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Dotacje z ZUS na prewencję wypadkową w przedsiębiorstwach 
z sektora MŚP

Słyszeliśmy, że z ZUS można uzyskać dotacje na poprawę warunków pracy w firmie. Na jakie projekty można 
uzyskać wsparcie? W jakiej wysokości wypłacane są środki? (pytanie nr 1067465)

Przedsiębiorca będący płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe, może ubiegać się o dofinansowanie ze środków 
ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w swojej firmie. O dofinansowanie mogą ubiegać się również osoby 
prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które odprowadzają samodzielnie składki na ubezpieczenie 
wypadkowe. Program w szczególności jest adresowany do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje:

• projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, 
modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),

• projekty doradcze, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację 
oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań 
prewencyjnych w zakresie BHP,

• projekty inwestycyjno-doradcze, łączące wyżej opisane działania.

Program dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, 
prowadzonych przez płatników składek, realizowany jest na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1242 ze zm.).

Wskazać należy, że program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora 
MŚP.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wielkości podmiotu, mierzonej liczbą osób, za które odprowadzana jest 
składka na ubezpieczenie wypadkowe (patrz ramka). Przy określaniu wielkości przedsiębiorstwa bierze się pod uwagę liczbę 
osób, za które płatnik składek odprowadza składki na ubezpieczenie wypadkowe, zgodnie z deklaracją ZUS DRA. Nie należy 
natomiast brać pod uwagę powiązań kapitałowych.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do 5 Oddziałów ZUS w zależności od tego, w jakim województwie znajduje się 
siedziba wnioskodawcy. Wnioski można będzie składać po ogłoszeniu przez ZUS terminu naboru.

W jednym  projekcie  może  być  realizowanych  kilka  działań  równocześnie,  nie  ma  natomiast  możliwości 
składania przez jednego płatnika składek jednocześnie dwóch lub więcej wniosków o dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania na poprawę bhp w firmie 
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Maksymalne dofinansowanie do projektów 

inwestycyjnych doradczych 
inwestycyjno-

doradczych 

mikro- 1-9 90% 100.000 zł 40.000 zł 140.000 zł 

małe 10-49 80% 150.000 zł 60.000 zł 210.000 zł 

średnie 50-249 60% 260.000 zł 80.000 zł 340.000 zł 

duże 250 i więcej 20% 400.000 zł 100.000 zł 500.000 zł 

Wzory druków i umów | Przepisy prawne | Interpretacje urzędowe | Kalkulatory | Wskaźniki i stawki | Terminy | Orzecznictwo dla firm

Klasyfikacje | WideoPomocniki | Gofin podpowiada | Baza pytań Czytelników | eWYDANIE | Przewodnik Księgowego | Przewodnik Kadrowego

Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Wyniki wyszukiwania  »   Dotacje z ZUS na prewencję wypadkową w przedsiębiorstwach ...

FORUMGOFIN.PL
PREMIUM

Serwis Głównego 
Księgowego 

Czasopisma 
Księgowych on-line 

Gazeta 
Podatkowa on-line SKLEP 

Twoje KONTO »

Do 31 marca br. niektórzy pracodawcy przekazują do ZUS zgłoszenia o pracy szczególnej - ZUS ZSWA za 2016 r. (zobacz więcej)

SPIS DZIAŁÓW

DODATKI DO
BIEŻĄCEGO NUMERU

WKRÓTCE DODATKI:

Aktualności i sygnały

zobacz także: NOWE PRAWO

O czym Czytelnik wiedzieć 
powinien

Rozliczamy podatek 
dochodowy

zobacz także: PIT 2016

VAT i akcyza

Prawo pracy w praktyce

Składki ZUS

Emerytury, renty, zasiłki

Postępowanie przed 
fiskusem

zobacz także: JEDNOLITY PLIK 
KONTROLNY

Poradnik podatkowo-
kadrowy

Rachunkowość dla każdego

zobacz także: BILANS 2016

Przewodnik Gazety 
Podatkowej

Orzecznictwo i interpretacje 
prawne

Spółki i wspólnicy

Wskazówki dla 
przedsiębiorcy

Kompleksowe opracowania 
podatkowo-księgowe

Firma dla początkujących

Z dyskusji na 
www.forum.gofin.pl

Prawnik radzi

Wskaźniki i stawki
(aktualizowane na bieżąco)

szczegółowy spis treści

Zasady prowadzenia 
dokumentacji kadrowej 

Prawo drogowe i prawo 
karne wybrane zagadnienia 

poniedziałek - 03.04.2017 r.

Zasady odliczania VAT w 2017 
r.

czwartek - 06.04.2017 r.

PIT 2016 - praktyczne porady 
dla składających zeznania

Obowiązki przedsiębiorcy 
wpisanego do CEIDG w 2017 
r.

Page 1 of 4GazetaPodatkowa.pl - GOFIN Wydawnictwo Podatkowe

31.03.2017http://www.gazetapodatkowa.gofin.pl/index.php?s=a&id=164087&nr=1380&szukana...



Artykuły powiązane tematycznie:

Podwyższenie przez ZUS stopy procentowej składki wypadkowej

Gazeta Podatkowa nr 20 (1374) z dnia 9.03.2017 

Dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej

Gazeta Podatkowa nr 93 (1343) z dnia 21.11.2016 

Środki z ZUS na poprawę bezpieczeństwa w firmie

Gazeta Podatkowa nr 37 (1287) z dnia 9.05.2016 

ZUS nie dofinansuje ochrony przeciwpożarowej w firmie

Gazeta Podatkowa nr 36 (1286) z dnia 5.05.2016 

Wsparcie dla sektora MŚP z województwa lubuskiego

Gazeta Podatkowa nr 34 (1284) z dnia 28.04.2016 

Artykuły w Czasopismach: 

Podwyższenie stopy procentowej składki wypadkowej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (426) z dnia 10.12.2016

Rozliczenie składkowo-podatkowe, gdy ZUS uznał wynagrodzenie chorobowe za zasiłek z ubezpieczenia 

wypadkowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (414) z dnia 10.06.2016

Koszty pozyskania dotacji

Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (418) z dnia 20.05.2016

Składka wypadkowa w nowym roku składkowym 2016/2017

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (910) z dnia 10.04.2016

Ustalanie stopy procentowej składki wypadkowej na rok składkowy 2016/2017

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (409) z dnia 1.04.2016

Pozostałe artykuły w dziale „Z dyskusji na www.forum.gofin.pl”

Składki ZUS osoby rozpoczynającej prowadzenie działalności

Spłata zaległości z tytułu nieopłaconych składek ZUS

Zawieszenie działalności w podatku dochodowym a praca na etacie

PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl www.Gofin.pl/Podatki www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl www.Newslettery.Gofin.pl www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl www.Orzecznictwo.Gofin.pl www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl www.Przepisy.Gofin.pl www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl www.PodatekodNieruchomosci.pl www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl www.PodatekPCC.pl www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl www.PodatekVAT.pl www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl www.PodatkiLokalne.pl www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl www.PoradnikKsiegowego.pl www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl www.PoradyPodatkowe.pl www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl www.Prawnik-Rodzinny.pl www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl www.PrzepisyPrawne.pl www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl www.ReprezentacjaiReklama.pl www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl www.RozliczeniaPodatkowe.pl www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl www.RozliczenieDelegacji.pl www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl www.RozliczenieWynagrodzenia.pl www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl www.SerwisBudzetowy.pl www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl www.SkladkaZUS.pl www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl www.SrodkiTrwale.pl

Strona tytułowa

Kompensata należności a zwrot w terminie przyspieszonym

Świadczenia medyczne w przychodach pracownika

Można jeszcze skorzystać z abolicji w NFZ

Aktualności i sygnały

Ważne terminy

Rachunkowość dla każdego

Ewidencja rozliczenia wyniku finansowego za 2016 r.

Ujęcie w księdze faktury dla kontrahenta zagranicznego

Sporządzenie opisu w celu wpisania materiałów do księgi

Kiedy można sporządzić sprawozdanie uproszczone dla jednostek mikro?

Odpisy aktualizujące wartość odsetek od należności w porównawczym rachunku 
zysków i strat

szczegółowy spis treści
bieżącego numeru

pokazuj fragmenty artykułów 

GAZETA PODATKOWA 
E-WYDANIE

GAZETA PODATKOWA 
W FORMACIE PDF

NAJCZĘŚCIEJ 
CZYTANE

Świadczenia medyczne 
w przychodach pracownika 

Data sprzedaży w JPK_VAT 
w przypadku otrzymania 
zaliczki 

Jak liczyć terminy w prawie 
pracy? 

Kompensata należności 
a zwrot w terminie 
przyspieszonym 

Kiedy urząd skarbowy 
sporządzi za podatnika PIT-37 
za 2016 r.? 

Można jeszcze skorzystać 
z abolicji w NFZ 

Zakwalifikowanie przez ZUS 
umowy o dzieło jako zlecenie 

Zakup dodatkowej gwarancji 
w kosztach 

Przedawnionej wierzytelności 
nie rozlicza się w kosztach 
firmowych 

Urlop macierzyński w czasie 
wychowawczego 

Więcej o eWYDANIU

Page 2 of 4GazetaPodatkowa.pl - GOFIN Wydawnictwo Podatkowe

31.03.2017http://www.gazetapodatkowa.gofin.pl/index.php?s=a&id=164087&nr=1380&szukana...



Lepsze egzekwowanie alimentów

Zaostrzenie kar dla kierujących pod wpływem alkoholu

Większa zachęta dla zatrudniających więźniów

Tworzenie sieci szpitali

Ubezpieczenie upraw rolnych

Kredyt hipoteczny na nowych zasadach

Kronika legislacyjna

Wchodzą w życie przepisy

Nowe regulacje w sprawie warunków technicznych budynków

Dwie składki zdrowotne

Prawo do "becikowego"

Urlop niepełnosprawnego

Ograniczone prawo do odliczenia VAT od pojazdów demonstracyjnych

Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną akcji

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Pobyt poza granicami Unii Europejskiej a prawo do świadczenia 500+

Okres pozostawania bez pracy, za który zapłacono odszkodowanie w stażu 
rentowym

Choroba niani a uprawnienia do świadczeń chorobowych

Rozliczamy podatek dochodowy

Jak wyznaczyć różnicę pomiędzy najmem prywatnym i firmowym?

Zakup dodatkowej gwarancji w kosztach

Skutki rezygnacji pracownika z 50% kosztów

VAT i akcyza

Zastosowanie właściwej stawki VAT do usług pielęgnacji zieleni

VAT przy sprzedaży odpadów budowlanych

Data sprzedaży w JPK_VAT w przypadku otrzymania zaliczki

Prawo pracy w praktyce

Jak liczyć terminy w prawie pracy?

Odprawa ekonomiczna po likwidacji placówki handlowej

Urlop od pierwszego dnia zatrudnienia

Składki ZUS

Zakończenie okresu opłacania ulgowych składek ZUS

Korekta wymiaru czasu pracy w raportach ZUS

Polisa w zagranicznej podróży a składki ZUS

Składka zdrowotna wspólnika spółki jawnej będącego emerytem

Udzielanie wyjaśnień w czasie kontroli ZUS

Współpraca z przedsiębiorcą i zlecenie a składki ZUS

Emerytury, renty, zasiłki

Zasady obniżania świadczeń chorobowych po ustaniu zatrudnienia

Forma wniosku o przeliczenie emerytury

Urlop macierzyński w czasie wychowawczego

Postępowanie przed fiskusem

Kiedy urząd skarbowy sporządzi za podatnika PIT-37 za 2016 r.?

Adres elektroniczny pełnomocnika w PPO-1

Sporny podatek w zaświadczeniu z urzędu skarbowego

Poradnik podatkowo-kadrowy

Stawka VAT na usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków

Okres przechowywania dokumentów dla celów VAT

Korekta VAT w związku z rezygnacją z rozliczania VAT

Klasyfikacja Środków Trwałych po nowelizacji

Podstawa ustalania progu istotności dla celów bilansowych

Przewodnik Gazety Podatkowej

Analiza sytuacji frankowiczów i ich szans w sporach sądowych

Orzecznictwo i interpretacje prawne

Odwołanie od oceny okresowej dopiero przy wypowiedzeniu

Kiedy nieruchomość związana jest z działalnością gospodarczą?

Przedawnionej wierzytelności nie rozlicza się w kosztach firmowych

Spółki i wspólnicy

Jakie są wymogi rezygnacji z procedury likwidacji spółki?

Kto nie może objąć udziałów w spółce z o.o.?

Upadek zabezpieczenia w postaci wstrzymania wykonania uchwały

Wskazówki dla przedsiębiorcy

Jak obniżyć wysokość wpłat na PFRON w 2017 r.?

Wątpliwości wykonawcy co do treści specyfikacji

Pobieranie próbek i oględziny przed rozpoczęciem kontroli

Znaczna część pracy w jednym państwie kluczowa dla ubezpieczeń społecznych

Dofinansowanie do innowacyjnej inwestycji związanej z turystyką

Projekt dotyczący aktywizacji zawodowej dofinansowany w 95%

Infrastruktura badawczo-rozwojowa dofinansowana w regionie

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

Zakwalifikowanie przez ZUS umowy o dzieło jako zlecenie

Firma dla początkujących

Czy zakładając spółkę warto korzystać z wzoru umowy spółki?

Prowadzenie działalności w wynajmowanym mieszkaniu

Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

Składki ZUS osoby rozpoczynającej prowadzenie działalności

Spłata zaległości z tytułu nieopłaconych składek ZUS

Dotacje z ZUS na prewencję wypadkową w przedsiębiorstwach z sektora MŚP

Zawieszenie działalności w podatku dochodowym a praca na etacie

Prawnik radzi

Turnus rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej

Jak szybko zakończyć egzekucję alimentów?

Spadkobierca ustawowy wykonuje zapis testamentowy

Przyczyny ubezwłasnowolnienia

Wspólnota nie zawsze może uchylać swoje uchwały

Wskaźniki i stawki

Podróże służbowe

Wynagrodzenia

Ceny towarów i usług

Wpłaty na PFRON

Rozliczenia pieniężne

Odsetki

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Składki ZUS

Podatki w 2017 r.

Świadczenia rodzinne

Ubezpieczenia ZUS

 Dodatki

Zasady prowadzenia dokumentacji kadrowej 

Prawo drogowe i prawo karne wybrane zagadnienia 

Promocje Czasopisma i Gazeta Serwisy internetowe Inne produkty i usługi

Komplety promocyjne z nagrodami 

w prenumeracie na IV - XII 2017 r.:

Kpl. nr 1 z nagrodami

Kpl. nr 2 z nagrodami

Kpl. nr 3 z nagrodami

Komplety promocyjne z rabatami 

i nagrodami w prenumeracie na cały 

2017 r.:

Czasopisma

Biuletyn Informacyjny

Ubezpieczenia i Prawo Pracy

Poradnik VAT

Przegląd Podatku Dochodowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Gazeta Podatkowa

Serwis Głównego Księgowego

Czasopisma Księgowych on-line

Biuletyn Informacyjny on-line

Ubezpieczenia i Prawo Pracy on-line

Poradnik VAT on-line

Przegląd Podatku Dochodowego on-line

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości on-line

Gazeta Podatkowa on-line

Książki 2017

Dodatki do Czasopism 2017 w formie 

papierowej

Promocje specjalne

Program DRUKI Gofin 2017

Segregatory i boksy do czasopism

Produkty za 0 zł

Reklama

Page 3 of 4GazetaPodatkowa.pl - GOFIN Wydawnictwo Podatkowe

31.03.2017http://www.gazetapodatkowa.gofin.pl/index.php?s=a&id=164087&nr=1380&szukana...



Wydawnictwo Podatkowe GOFIN » Biuro Obsługi Klienta »Zamów egzemplarz bezpłatny »Sklep internetowy»

O Wydawnictwie Księgowi stawiają na GOFIN Sklep internetowy PoznajProdukty.gofin.pl Regulamin Reklama Newslettery Kontakt Polityka prywatności

Kpl. nr 1 z 20% rabatem i nagrodami

Kpl. nr 2 z 14% rabatem i nagrodami

Kpl. nr 3 z 7% rabatem i nagrodami

Poligrafia

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60

Page 4 of 4GazetaPodatkowa.pl - GOFIN Wydawnictwo Podatkowe

31.03.2017http://www.gazetapodatkowa.gofin.pl/index.php?s=a&id=164087&nr=1380&szukana...


