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Nowy system
ubezpieczenia wypadkowego w Polsce

bezpieczenie wypadkowe w Pol-
sce ma d³ugoletni¹ tradycjê. Wy-
dzielone ubezpieczenie wypad-
kowe, którego wp³ywy stanowi³y

zró¿nicowane sk³adki funkcjonowa³o bo-
wiem w okresie miêdzywojennym a tak¿e
w pierwszych latach po II wojnie œwiato-
wej. Istotny wp³yw na kszta³t tego ubez-
pieczenia mia³a ustawa z 22 marca 1933 r.,
zwana ustaw¹ scaleniow¹, która ujednoli-
ci³a zasady ubezpieczenia spo³ecznego,
w tym wypadkowego na obszarze ca³ej
Polski [1]. W zakresie ubezpieczenia wy-
padkowego ustawa scaleniowa ujednoli-
ci³a stan prawny w tym zakresie na terenie
ca³ego kraju oraz wprowadzi³a wiele istot-
nych unormowañ, jak:

• wprowadzenie pojêcia „wypadek w za-
trudnieniu”, szerszego od pojêcia „wypa-
dek przy pracy”, obejmuj¹cego tak¿e wy-
padki w drodze do i z pracy

• objêcie ochron¹ ubezpieczeniow¹
skutków wywo³anych chorobami zawodo-
wymi

• ujednolicenie finansowania ubezpie-
czenia wypadkowego na terenie ca³ego
kraju.

W miejsce dotychczasowych trzech za-
k³adów ubezpieczeñ od wypadków, zlo-
kalizowanych w Poznaniu, Królewskiej
Hucie i we Lwowie powsta³ jeden Zak³ad
Ubezpieczeñ Spo³ecznych, dysponuj¹cy
piêcioma podstawowymi funduszami ubez-
pieczeniowymi, w tym funduszem Ubez-
pieczenia od Wypadków i Chorób Zawo-
dowych [2].

Wprowadzone zasady finansowania
ubezpieczenia wypadkowego uwzglêdnia-
³y elementy stymuluj¹ce dzia³alnoœæ pre-
wencyjn¹ zak³adów pracy na rzecz bezpie-
czeñstwa i higieny pracy. Celowi temu s³u-
¿y³a zró¿nicowana sk³adka ubezpieczenio-
wa, ustalana procentowo od wyp³acanych
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wynagrodzeñ* oraz akcja kontrolna prowa-
dzona przez organy inspekcyjne ZUS. Wy-
sokoœæ sk³adek, wed³ug taryfy sk³adek usta-
lonej na lata 1938 – 1940, waha³a siê w gra-
nicach od 0,18% do 7,80%.

Przez pierwsze lata po zakoñczeniu II
wojny œwiatowej, w zakresie ubezpiecze-
nia wypadkowego obowi¹zywa³ stan praw-
ny ustalony wspomnian¹ ustaw¹ scale-
niow¹. W 1951 r. doprowadzono do ca³ko-
witego scalenia finansów ubezpieczeñ spo-
³ecznych i wprowadzenia jednej sk³adki na
ubezpieczenie spo³eczne.

Po roku 1989 uznano w Polsce, ¿e ko-
nieczne staje siê wprowadzenie rozwi¹zañ
polegaj¹cych na ustalaniu zró¿nicowanej
sk³adki w zale¿noœci od wystêpowania
w zak³adzie ryzyka wypadków i chorób
zawodowych. Szczególn¹ aktywnoœæ
w promowaniu takiego podejœcia wykazy-
wa³ Centralny Instytut Ochrony Pracy, gdzie
zosta³ opracowany model zró¿nicowanej
sk³adki na ubezpieczenie wypadkowe.
Model ten w ramach prac Instytutu zosta³
eksperymentalnie sprawdzony w ponad
800 przedsiêbiorstwach o ró¿nym profilu
dzia³alnoœci [3].

Reforma systemu ubezpieczenia wy-
padkowego zosta³a zapowiedziana przez
ustawê z dnia 13 paŸdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych,
zwan¹ dalej ustaw¹ systemow¹, która wpro-
wadzi³a m.in. podzia³ ubezpieczeñ spo³ecz-
nych na cztery nastêpuj¹ce rodzaje ubez-
pieczeñ: emerytalne, rentowe, chorobowe
i wypadkowe [4]. Na ka¿de z tych ubezpie-

czeñ ustalone zosta³y odrêbne sk³adki,
z których tworzone s¹ w ZUS odrêbne fun-
dusze, w tym fundusz wypadkowy.

Ustawa systemowa, poza okreœleniem
zakresu podmiotowego osób podlegaj¹-
cych ubezpieczeniu wypadkowemu okre-
œla, i¿ stopa procentowa sk³adek na ubez-
pieczenie wypadkowe jest zró¿nicowana
dla poszczególnych p³atników i ustalana
w zale¿noœci od poziomu zagro¿eñ zawo-
dowych i skutków tych zagro¿eñ oraz wy-
nosi od 0,4 do 8,12% podstawy wymiaru
sk³adek. Ustawa wesz³a w ¿ycie z dniem
1 stycznia 1999 r., z wyj¹tkiem m.in. arty-
ku³u dotycz¹cego ró¿nicowania stopy pro-
centowej sk³adek.

W 2002 r. ubezpieczeniem wypadko-
wym objêtych by³o ok. 12,8 mln osób ubez-
pieczonych, a wydatki z funduszu ubezpie-
czenia wypadkowego ZUS na œwiadcze-
nia zwi¹zane z wypadkami przy pracy,
w drodze do i z pracy oraz choroby zawo-
dowe wynios³y 4,2 mld PLN [5]. Wydatki
te stanowi³y ok. 4,4% ogó³u wydatków
z funduszu ubezpieczeñ spo³ecznych ZUS
i wynosi³y kwotê stanowi¹c¹ 0,5% PKB
Polski. Wydatki z ubezpieczenia wypad-
kowego nie obejmowa³y œwiadczeñ rzeczo-
wych (w 100% by³y to œwiadczenia pie-
niê¿ne), a dominowa³y wœród nich œwiad-
czenia rentowe, tj. wydatki na renty z tytu-
³u niezdolnoœci do pracy (75%) oraz renty
rodzinne (13%).

Od 1 stycznia 2003 r. obowi¹zuje nowa
ustawa o ubezpieczeniu wypadkowym
z dnia 30 paŸdziernika 2002 r. [6]. Ustawa
ta okreœla:

• rodzaje œwiadczeñ z ubezpieczenia
wypadkowego oraz warunki nabywania
prawa do tych œwiadczeñ

• zasady i tryb przyznawania œwiadczeñ,
ustalania ich wysokoœci oraz zasady ich
wyp³aty

• zasady ró¿nicowania stopy procento-
wej sk³adki na ubezpieczenie wypadkowe
w zale¿noœci od zagro¿eñ zawodowych
i ich skutków

• zasady finansowania prewencji wypad-
kowej.

Ubezpieczeniem wypadkowym, zgod-
nie z now¹ ustaw¹, zosta³y objête wypadki
przy pracy i choroby zawodowe. Wypadki
w drodze do i z pracy zosta³y wy³¹czone
z ubezpieczenia wypadkowego.

* Podstawê ró¿nicowania sk³adki dla poszczególnych
rodzajów dzia³alnoœci stanowi³y zarówno dotychcza-
sowe jak i przysz³e wydatki ZUS na œwiadczenia wy-
padkowe oraz koszty administracyjne i inne. Sk³adki
ustalone dla dzia³alnoœci mog³y byæ przez ZUS pod-
wy¿szane i obni¿ane do ±25%, na podstawie tzw. jako-
œciowej oceny bezpieczeñstwa pracy w zak³adzie.

W artykule scharakteryzowano świadczenia z nowego systemu ubezpieczenia wypad-
kowego oraz zasady finansowania prewencji wypadkowej. Przedstawiono zasady różni-
cowania stopy procentowej składki w poszczególnych etapach jej wprowadzania z wy-
szczególnieniem obowiązujących obecnie wysokości stóp procentowych składek.

New accident insurance system in Poland
The article discusses benefits under the new workplace accidents insurance system and the rules
pertaining to the accident prevention financing. Moreover, the article presents the principles
underlying the differentiation of contribution rates at various stages of their implementation as
well as the specification of the amounts of contribution rates now in place.



BEZPIECZEŃSTWO PRACY 12/2003

3

Œwiadczenia
z ubezpieczenia wypadkowego

Z ubezpieczenia wypadkowego, z tytu-
³u wypadku przy pracy lub choroby zawo-
dowej, przys³uguj¹:

• zasi³ek chorobowy, w wysokoœci
100% podstawy wymiaru sk³adek, przys³u-
guj¹cy ubezpieczonemu od pierwszego
dnia niezdolnoœci do pracy

• œwiadczenie rehabilitacyjne, w wyso-
koœci 100% podstawy wymiaru sk³adek,
dla ubezpieczonego, który po wyczerpa-
niu prawa do zasi³ku chorobowego jest
nadal niezdolny do pracy, a dalsze lecze-
nie lub rehabilitacja lecznicza rokuj¹ od-
zyskanie zdolnoœci do pracy

• zasi³ek wyrównawczy dla ubezpieczo-
nego bêd¹cego pracownikiem, którego
wynagrodzenie uleg³o obni¿eniu wskutek
sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na
zdrowiu

• jednorazowe odszkodowanie dla ubez-
pieczonego, który dozna³ sta³ego lub d³u-
gotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu

• jednorazowe odszkodowanie dla
cz³onków rodziny zmar³ego ubezpieczo-
nego lub rencisty

• renta z tytu³u niezdolnoœci do pracy
dla ubezpieczonego, który sta³ siê niezdol-
ny do pracy wskutek wypadku przy pracy
lub choroby zawodowej

• renta szkoleniowa dla ubezpieczone-
go, w stosunku do którego orzeczono ce-
lowoœæ przekwalifikowania zawodowego
ze wzglêdu na niezdolnoœæ do pracy w do-
tychczasowym zawodzie, spowodowan¹
wypadkiem przy pracy lub chorob¹ zawo-
dow¹

• renta rodzinna dla cz³onków rodziny
zmar³ego ubezpieczonego lub rencisty

• dodatek do renty rodzinnej dla siero-
ty zupe³nej

• dodatek pielêgnacyjny
• pokrycie kosztów leczenia z zakresu

stomatologii i szczepieñ ochronnych oraz
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne
(nie objêtych refundacj¹ z ubezpieczenia
zdrowotnego).

ZUS mo¿e odmówiæ przyznania œwiad-
czeñ z ubezpieczenia wypadkowego
w przypadku:

• nieprzedstawienia odpowiedniej do-
kumentacji powypadkowej lub decyzji
Pañstwowego Inspektora Sanitarnego uzna-
j¹cej chorobê zawodow¹

• nieuznania w protokóle powypadko-
wym lub karcie wypadku, zaistnia³ego zda-
rzenia za wypadek przy pracy

• gdy protokó³ powypadkowy lub kar-
ta wypadku zawieraj¹ stwierdzenia bezpod-
stawne.

Dzia³alnoœæ prewencyjna
i rehabilitacyjna

Ustawa o ubezpieczeniu wypadkowym
uwzglêdnia finansowanie prewencji wy-
padkowej w wysokoœci do 1% nale¿nych

sk³adek na ubezpieczenie wypadkowe,
przewidzianych w planie finansowym Fun-
duszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych na dany
rok bud¿etowy. Wymienione œrodki maj¹
byæ przeznaczane na finansowanie dzia³al-
noœci zwi¹zanej z zapobieganiem wypad-
kom przy pracy i chorobom zawodowym,
a zw³aszcza na:

• analizy przyczyn i skutków wypad-
ków przy pracy, g³ównie wypadków œmier-
telnych, ciê¿kich i zbiorowych oraz cho-
rób zawodowych

• upowszechnianie wiedzy o zagro¿e-
niach powoduj¹cych wypadki przy pracy
i choroby zawodowe oraz sposobach prze-
ciwdzia³ania tym zagro¿eniom

• prowadzenie prac naukowo-badaw-
czych maj¹cych na celu eliminacjê lub ogra-
niczenie przyczyn powoduj¹cych wypadki
przy pracy i choroby zawodowe.

W celu realizacji przedstawionych za-
pisów ustawy o ubezpieczeniu wypadko-
wym ZUS rozpocz¹³ w br. dzia³ania doty-
cz¹ce wdro¿enia i finansowania programu
prewencji wypadkowej.

Zasady ustalania sk³adki
na ubezpieczenie wypadkowe

Zgodnie z nowymi uregulowaniami
prawnymi wysokoœæ sk³adki na ubezpie-
czenie wypadkowe jest zró¿nicowana
w zale¿noœci od liczby osób ubezpieczo-
nych przez p³atnika sk³adek oraz wystê-
powania zagro¿eñ zawodowych i ich na-
stêpstw. Podstawowe zasady ró¿nicowa-
nia sk³adki zosta³y okreœlone w ustawie
o ubezpieczeniu wypadkowym, a szcze-
gó³y podano w rozporz¹dzeniu ministra
pracy i polityki spo³ecznej z dnia 29 li-
stopada 2002 r. [7].

Sk³adka na ubezpieczenie wypadko-
we ustalana bêdzie na rok sk³adkowy
obejmuj¹cy okres od 1 kwietnia danego
roku do 31 marca roku nastêpnego.

P³atnicy sk³adek podzieleni zostali na
dwie grupy:

• zg³aszaj¹cy do ubezpieczenia wy-
padkowego nie wiêcej ni¿ 9 ubezpieczo-
nych

• zg³aszaj¹cy do ubezpieczenia wypad-
kowego co najmniej 10 ubezpieczonych.

Dla wszystkich p³atników sk³adek
zg³aszaj¹cych do ubezpieczenia wypad-
kowego nie wiêcej ni¿ 9 ubezpieczonych
stopa procentowa sk³adki na ubezpiecze-
nie wypadkowe jest taka sama i wynosi
po³owê najwy¿szej stopy procentowej
ustalonej na dany rok sk³adkowy dla grup
dzia³alnoœci. Stopy procentowe dla grup
dzia³alnoœci zosta³y okreœlone w rozporz¹-
dzeniu ministra pracy i polityki spo³ecz-
nej. Zgodnie z zasadami okreœlonymi
w rozporz¹dzeniu [9] (tabela) najwy¿sza
stopa procentowa sk³adki wynosi obec-
nie 3,86%, a zatem p³atnicy sk³adek zg³a-
szaj¹cy do ubezpieczenia spo³ecznego nie
wiêcej ni¿ 9 ubezpieczonych op³acaj¹ od
1 stycznia 2003 r. sk³adkê w wysokoœci
1,93% podstawy wymiaru sk³adek (50%).

Dla p³atników sk³adek zg³aszaj¹cych
do ubezpieczenia wypadkowego co naj-
mniej 10 ubezpieczonych stopa procen-
towa sk³adki na ubezpieczenie wypad-
kowe jest zró¿nicowana. P³atnicy sk³a-
dek zostali przyporz¹dkowani do okre-
œlonych grup w zale¿noœci od rodzaju
dzia³alnoœci wed³ug Polskiej Klasyfika-
cji Dzia³alnoœci (PKD), ujêtej w rejestrze
REGON podmiotów gospodarki narodo-
wej.

Zró¿nicowanie sk³adki odbywaæ siê
bêdzie dwuetapowo. W pierwszym eta-
pie, obejmuj¹cym okres od 1 stycznia
2003 r. do 31 marca 2006 r., sk³adka bê-
dzie zró¿nicowana jedynie na poziomie
dzia³alnoœci, natomiast w drugim etapie
– na poziomie p³atnika sk³adek.

Stopê procentow¹ sk³adki na ubezpie-
czenie wypadkowe, w zale¿noœci od ka-
tegorii ryzyka przypisanej do grupy dzia-
³alnoœci, kategorie ryzyka i stopy procen-
towe sk³adki na ubezpieczenie wypad-
kowe ustala minister gospodarki, pracy
i polityki spo³ecznej. Kategoriê ryzyka
dla grupy dzia³alnoœci ustala siê w zale¿-
noœci od ryzyka okreœlonego nastêpuj¹-
cymi wskaŸnikami czêstoœci (na 1 tys.
ubezpieczonych):

• poszkodowanych w wypadkach
przy pracy ogó³em

• poszkodowanych w œmiertelnych
i ciê¿kich wypadkach przy pracy

• stwierdzonych chorób zawodowych
• zatrudnionych w warunkach zagro-

¿enia.
W okresie do 31 marca 2007 r. najni¿-

sza stopa procentowa sk³adki ustalona dla
grupy dzia³alnoœci nie mo¿e wynosiæ
mniej ni¿ 25% najwy¿szej stopy procen-
towej. Przyjmuj¹c, ¿e najwy¿sza stopa
procentowa sk³adki wynosi 3,86% pod-
stawy wymiaru sk³adek (dla grupy dzia-
³alnoœci „górnictwo i kopalnictwo surow-
ców energetycznych”), najni¿sza stopa
procentowa sk³adki dla kilku grup dzia-
³alnoœci wynosi 0,97%.

Przepis dotycz¹cy ró¿nicowania sk³ad-
ki na poziomie p³atnika sk³adek wejdzie
w ¿ycie 1 kwietnia 2006 r. Utrzymane zo-
stan¹ wówczas zasady obowi¹zuj¹ce
w pierwszym etapie, a ponadto bêdzie
ustalana kategoria ryzyka dla poszcze-
gólnych p³atników sk³adek w zale¿noœci
od ryzyka okreœlonego nastêpuj¹cymi
wskaŸnikami czêstoœci (na 1 tys. ubez-
pieczonych):

• poszkodowanych w wypadkach
przy pracy ogó³em

• poszkodowanych w wypadkach
przy pracy œmiertelnych i ciê¿kich

• zatrudnionych w warunkach zagro¿e-
nia.

Wp³yw wskaŸników czêstoœci poszko-
dowanych w wypadkach przy pracy ogó-
³em oraz œmiertelnych i ciê¿kich na usta-
lenie kategorii ryzyka dla grupy dzia³al-
noœci jest równy i wynosi po 25%, nato-
miast wp³yw wskaŸnika dotycz¹cego za-
trudnionych w warunkach zagro¿enia
jest dwukrotnie wy¿szy i wynosi 50%.
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Kategoria ryzyka bêdzie ustalana na pod-
stawie danych przekazywanych przez
p³atników sk³adek do odpowiednich od-
dzia³ów ZUS za trzy kolejne lata kalenda-
rzowe.

Dla ka¿dego p³atnika sk³adek ustalo-
ny zostanie wskaŸnik koryguj¹cy, przez
porównanie jego kategorii ryzyka z ka-
tegori¹ ryzyka ustalon¹ dla grupy dzia-
³alnoœci, do której dany p³atnik zosta³ za-
liczony. Zgodnie z ustaw¹ o ubezpiecze-
niu wypadkowym, w okresie od 1 kwiet-
nia 2006 r. do 31 marca 2009 r., rozpiê-
toœæ wskaŸnika koryguj¹cego wynosiæ ma
od 0,8 do 1,2 – a w okresie póŸniejszym
od 0,5 do 1,5. Szczegó³owe zasady okre-
œlania wskaŸnika koryguj¹cego zawiera
rozporz¹dzenie ministra pracy i polityki
spo³ecznej [7]. Ogólnie bior¹c, jeœli ka-

tegoria ryzyka ustalona dla p³atnika sk³a-
dek bêdzie wy¿sza od kategorii ryzyka
ustalonej dla grupy dzia³alnoœci, wskaŸ-
nik koryguj¹cy bêdzie wy¿szy od 1, jeœli
ni¿sza, wskaŸnik koryguj¹cy bêdzie ni¿-
szy od 1. Stopa procentowa sk³adki dla
p³atnika sk³adek bêdzie wynika³a z prze-
mno¿enia stopy procentowej ustalonej
dla grupy dzia³alnoœci przez okreœlony
dla niego wskaŸnik koryguj¹cy.

Podsumowanie
Wprowadzony w Polsce od 1 stycznia

2003 r. nowy system ubezpieczenia wy-
padkowego zosta³ dostosowany do wy-
mogów gospodarki wolnorynkowej. Okre-
œlony w ustawie o ubezpieczeniu wypad-

kowym zakres zadañ tego ubezpieczenia
oraz zasady jego finansowania oparte na
zró¿nicowanej sk³adce zbli¿aj¹ to ubez-
pieczenie do rozwi¹zañ funkcjonuj¹cych
w wielu krajach Unii Europejskiej [8].

Nale¿y ponadto wskazaæ na niektóre
zasady przyjête w Polsce, ró¿ni¹ce je od
zasad stosowanych w ubezpieczeniu wy-
padkowym wiêkszoœci krajów Unii Eu-
ropejskiej. Nale¿¹ do nich m.in.:

• wy³¹czenie wypadków w drodze do
i z pracy z ubezpieczenia wypadkowego

• uwzglêdnienie w przyjêtych kryte-
riach ró¿nicowania sk³adki na ubezpie-
czenie wypadkowe wskaŸników dotycz¹-
cych nie tylko skutków, lecz tak¿e przy-
czyn zagro¿eñ zawodowych.

W przyjêtych w ubezpieczeniu wy-
padkowym rozwi¹zaniach dotycz¹cych
zró¿nicowania sk³adki zosta³y uwzglêd-
nione uwarunkowania polskiej gospodar-
ki, zwi¹zane zw³aszcza z trudn¹ sytuacj¹
ekonomiczn¹ przedsiêbiorstw sektora
publicznego reprezentuj¹cych ga³êzie
gospodarki objête procesami restruktu-
ryzacji (np. górnictwo wêglowe, hutnic-
two ¿elaza, przemys³ stoczniowy). Z te-
go wzglêdu zosta³y przyjête rozwi¹zania
polegaj¹ce zarówno na etapowym wpro-
wadzaniu systemu zró¿nicowanej sk³ad-
ki jak i na ograniczeniu w pierwszych la-
tach funkcjonowania ubezpieczenia wy-
padkowego zakresu zró¿nicowania sk³ad-
ki miêdzy bran¿ami.
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