
Sk³adki
i œwiadczenia 
z ubezpieczenia wypadkowego ZUS 

– funkcjonowanie systemu

Wstêp
Z dniem 1 stycznia 2003 r. wesz³a w ¿ycie 

ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubez-
pieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych, zwana dalej 
ustaw¹ wypadkow¹ [1]. Ustawa ta określi³a 
m.in. zasady ró¿nicowania stopy procentowej 
sk³adek na ubezpieczenie wypadkowe, rodzaje 
świadczeñ z tytu³u wypadków przy pracy i cho-
rób zawodowych, warunki nabywania prawa 
do świadczeñ, zasady i tryb ich przyznawania, 
ustalania wysokości oraz zasady ich wyp³aty. 
Zgodnie z t¹ ustaw¹ zró¿nicowan¹ sk³adk¹ 
na ubezpieczenie wypadkowe objêci s¹ p³atnicy 
sk³adek zg³aszaj¹cy do ubezpieczenia spo³ecz-
nego co najmniej 10 pracowników. P³atnicy ci 
nale¿¹ do określonych grup dzia³alności wed³ug 
Polskiej Klasyfikacji Dzia³alności (PKD). P³atnicy 
sk³adek zg³aszaj¹cy do ubezpieczenia wypad-
kowego nie wiêcej ni¿ 9 ubezpieczonych objêci 
s¹ natomiast sk³adk¹ jednolit¹. Stopa procen-
towa sk³adki dla tych p³atników sk³adek wynosi 
50% najwy¿szej stopy procentowej ustalonej 
dla dzia³alności na dany rok sk³adkowy [2]. 

Zgodnie z ustaw¹ wypadkow¹, z ubez-
pieczenia wypadkowego przys³uguj¹: zasi³ek 
chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasi³ek 
wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie 
dla ubezpieczonego lub dla cz³onków rodziny, 
renta z tytu³u niezdolności do pracy dla ubez-
pieczonego, renta szkoleniowa, renta rodzinna, 
dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupe³nej, 
dodatek pielêgnacyjny oraz pokrycie kosztów 
leczenia z zakresu stomatologii i szczepieñ 

ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty 
ortopedyczne.

W tym artykule  zostan¹ omówione zasa-
dy ró¿nicowania stopy procentowej sk³adki 
na ubezpieczenie wypadkowe (obowi¹zuj¹ce 
od 1 stycznia 2003 r. do 31 marca 2006 r. i póź-
niej). Przedstawione zostan¹ rodzaje i kwoty 
wyp³aconych świadczeñ z funduszu ubez-
pieczenia wypadkowego, a tak¿e wstêpna 
ocena funkcjonowania systemu sk³adek 
i świadczeñ.

Sk³adki na ubezpieczenie wypadkowe
Podstawowe zasady ró¿nicowania stopy 

procentowej sk³adek, oparte na rozwi¹za-
niach opracowanych w Centralnym Instytucie 
Ochrony Pracy – Pañstwowym Instytucie 
Badawczym, zosta³y określone w ustawie 
z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu 
spo³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych [1], zaś szczegó³owe 
zasady zosta³y sformu³owane w rozporz¹dze-
niu ministra pracy i polityki spo³ecznej z dnia 
29 listopada 2002 r. oraz zmieniaj¹cym je roz-
porz¹dzeniu ministra pracy i polityki spo³ecznej 
z dnia 6 marca 2006 r.  [3, 4]. 

W okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 marca 
2006 r. ró¿nicowanie sk³adki odbywa³o siê jedy-
nie na poziomie grupy dzia³alności. Przepis doty-
cz¹cy ró¿nicowania sk³adki na poziomie p³atnika 
sk³adek, przez odpowiednie podwy¿szanie i ob-
ni¿anie sk³adki w stosunku do sk³adki ustalonej 
w rozporz¹dzeniu dla danej grupy dzia³alności, 
wszed³ w ¿ycie od 1 kwietnia 2006 r.

Zgodnie z nowymi uregulowaniami praw-
nymi sk³adka na ubezpieczenie wypadkowe 
w Polsce jest ustalana 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 wypadko-
wego nie wiêcej ni¿ 9 ubezpieczonych

• zg³aszaj¹cy do ubezpieczenia wypadko-
wego, co najmniej 10 ubezpieczonych.

Dla wszystkich p³atników sk³adek, zg³a-
szaj¹cych do ubezpieczenia wypadkowego 
nie wiêcej ni¿ 9 ubezpieczonych, stopa pro-
centowa sk³adki na ubezpieczenie wypadkowe 
jest taka sama i wynosi 50% najwy¿szej stopy 
procentowej, ustalonej na dany rok sk³adkowy 
dla danej grupy dzia³alności. 

Dla p³atników sk³adek zg³aszaj¹cych 
do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 
10 ubezpieczonych stopa procentowa sk³adki 
na ubezpieczenie wypadkowe jest zró¿nicowa-
na. W tym celu p³atnicy sk³adek zostali przypo-
rz¹dkowani do określonych grup dzia³alności, 
w zale¿ności od rodzaju dzia³alności wed³ug 
PKD, ujêtej w rejestrze REGON podmiotów 
gospodarki narodowej. 

Grupy dzia³alności, z odpowiadaj¹cymi im 
kategoriami ryzyka oraz stopami procentowy-
mi sk³adki na ubezpieczenie wypadkowe, ustala 
minister pracy i polityki spo³ecznej. Kategoriê 
ryzyka dla grupy dzia³alności ustala siê w za-
le¿ności od ryzyka określonego nastêpuj¹cymi 
wskaźnikami czêstości1:

• poszkodowanych w wypadkach przy 
pracy ogó³em

• poszkodowanych w wypadkach przy 
pracy – śmiertelnych i ciê¿kich

• stwierdzonych chorób zawodowych
• zatrudnionych w warunkach zagro¿enia 

w razie przekroczenia najwy¿szych dopusz-
czalnych stê¿eñ i natê¿eñ czynników szkodli-
wych dla zdrowia w środowisku pracy.

Przyjêto, ¿e wp³yw ka¿dego z wymie-
nionych wskaźników czêstości na ustalenie 
kategorii ryzyka dla danej grupy dzia³alno-
ści, jest równy. Kategoriê ryzyka dla grupy 
dzia³alności ustala siê na podstawie danych 
G³ównego Urzêdu Statystycznego za trzy 
ostatnie lata kalendarzowe, dostêpne w dniu 
31 stycznia danego roku. Kategoriê ryzyka dla 
grup dzia³alności ustala siê na okres nie d³u¿szy 
ni¿ 3 lata sk³adkowe.
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W artykule przedstawiono zasady ró¿nicowania stopy procentowej sk³adki na ubezpieczenie wypadkowe, ze szczególnym 
uwzglêdnieniem zasad obowi¹zuj¹cych od 1 kwietnia 2006 r. Dokonano analizy wydatków na świadczenia z funduszu ubez-
pieczenia wypadkowego ZUS w latach 2003 - 2005, porównuj¹c je z dochodami ze sk³adek. Zaproponowano kierunki zmian 
w obowi¹zuj¹cych przepisach dotycz¹cych ró¿nicowania stopy procentowej sk³adki na ubezpieczenie wypadkowe w celu 
zwiêkszenia motywacji do podejmowania dzia³añ prewencyjnych w przedsiêbiorstwach.

Contributions and benefits in the accident insurance system in ZUS (Social Insurance Institution) – the operation 
of the system 
The article discusses the rules of differentiating rates of contribution for accident insurance to focus on the new principles 
effective since 1 April, 2006. Furthermore, it presents an analysis of spending in virtue of the benefits paid from the ZUS accident 
insurance fund in 2003-2005 to compare them with the proceeds from contributions. Some proposals have been made as to the 
ways contribution rates could be differentiated to enhance companies’ motivation to undertake prevention measures.

1 Wskaźniki czêstości poszkodowanych w wypadkach 
przy pracy ogó³em oraz w wypadkach przy pracy 
– śmiertelnych i ciê¿kich s¹ obliczane na umown¹ liczbê 
1 000 pracuj¹cych. Wskaźniki czêstości zatrudnionych 
w warunkach zagro¿enia w razie przekroczenia naj-
wy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ i natê¿eñ czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz 
stwierdzonych chorób zawodowych s¹ obliczane na 
umown¹ liczbê 1 000 zatrudnionych. Wymienione 
wskaźniki ustalane s¹ odrêbnie za pe³ny rok kalenda-
rzowy dla poszczególnych grup dzia³alności.
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Podstawê ustalenia kategorii ryzyka stanowi tabela przedzia³ów 
wartości wskaźników czêstości stanowi¹cych podstawê do ustalania 
cz¹stkowych kategorii ryzyka wed³ug wskaźników czêstości wypadków 
przy pracy, chorób zawodowych oraz osób zatrudnionych w warunkach 
zagro¿enia, stanowi¹ca za³¹cznik do rozporz¹dzenia ministra pracy 
i polityki spo³ecznej z dnia 29 listopada 2002 r. [3]. 

Stopy procentowe dla grup dzia³alności obowi¹zuj¹ce od 1 kwietnia 
2006 r. określone zosta³y w rozporz¹dzeniu ministra pracy i polityki 
spo³ecznej z dnia 6 marca 2006 r. W stosunku do wysokości sk³adek 
obowi¹zuj¹cych w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 marca 2006 r., 
zgodnie z rozporz¹dzeniem ministra pracy i polityki spo³ecznej z dnia 
29 listopada 2002 r. [3], jedynie dla dwóch grup dzia³alności, tj. rybo³ów-
stwa i rybactwa oraz produkcji wyrobów chemicznych stopy procentowe 
zosta³y od 1 kwietnia br. podniesione. Dla 10 grup dzia³alności stopy pro-
centowe sk³adek zosta³y takie same, jak w okresie wcześniejszym, a dla 
pozosta³ych 17 grup dzia³alności zosta³y obni¿one. Zgodnie z tabel¹ 1., 
stanowi¹c¹ za³¹cznik do cytowanego nowego rozporz¹dzenia, dla grupy 
dzia³alności „górnictwo i kopalnictwo surowców energetycznych” zosta³a 
ustalona najwy¿sza stopa procentowa sk³adki, wynosz¹ca od 1 kwietnia 
br. 3,60% podstawy wymiaru sk³adek. W zwi¹zku z tym, dla p³atników 
sk³adek zg³aszaj¹cych do ubezpieczenia spo³ecznego nie wiêcej ni¿ 
9 ubezpieczonych, sk³adka na ubezpieczenie wypadkowe, stanowi¹ca 
50% najwy¿szej stopy procentowej sk³adki, wynosi 1,80% podstawy 
wymiaru sk³adek. Nale¿y tak¿e podkreśliæ, i¿ w okresie do 31 marca 2007 r. 
najni¿sza stopa procentowa sk³adki, ustalona dla grupy dzia³alności, 
nie bêdzie mog³a byæ ni¿sza ni¿ 25% najwy¿szej stopy procentowej, 
w zwi¹zku z czym najni¿sza stopa procentowa sk³adki dla trzech grup 
dzia³alności o najni¿szej, trzeciej kategorii ryzyka, ustalona zosta³a 
w wysokości 0,90% podstawy wymiaru sk³adek.

Z dniem 1 kwietnia 2006 r. wszed³ w ¿ycie przepis dotycz¹cy ró¿ni-
cowania sk³adki na poziomie p³atnika sk³adek [4]. Utrzymane zosta³y 
zasady obowi¹zuj¹ce do 31 marca 2006 r., a ponadto  obecnie ZUS ustala 
kategoriê ryzyka dla poszczególnych p³atników sk³adek, w zale¿ności 
od ryzyka określonego nastêpuj¹cymi wskaźnikami czêstości2:

• poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogó³em
• poszkodowanych w wypadkach przy pracy – śmiertelnych i ciê¿-

kich
• zatrudnionych w warunkach zagro¿enia czynnikami szkodliwymi 

dla zdrowia.
Wp³yw wskaźników czêstości poszkodowanych w wypadkach 

przy pracy ogó³em oraz poszkodowanych w wypadkach przy pracy 
– śmiertelnych i ciê¿kich, na ustalenie kategorii ryzyka dla danej grupy 
dzia³alności jest równy i wynosi po 25%, natomiast wp³yw wskaźnika 
dotycz¹cego zatrudnionych w warunkach zagro¿enia jest dwukrotnie 
wy¿szy i wynosi 50%.

Kategoria ryzyka jest ustalana na podstawie danych przekazywanych 
przez p³atników sk³adek do odpowiednich oddzia³ów ZUS za trzy kolejne 
lata kalendarzowe. Dane niezbêdne do ustalenia przez ZUS kategorii 
ryzyka p³atnicy sk³adek przekazuj¹ do dnia 31 stycznia danego roku 
w informacji o symbolu ZUS IWA [5].

Podstawê ustalenia stopy procentowej dla p³atnika sk³adek stanowi 
kategoria ryzyka oraz wskaźnik koryguj¹cy, który informuje o tym, 
czy dla danego p³atnika sk³adek ustalono stopê procentow¹ sk³adki 
w wysokości średniej dla dzia³alności, lub te¿ odpowiednio obni¿onej 
albo podwy¿szonej. 

Wskaźnik koryguj¹cy jest ustalany dla ka¿dego p³atnika sk³adek przez 
porównanie jego kategorii ryzyka, obliczonej z trzech ostatnich lat kalen-
darzowych, z kategori¹ ryzyka ustalon¹ dla grupy dzia³alności, do której 
dany p³atnik zosta³ zaliczony. Zgodnie z art. 31 ust.1 ustawy o ubezpiecze-
niu wypadkowym, w okresie od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2009 r. 

Lp. Grupy dzia³alności Kod 
PKD

Kategorie 
ryzyka

Stopy 
procentowe 
sk³adki (%)

1 Rolnictwo, ³owiectwo i leśnictwo A  7 2,00
2 Rybo³ówstwo i rybactwo B 10 2,80
3 Górnictwo i kopalnictwo surowców 

energetycznych CA 13 3,60

4 Górnictwo i kopalnictwo surowców
 innych ni¿ energetyczne CB 12 3,33

5 Produkcja artyku³ów spo¿ywczych, 
napojów i wyrobów tytoniowych DA 6 1,73

6 Produkcja wyrobów w³ókienniczych 
i odzie¿y DB 4 1,20

7 Produkcja skór wyprawionych 
i wyrobów ze skór wyprawionych DC 4 1,20

8 Produkcja drewna i wyrobów z drewna DD 11 3,06
9 Produkcja masy w³óknistej, papieru 

oraz wyrobów  z papieru, dzia³alnośæ 
publikacyjna i poligraficzna

DE 4 1,20

10 Wytwarzanie koksu i produktów rafinacji 
ropy naftowej i paliw j¹drowych DF 6 1,73

11 Produkcja wyrobów chemicznych DG 8 2,26
12 Produkcja wyrobów gumowych

 i z tworzyw sztucznych DH 7 2,00

13 Produkcja wyrobów z surowców 
niemetalicznych pozosta³ych DI 8 2,26

14 Produkcja metali i wyrobów z metali DJ 9 2,53
15 Produkcja maszyn i urz¹dzeñ, 

gdzie indziej niesklasyfikowana DK 8 2,26

16 Produkcja urz¹dzeñ elektrycznych 
i optycznych DL 4 1,20

17 Produkcja sprzêtu transportowego DM 8 2,26
18 Produkcja, gdzie indziej 

niesklasyfikowana DN 7 2,00

19 Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energiê elektryczn¹, gaz i wodê E 6 1,73

20 Budownictwo F 7 2,00
21 Handel hurtowy i detaliczny, naprawa 

pojazdów mechanicznych, motocykli oraz 
artyku³ów u¿ytku osobistego i domowego

G 3 0,93

22 Hotele i restauracje H 2 0,90
23 Transport, gospodarka magazynowa 

i ³¹cznośæ I 5 1,47

24 Pośrednictwo finansowe J 2 0,90
25 Obs³uga nieruchomości, 

wynajem, nauka i us³ugi zwi¹zane 
z prowadzeniem dzia³alności 
gospodarczej

K 4 1,20

26 Administracja publiczna i obrona 
narodowa, obowi¹zkowe 
ubezpieczenia spo³eczne i powszechne 
ubezpieczenie zdrowotne, organizacje
i zespo³y eksterytorialne

L, Q 3 0,93

27 Edukacja M 4 1,20
28 Ochrona zdrowia i opieka spo³eczna N 5 1,47
29 Pozosta³a dzia³alnośæ us³ugowa 

komunalna, spo³eczna i indywidualna O 5 1,47

Tabela 1
GRUPY DZIA£ALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SK£ADKI 
NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIA£ALNOŚCI (OBOWI¥ZUJ¥CE 
OBECNIE)
Branches, risk categories and contribution rates in accident insurance in a given 
branch (in effect now) 

Źród³o: Na podstawie rozporz¹dzenia ministra pracy i polityki spo³ecznej [4].
2  Wskaźniki czêstości dla p³atników sk³adek s¹ obliczane na 1 000 ubezpieczonych oraz 
ustalane odrêbnie za pe³ny rok kalendarzowy dla p³atników sk³adek.
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rozpiêtośæ wskaźnika koryguj¹cego ma wynosiæ od 0,8 do 1,2 a w okresie 
późniejszym od 0,5 do 1,5. Stopa procentowe sk³adki dla p³atnika usta-
lana jest przez ZUS jako iloczyn stopy procentowej sk³adki ustalonej 
dla grupy dzia³alności, do której zosta³ zakwalifikowany p³atnik oraz 
indywidualnego wskaźnika koryguj¹cego.

Wydatki z ubezpieczenia wypadkowego
Z ubezpieczenia wypadkowego z tytu³u wypadku przy pracy lub 

choroby zawodowej przys³uguj¹ nastêpuj¹ce świadczenia: 
• zasi³ek chorobowy – dla ubezpieczonego, którego niezdolnośæ 

do pracy spowodowana zosta³a wypadkiem przy pracy lub chorob¹ 
zawodow¹ 

• świadczenie rehabilitacyjne – dla ubezpieczonego, który po wyczer-
paniu zasi³ku chorobowego jest nadal niezdolny  do pracy, a dalsze lecze-
nie lub rehabilitacja lecznicza rokuj¹ odzyskanie zdolności do pracy 

• zasi³ek wyrównawczy – dla ubezpieczonego bêd¹cego pracow-
nikiem, którego wynagrodzenie uleg³o obni¿eniu wskutek sta³ego lub 
d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu 

• jednorazowe odszkodowanie – dla ubezpieczonego, który dozna³ 
sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu 

• jednorazowe odszkodowanie – dla cz³onków rodziny zmar³ego 
ubezpieczonego lub rencisty 

• renta z tytu³u niezdolności do pracy – dla ubezpieczonego, który 
sta³ siê niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy  lub choroby 
zawodowej 

• renta szkoleniowa – dla ubezpieczonego, w stosunku do którego 
orzeczono celowośæ przekwalifikowania ze wzglêdu na niezdolnośæ 
do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowan¹ wypadkiem przy 
pracy lub chorob¹ zawodow¹ 

• renta rodzinna – dla cz³onków rodziny zmar³ego ubezpieczonego 
lub rencisty uprawnionego do renty z tytu³u wypadku przy pracy lub 
choroby zawodowej 

• dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty zupe³nej 
• dodatek pielêgnacyjny 
• pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepieñ 

ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie 
określonym ustaw¹.

W tabeli 2. przedstawiono rodzaje i kwoty wyp³aconych świadczeñ 
z funduszu ubezpieczenia wypadkowego w latach 2003-2005.

Z tabeli tej wynika, i¿ do dominuj¹cych kwot świadczeñ nale¿¹ 
renty z tytu³u niezdolności do pracy i renty rodzinne, zasi³ki chorobowe 
oraz jednorazowe odszkodowania powypadkowe zarówno dla osób 

poszkodowanych, jak i dla cz³onków rodziny. Kwoty wyp³acone z ty-
tu³u wymienionych świadczeñ stanowi¹ oko³o 97% ogó³u świadczeñ 
wyp³acanych z funduszu ubezpieczenia wypadkowego.

Świadczenia rentowe stanowi³y w latach 2003-2005 oko³o 84% 
wyp³at z funduszu ubezpieczenia wypadkowego. By³o to zwi¹zane 
z wyp³at¹ oko³o 250 tys. świadczeñ rentowych rocznie oraz ich prze-
ciêtn¹ wysokości¹, przewy¿szaj¹c¹ znacznie renty pozosta³e, tj. z tytu³u 
ogólnego stanu zdrowia3. Ogólna liczba wyp³acanych przez ZUS rent 
wypadkowych mia³a w latach 2003-2005 nieznaczn¹ tendencjê spad-
kow¹. Wśród ogó³u rent wypadkowych (z tytu³u niezdolności do pracy) 
oko³o 50% stanowi³y renty przyznane z tytu³u choroby zawodowej, 
ponad 42% stanowi³y renty z tytu³u wypadku przy pracy oraz ponad 
7% renty z tytu³u wypadku w drodze do i z pracy. 

Rodzaj świadczenia
Kwota wyp³aty w mln z³

2003 r. 2004 r. 2005 r.
Renty z tytu³u niezdolności do pracy i renty 
rodzinne 3 574,3 3 576,5 3 511,6

Zasi³ki chorobowe 263,0 291,0 309,0
Jednorazowe odszkodowania powypadkowe 301,0 226,0 222,0
Świadczenia rehabilitacyjne 29,0 29,0 33,0
Pozosta³e 102,2 87,6 90,0
Ogó³em  4 250,5 4 209,1 4 156,6

Źród³o: Dane Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (niepublikowane).

Tabela 2
KWOTY WYP£ACONE Z FUNDUSZU UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO ZUS 
W LATACH 2003-2005 WED£UG RODZAJÓW ŚWIADCZEÑ

Payments from the ZUS accident insurance fund in 2003-2005 by types of benefits 

Rys. Liczba nowo przyznanych rent z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodo-
wych wed³ug wybranych sekcji gospodarki w 2005 r. 
Fig. Number of newly granted disability pensions due to accidents at work and occu-
pational diseases in a breakdown by selected branches of economy in 2005

W latach 2003-2005 liczba nowo przyznawanych rent wypadko-
wych z tytu³u niezdolności do pracy mia³a siln¹ tendencjê spadkow¹. 
Ich liczba zmala³a bowiem z 4 364 w 2003 r. do 3051 w 2005 r. [6]. 
Na tendencjê tê znaczny wp³yw mia³y renty z tytu³u wypadków w dro-
dze do i z pracy, których w 2005 r. przyznano jeszcze 470, natomiast 
w 2004 r. ju¿ 242, a w 2005 r. zaledwie 46. Wszystkie te wypadki mia³y 
miejsce jeszcze w 2002 r., tj. przed wejściem w ¿ycie ustawy wypad-
kowej, natomiast przyznanie renty nast¹pi³o w latach nastêpnych. 
Nale¿y podkreśliæ, i¿ od 1 stycznia 2003 r., tj. daty obowi¹zywania 
ustawy o ubezpieczeniu wypadkowym, renty bêd¹ce nastêpstwem 
wypadków w drodze do i z pracy nie s¹ objête tym ubezpieczeniem 
i s¹ wyp³acane z funduszu ubezpieczenia rentowego ZUS. Fundusz 
wypadkowy obci¹¿aj¹ wiêc jedynie świadczenia rentowe z tytu³u 
wypadków w drodze do i z pracy, które zaistnia³y przed wejściem 
w ¿ycie ustawy wypadkowej.

Nowo przyznane renty z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawo-
dowych koncentrowa³y siê w 8 sekcjach gospodarki: przetwórstwie prze-
mys³owym, edukacji, budownictwie, górnictwie i kopalnictwie, handlu 
i naprawach, transporcie, gospodarce magazynowej i ³¹czności, ochro-
nie zdrowia i opiece spo³ecznej oraz w rolnictwie, w których w 2005 r. 
przyznano 89,4% ogó³u nowych rent. Charakterystyczne jest, i¿ 
w sekcjach przetwórstwa przemys³owego, budownictwa, handlu 

3 W 2005 r. przeciêtna wysokośæ renty wypadkowej z tytu³u niezdolności do pracy 
wynosi³a 1751 z³ przy przeciêtnej wysokości wszystkich rent tego typu, wynosz¹cej 
zaledwie 903 z³. Przeciêtna wysokośæ renty rodzinnej wypadkowej wynosi³a nato-
miast 1465 z³ przy przeciêtnej wysokości wszystkich rent rodzinnych wynosz¹cej 
1094 z³ [7].
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i napraw, transportu, gospodarki magazynowej i ³¹czności oraz rol-
nictwa dominowa³y renty przyznane z tytu³u wypadków przy pracy 
(rys.). Szczególnie widoczne by³o to w sekcjach: budownictwo, handel 
i naprawy oraz transport, gospodarka magazynowa i ³¹cznośæ. Renty 
przyznane w 2005 r. z tytu³u chorób zawodowych dominowa³y na-
tomiast w sekcjach: górnictwo i kopalnictwo, edukacja oraz ochrona 
zdrowia i opieka spo³eczna.

Ocena funkcjonowania systemu sk³adek i świadczeñ 
Od 1 kwietnia 2006 r. sk³adki na spo³eczne ubezpieczenie wypadkowe 

dla p³atników sk³adek zg³aszaj¹cych do ubezpieczenia wypadkowego 
co najmniej 10 ubezpieczonych s¹  w Polsce zró¿nicowane zarówno 
na poziomie grup dzia³alności, jak i p³atników sk³adek. 

W ci¹gu trzech lat funkcjonowania systemu ubezpieczenia wypad-
kowego obserwowano wzrost dochodów funduszu ubezpieczenia 
wypadkowego, przy jednoczesnym nieznacznym spadku wydatków 
z tego funduszu. W wyniku tych tendencji, wystêpuj¹cy jeszcze w 2003 r.  
bilans ujemny, wynosz¹cy 379,5 mln z³, zmieni³ siê w 2005 r. w bilans 
dodatni i wynosi³ 142,4 mln z³ (tabela 3.).

Poprawa salda dochodów i wydatków funduszu ubezpieczenia wy-
padkowego, przy sta³ych stopach procentowych sk³adek, by³a – zdaniem 
autora – z jednej strony wynikiem dobrej koniunktury gospodarczej 
i zwi¹zanego z ni¹ wzrostu p³ac oraz poprawy ści¹galności sk³adek 
przez ZUS, z drugiej zaś zmniejszania wyp³aty świadczeñ. Spadek wyp³at 
świadczeñ z ubezpieczenia wypadkowego by³ zwi¹zany ze znacznym 
zmniejszeniem liczby nowo przyznawanych rent wypadkowych, m.in. 
z powodu wykluczenia wypadków w drodze do i z pracy z ubezpie-
czenia wypadkowego. Ponadto, wp³yw na tê tendencjê mia³a zapewne 
zmniejszaj¹ca siê liczba wypadków przy pracy, zw³aszcza powoduj¹cych 
ciê¿kie skutki oraz chorób zawodowych. 

Stopy procentowe sk³adek dla grup dzia³alności zosta³y od 1 kwietnia 
2006 r. obni¿one dla ok. 60% grup dzia³alności, a dla 34% grup dzia³al-
ności pozostawione na dotychczasowym poziomie. Trudno jest obecnie 
oceniæ stopieñ wp³ywu tych zmian na zmniejszenie przychodów ze sk³a-
dek i ostateczny bilans funduszu wypadkowego ZUS w 2006 r. Na stan 
tego bilansu znaczny wp³yw bêdzie bowiem mia³o tak¿e saldo podwy¿ek 
i obni¿ek sk³adek w ramach poszczególnych grup dzia³alności. 

Rozporz¹dzenie ministra pracy i polityki spo³ecznej z dnia 6 marca 
2006 r. nie zmieni³o tabeli przedzia³ów wartości wskaźników czêstości 
stanowi¹cych podstawê do ustalania cz¹stkowych kategorii ryzyka 
wed³ug wskaźników czêstości wypadków przy pracy, chorób zawodo-
wych oraz osób zatrudnionych w warunkach zagro¿enia. Dlatego te¿ 
obowi¹zuj¹ca tabela nie uwzglêdnia w wystarczaj¹cym stopniu zmian 
w poziomie warunków pracy w Polsce w ostatnich latach, a wystêpuj¹ce 
w niej rozpiêtości wskaźników czêstości i ustalone na ich podstawie kate-

Wyszczególnienie 2003 r. 2004 r. 2005 r.
Przychody ze sk³adek* 3 867 278 4 033 146 4 307 578
Wyp³aty z funduszu* 4 246 737 4 206 983 4 165 198
Saldo* – 379 459 – 173 837 + 142 380

* w tys. z³
Źród³o: http//www.zus.pl/bip/

Tabela 3
PRZYCHODY I WYP£ATY Z FUNDUSZU WYPADKOWEGO ZUS W LATACH 2003-
2005 

Proceeds and payments from the ZUS accident insurance fund in 2003-2005

gorie ryzyka dla p³atników sk³adek nie gwarantuj¹ skutecznej motywacji 
do dzia³añ na rzecz poprawy warunków pracy w przedsiêbiorstwach. 

Wydaje siê celowe opracowanie nowego rozporz¹dzenia w spra-
wie ró¿nicowania stopy procentowej sk³adki, które obowi¹zywa³oby 
od 1 kwietnia 2007 r. W celu zwiêkszenia motywacji pracodawców 
w kierunku poprawy warunków pracy, w nowym rozporz¹dzeniu 
nale¿a³oby: 

• zwiêkszyæ liczbê grup dzia³alności w celu lepszego uwzglêdnienia 
zró¿nicowania ryzyka zawodowego

• zweryfikowaæ kategorie ryzyka i stopy procentowe sk³adek dla grup 
dzia³alności na podstawie danych za lata 2003-2005

• dokonaæ zmian w za³¹czniku zawieraj¹cym przedzia³y wartości 
wskaźników czêstości, stanowi¹ce podstawê do ustalenia cz¹stkowych 
kategorii ryzyka wed³ug wskaźników czêstości wypadków przy pracy, 
chorób zawodowych oraz pracowników zatrudnionych w warunkach 
zagro¿enia. 

Nale¿y oczekiwaæ, i¿ wprowadzenie zaproponowanych zmian 
legislacyjnych wp³ynie pozytywnie na zwiêkszenie w przedsiê-
biorstwach motywacji do podejmowania dzia³añ prewencyjnych. 
Ostatecznie powinno to prowadziæ do poprawy warunków pracy 
oraz zmniejszenia kosztów wyp³at świadczeñ z ubezpieczenia 
wypadkowego.
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