiedzi 
wskazano na brak zdania lub nie udzielono ¿adnej 
odpowiedzi. Niektóre przedsiêbiorstwa produk-
cyjne, w tym tak¿e du¿e i bardzo du¿e wskaza³y, 
i¿ planuj¹ przeznaczyæ zaoszczêdzone �rodki 
na utrzymanie przedsiêbiorstwa w warunkach 
kryzysu ekonomicznego. 

W wyniku analizy dotycz¹cej realizacji przez 
przedsiêbiorstwo w najbli¿szym czasie dodatko-
wych dzia³añ prewencyjnych w celu uzyskania 

Rys. 3. Przedsiêbiorstwa wed³ug wielko�ci, w których sk³adka na ubezpieczenie wypadkowe 
stanowi odczuwaln¹ pozycjê kosztów
Fig. 3. Companies by size in the group of companies where accidents insurance  premiums 
presents a notable cost 

Rys. 4.  Przedsiêbiorstwa wed³ug wysoko�ci sk³adki ustalonej dla grupy dzia³alno�ci, w któ-
rych sk³adka na ubezpieczenie wypadkowe stanowi odczuwaln¹ pozycjê kosztów
Fig. 4. Companies by contribution rate for a branch in the group of companies where 
accident insurance premium presents a notable cost

ekonomicznych zaledwie w 39% przedsiêbiorstw 
ma³ych. Badania wykaza³y ponadto, i¿ sk³adka 
stanowi przedmiot analiz ekonomicznych w 70% 
przedsiêbiorstw nale¿¹cych do grup dzia³alno�ci 
o wysokiej sk³adce, w 78% przedsiêbiorstw 
o �redniej wysoko�ci sk³adki oraz zaledwie w 33% 
przedsiêbiorstw o niskiej wysoko�ci sk³adki.

Dla 44% badanych zak³adów pracy sk³ad-
ka na ubezpieczenie wypadkowe stanowi 
odczuwaln¹ ekonomicznie pozycjê kosztów 
funkcjonowania przedsiêbiorstwa, natomiast dla 
45% przedsiêbiorstw nie stanowi ona istotnego 
obci¹¿enia finansowego. Analiza wykaza³a po-
nadto, ¿e w 64% przedsiêbiorstw bardzo du¿ych 
oraz w 63% przedsiêbiorstw du¿ych sk³adka 
stanowi odczuwaln¹ pozycjê kosztów przed-
siêbiorstwa, podczas gdy sk³adka ta stanowi 
istotne obci¹¿enie finansowe zaledwie dla 33% 
zak³adów �rednich oraz ma³ych (rys. 3.). W 50% 
przedsiêbiorstw zaliczonych do grup dzia³alno�ci 
o wysokiej stopie procentowej sk³adki na ubez-
pieczenie wypadkowe stanowi ona odczuwaln¹ 
ekonomicznie pozycjê kosztów funkcjonowania 
przedsiêbiorstwa. Dla zak³adów pracy zaliczo-
nych do grup dzia³alno�ci o �redniej wysoko�ci 
sk³adki udzia³ ten wynosi 43%, natomiast dla 
zak³adów o niskiej sk³adce wynosi on zaledwie 
14% (rys. 4.).

W wyniku badañ dokonano oceny wprowa-
dzonych z dniem 1 kwietnia 2009 r. zmian pole-
gaj¹cych na zwiêkszeniu zakresu podwy¿szania 
i obni¿ania sk³adek dla przedsiêbiorstw. Analiza 
odpowiedzi przedsiêbiorstw wykaza³a, ¿e 44% 
przedstawicieli przedsiêbiorstw pozytywnie oce-
ni³o wprowadzone zmiany wskazuj¹c, i¿ wp³ynê³y 
one na zwiêkszenie zakresu i/lub kosztów dzia³añ 
prewencyjnych w przedsiêbiorstwie. Szczególnie 
pozytywnie wprowadzone zmiany ocenili przed-
stawiciele du¿ych i bardzo du¿ych przedsiêbiorstw. 
W zak³adach du¿ych wprowadzone zmiany 
pozytywnie oceniono w 59% z nich, a w za-
k³adach bardzo du¿ych – w 55%. Jednocze�nie 
pozytywn¹ ocenê zmian wyra¿ono zaledwie 
w 27% przedsiêbiorstw �rednich oraz w 42% 
przedsiêbiorstw ma³ych. 

Analizê dotycz¹c¹ oceny wp³ywu wprowa-
dzonych od 1.04.2009 r. zmian zasad ró¿nico-
wania stopy procentowej przeprowadzono tak¿e 
z uwzglêdnieniem podzia³u na przedsiêbiorstwa 
wed³ug ich przynale¿no�ci do grup dzia³alno�ci 
o sk³adce wysokiej, �redniej i niskiej. Szczególnie 
pozytywnie wprowadzone zmiany oceniono 
w 65% przedsiêbiorstw zaliczonych do grup 
dzia³alno�ci o wysokiej stopie procentowej sk³ad-
ki. W grupie przedsiêbiorstw nale¿¹cych do grup 
dzia³alno�ci o niskiej stopie procentowej sk³adki 
ocenê pozytywn¹ wyrazili przedstawiciele jedynie 
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obni¿enia sk³adki na ubezpieczenie wypadkowe 
wykazano, i¿ zaledwie 37% badanych przedsiê-
biorstw przewiduje realizacjê takich dodatkowych 
dzia³añ. Jednocze�nie ok. 40% przedsiêbiorstw 
nie planuje realizacji dodatkowych dzia³añ 
prewencyjnych. Przedstawiciele 17% zak³adów 
pracy nie udzielili ¿adnej odpowiedzi na pytanie 
dotycz¹ce dodatkowych dzia³añ prewencyjnych, 
a w 7% osoby wype³niaj¹ce kwestionariusz nie 
mia³y zdania na ten temat. 

Analiza wykaza³a znaczne zró¿nicowanie 
dotycz¹ce podejmowania dodatkowych dzia³añ 
prewencyjnych w zale¿no�ci od wielko�ci przed-
siêbiorstw oraz od wysoko�ci stopy procentowej 
sk³adki ustalonej w rozporz¹dzeniu ministra 
pracy dla danej grupy dzia³alno�ci. Z jednej 
strony bowiem zaledwie 20% przedsiêbiorstw 
�redniej wielko�ci oraz 24% przedsiêbiorstw 
ma³ych, a z drugiej strony 59% przedsiêbiorstw 
du¿ych oraz 65% przedsiêbiorstw bardzo du¿ych 
wskaza³o, i¿ zamierza realizowaæ dodatkowe 
dzia³ania prewencyjne (rys. 6.). W�ród przedsiê-
biorstw nale¿¹cych do grup dzia³alno�ci o �red-
niej sk³adce odsetek ten wynosi³ 35%, a w�ród 
przedsiêbiorstw o wysokiej sk³adce – 64%.  
Z drugiej strony, zaledwie 5,5% zak³adów pracy 
nale¿¹cych do dzia³alno�ci o niskiej sk³adce wy-

razi³o gotowo�æ realizacji dodatkowych dzia³añ 
prewencyjnych (rys. 7.). 

Wiêkszo�æ dzia³añ prewencyjnych, jakie za-
mierzaj¹ realizowaæ przedsiêbiorstwa, dotyczy 
osi¹gniêcia zgodno�ci z wymaganiami prawnymi, 
a tak¿e w znacznie mniejszym stopniu doskona-
lenia SZ BHP oraz wdro¿enia SZ BHP.

W 52% badanych przedsiêbiorstw oceniono, 
¿e wprowadzenie zró¿nicowanej sk³adki mia³o 
pozytywny wp³yw na zwiêkszenie przestrzegania 
przepisów bhp przez pracowników, a w 29% 
przedsiêbiorstw nie stwierdzono takiego wp³ywu. 
Charakterystyczne jest, ¿e poprawa przestrze-
gania przepisów bhp dotyczy³a w najwiêkszym 
stopniu ma³ych przedsiêbiorstw, a w najmniej-
szym stopniu przedsiêbiorstw bardzo du¿ych.  
Ponadto na poprawê przestrzegania przepisów 
bhp  wskazywano g³ównie w przedsiêbiorstwach 
nale¿¹cych do grup dzia³alno�ci o najwy¿szej 
sk³adce, gdzie wykaza³o to 70% objêtych bada-
niami zak³adów pracy. 

Wnioski
W wyniku przeprowadzonych badañ od-

dzia³ywania motywacyjnego zró¿nicowanej 
sk³adki na spo³eczne ubezpieczenie wypadkowe 

na poprawê warunków pracy 
w przedsiêbiorstwach oraz 
analizy uzyskanych wyników 
mo¿na sformu³owaæ nastêpu-
j¹ce wnioski: 

�  Zró¿nicowana sk³adka 
na spo³eczne ubezpieczenie 
wypadkowe spe³nia skutecznie 
swoj¹ rolê motywacyjn¹, z jed-
nej strony g³ównie w odniesie-
niu do przedsiêbiorstw du¿ych 
i bardzo du¿ych, a z drugiej 
strony w stosunku do przed-
siêbiorstw nale¿¹cych do grup 
dzia³alno�ci o wysokiej sk³adce. 
W przewa¿aj¹cej wiêkszo�ci 
tych przedsiêbiorstw:

– sk³adka stanowi element analiz ekono-
micznych przedsiêbiorstwa oraz odczuwaln¹ 
ekonomicznie pozycjê jego kosztów

– wprowadzone od 1 kwietnia 2009 r.  nowe 
zasady ró¿nicowania sk³adki oceniane s¹ po-
zytywnie jako motywuj¹ce i wystarczaj¹ce do 
dzia³añ prewencyjnych

– planowane jest podjêcie dodatkowych dzia-
³añ prewencyjnych w celu uzyskania obni¿enia 
sk³adki. Maj¹ one g³ównie na celu osi¹gniêcie 
zgodno�ci z wymaganiami prawnymi, a w przed-
siêbiorstwach, w których ju¿ funkcjonuje SZ BHP, 
dotyczyæ maj¹ jego doskonalenia.

� W stosunku do przedsiêbiorstw �rednich, 
a zw³aszcza ma³ych oraz nale¿¹cych do grup 
dzia³alno�ci o niskiej sk³adce oddzia³ywanie 
motywacyjne zró¿nicowanej sk³adki jest bardzo 
ograniczone. 

� W celu zwiêkszenia, w stosunku do wszyst-
kich przedsiêbiorstw, motywacyjnej roli zró¿ni-
cowanej sk³adki na ubezpieczenie wypadkowe 
nale¿y:

–  jako podstawê do oceny ryzyka ubezpiecze-
niowego uwzglêdniaæ jedynie wypadki przy pracy, 
które spowodowa³y powy¿ej 3 dni absencji 

–  dokonaæ zmiany obowi¹zuj¹cych kryteriów 
do ustalania kategorii ryzyka (zarówno dla grup 
dzia³alno�ci jak i p³atników sk³adek) wed³ug 
wska�ników czêsto�ci dotycz¹cych wypadków 
przy pracy, chorób zawodowych oraz liczby 
pracowników zatrudnionych w warunkach 
zagro¿enia.

Publikacja przygotowana na podstawie wyników 
uzyskanych w ramach I etapu programu wie-
loletniego pn. „Poprawa bezpieczeñstwa i wa-
runków pracy” dofinansowywanego w latach 
2008-2010 w zakresie zadañ s³u¿b pañstwowych 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej. 
G³ówny koordynator: Centralny Instytut Ochrony 
Pracy – Pañstwowy Instytut Badawczy.

Rys. 5.  Przedsiêbiorstwa wed³ug wysoko�ci sk³adek dla grup dzia³alno�ci, dla których nowe 
zasady ró¿nicowania sk³adki s¹ wystarczaj¹ce w celach  motywacyjnych
Fig. 5. Companies by contribution rates for the branches where new principles of contri-
bution differentiation are sufficient to stimulate motivation

Rys. 6.  Przedsiêbiorstwa planuj¹ce realizacjê dzia³añ prewencyjnych w celu uzyskania 
obni¿enia sk³adki wed³ug wielko�ci przedsiêbiorstw
Fig. 6. Companies intending to implement prevention measures to reduce premiums in 
a breakdown by company size

Rys. 7.  Przedsiêbiorstwa planuj¹ce realizacjê dzia³añ prewencyjnych w celu uzy-
skania obni¿enia sk³adki wed³ug wysoko�ci sk³adki dla grupy dzia³alno�ci
Fig. 7. Companies  intending to implement prevention measures to reduce pre-
miums in a breakdown by contribution rate for a given branch
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