Projekt
U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych
Art. 1. W ustawie z dnia 30 pa dziernika 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu
wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1242 i 1442, z 2016 r.
poz. 1807, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 1321) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1)

w art. 2 po pkt 4 dodaje si pkt 4a w brzmieniu:
„4a) „projekt” – działania inwestycyjne lub inwestycyjno-doradcze skierowane
na utrzymanie zdolno ci do pracy przez cały okres aktywno ci zawodowej,
o okre lonej przez płatnika składek warto ci, prowadzone w ustalonych ramach
czasowych;”;

2)

w art. 37:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W planie finansowym Funduszu Ubezpiecze Społecznych okre la si
corocznie kwot wydatków na prewencj wypadkow , pokrywanych ze rodków
finansowych zgromadzonych w funduszu wypadkowym, w wysoko ci od
1,00% nale nych składek na ubezpieczenie wypadkowe, przewidzianych w planie
finansowym Funduszu Ubezpiecze Społecznych na dany rok bud etowy.”,

b)

po ust. 3 dodaje si ust. 4–6 w brzmieniu:
„4. Zakład przy prowadzeniu działalno ci zwi zanej z dofinansowaniem
działa

skierowanych na utrzymanie zdolno ci do pracy przez cały okres

aktywno ci zawodowej prowadzonych przez płatników składek przekazuje, na
podstawie zawartej umowy, okre lone działania Centralnemu Instytutowi Ochrony
Pracy – Pa stwowemu Instytutowi Badawczemu działaj cemu na podstawie
ustawy z dnia 4 kwietnia 1950 r. o utworzeniu Centralnego Instytutu Ochrony
Pracy (Dz. U. poz. 139), zwanemu dalej „Instytutem”.
5. W umowie zawartej mi dzy Zakładem a Instytutem okre la si
w szczególno ci wysoko

wynagrodzenia przysługuj cego za wszystkie działania

prowadzone przez Instytut dotycz ce jednego projektu, obejmuj ce:
1)

ocen merytoryczn wniosku o dofinansowanie,
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2)

kontrol projektu w trakcie jego realizacji,

3)

kontrol projektu po jego zako czeniu,

4)

kontrol trwało ci projektu

– uwzgl dniaj c, e maksymalna wysoko

wynagrodzenia nie mo e przekroczy

200% minimalnego wynagrodzenia za prac , okre lonego w odr bnych przepisach,
powi kszonego o nale ny podatek od towarów i usług (VAT).
6. Zakład kontroluje działania, o których mowa w ust. 5, prowadzone przez
Instytut w ramach realizacji umowy.”;
3)

po art. 37 dodaje si art. 37a–37h w brzmieniu:
„Art. 37a. 1. Wybór projektów obj tych dofinansowaniem nast puje w drodze
konkursu ogłaszanego przez Prezesa Zakładu.
2. Prezes Zakładu ogłasza konkurs raz w roku, z tym e wyboru projektów, które
mog by obj te dofinansowaniem, Zakład dokonuje nie pó niej ni do dnia 31 grudnia
roku poprzedzaj cego rok bud etowy, w którym ma zosta udzielone dofinansowanie.
3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza si

na stronie podmiotowej Zakładu

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udost pnia w centrali Zakładu i terenowych
jednostkach organizacyjnych.
4. Termin składania wniosków o dofinansowanie projektu okre lony w ogłoszeniu
o konkursie nie mo e by krótszy ni miesi c od dnia opublikowania tego ogłoszenia.
Art. 37b. 1. Maksymalna wysoko

dofinansowania jest uzale niona od liczby

osób, za które płatnik składek opłaca składki na ubezpieczenia społeczne na dzie
zło enia wniosku o dofinansowanie projektu.
2. Udział procentowy wysoko ci dofinansowania w przypadku opłacania składek
na ubezpieczenia społeczne za:
1)

od 1 do 9 osób – wynosi do 90% szacowanej warto ci projektu;

2)

od 10 do 49 osób – wynosi do 80% szacowanej warto ci projektu;

3)

od 50 do 249 osób – wynosi do 60% szacowanej warto ci projektu;

4)

od 250 osób – wynosi do 20% szacowanej warto ci projektu.
3.

Szacowan

warto

projektu

okre la

płatnik

składek

we

wniosku

o dofinansowanie projektu.
Art. 37c. 1. Prezes Zakładu, po zasi gni ciu opinii Rady Nadzorczej Zakładu,
ustala regulamin konkursu.
2. Regulamin konkursu okre la w szczególno ci:
1)

rodzaj obszarów technicznych podlegaj cych dofinansowaniu;
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2)

termin, miejsce i form składania wniosków o dofinansowanie projektu;

3)

wzór umowy o dofinansowanie;

4)

szczegółowe kryteria oceny merytorycznej projektu;

5)

kwot przeznaczon na dofinansowanie projektów w roku bud etowym, w którym
ma zosta udzielone dofinansowanie;

6)

maksymaln dopuszczaln kwot dofinansowania projektu;

7)

sposób udzielania wnioskodawcy wyja nie w kwestiach dotycz cych konkursu.
3. Prezes Zakładu podaje do publicznej wiadomo ci, w szczególno ci przez

zamieszczenie na stronie podmiotowej Zakładu w Biuletynie Informacji Publicznej,
regulamin konkursu oraz jego zmiany, wraz z ich uzasadnieniem, oraz termin, od
którego s stosowane.
Art. 37d. 1. W konkursie mo e bra udział płatnik składek, który spełnia ł cznie
nast puj ce warunki:
1)

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie
zdrowotne;

2)

nie zalega z opłacaniem podatków;

3)

nie znajduje si
likwidacji,

w stanie upadło ci, pod zarz dem komisarycznym, w toku

post powania

upadło ciowego

lub

post powania

układowego

z wierzycielem.
2. Płatnik składek mo e ubiega si o dofinansowanie projektu wi cej ni jeden
raz, przy czym o kolejne dofinansowanie mo e ubiega si po 3 latach od dnia wypłaty
przez Zakład cało ci ostatniego dofinansowania.
3.

Płatnik

składek, który został

zobowi zany do

zwrotu przyznanego

dofinansowania, nie mo e ubiega si o kolejne dofinansowanie projektu w okresie 3 lat
od dnia zwrotu dofinansowania.
Art. 37e. 1. Zakład dokonuje oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu,
która obejmuje w szczególno ci ocen

spełnienia warunków, o których mowa

w art. 37d, oraz ocen kompletno ci i prawidłowo ci zło onego wniosku.
2. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera:
1)

imi i nazwisko lub nazw płatnika składek oraz numer rachunku składkowego;

2)

liczb osób, o których mowa w art. 37b ust. 1;

3)

rodzaj, opis, cel i sposób realizacji działa w ramach projektu;

4)

o wiadczenie płatnika składek o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 37d
ust. 1.

–4–
3. Do wniosku o dofinansowanie projektu płatnik składek doł cza dokument
przedstawiaj cy poziom czynników uci liwych i szkodliwych dla zdrowia na
stanowisku pracy oraz ocen ryzyka zawodowego.
4. W przypadku gdy wniosek o dofinansowanie projektu zawiera braki formalne,
Zakład wzywa płatnika składek do ich usuni cia w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wezwania.
5. W przypadku gdy braki formalne nie zostan usuni te w terminie, o którym
mowa w ust. 4, wniosek o dofinansowanie projektu nie podlega rozpatrzeniu.
6. Zakład przekazuje Instytutowi wnioski o dofinansowanie projektu spełniaj ce
wymagania formalne.
7.

Instytut

dokonuje

oceny

merytorycznej

projektów,

która

obejmuje

w szczególno ci:
1)

ocen , czy wskazane cele s szczegółowo opisane, mierzalne, realne, okre lone
w czasie;

2)

ocen

adekwatno ci proponowanych we wniosku o dofinansowanie projektu

działa z zakresu bezpiecze stwa i higieny pracy do poziomu czynników ryzyka
wyst puj cych u płatnika składek;
3)

sprawdzenie zgodno ci rozwi za uj tych we wniosku o dofinansowanie projektu
z obowi zuj cymi przepisami w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy;

4)

ocen niezb dno ci i efektywno ci wydatków projektu;

5)

ocen , w jaki sposób osi gni cie celów projektu przeło y si bezpo rednio na
popraw

warunków bezpiecze stwa i higieny pracy na stanowiskach pracy

u płatnika składek.
8. Zakład przygotowuje list rankingow projektów, które uzyskały pozytywn
ocen

merytoryczn . Lista rankingowa jest udost pniana na stronie podmiotowej

Zakładu w Biuletynie Informacji Publicznej.
9. Dofinansowanie projektu, o którym mowa w ust. 8, nast puje w drodze umowy
o dofinansowanie zawartej mi dzy Zakładem a płatnikiem składek w ramach
posiadanych przez Zakład rodków finansowych na realizacj projektu.
Art. 37f. 1. W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych narusze
formalnych płatnikowi składek, którego projekt o dofinansowanie nie został
umieszczony na li cie rankingowej projektów, przysługuje odwołanie do Komisji
Odwoławczej powołanej przez Prezesa Zakładu.
2. W skład Komisji Odwoławczej wchodzi co najmniej 5 osób.
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3. Członkiem Komisji Odwoławczej mo e zosta osoba, która:
1)

korzysta z pełni praw publicznych;

2)

nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umy lne przest pstwo lub
przest pstwo skarbowe;

3)

posiada wiedz i do wiadczenie daj ce r kojmi rzetelnego rozpatrzenia odwoła .
4. W skład Komisji Odwoławczej nie mo e wchodzi osoba, która:

1)

dokonywała oceny formalnej wniosków o dofinasowanie projektu;

2)

dokonywała oceny merytorycznej projektów;

3)

przygotowywała list rankingow projektów.
5. Prezes Zakładu odwołuje członka Komisji Odwoławczej w przypadku:

1)

zło enia rezygnacji;

2)

utraty zdolno ci do pełnienia powierzonych obowi zków na skutek długotrwałej
choroby, trwaj cej co najmniej 3 miesi ce;

3)

niewypełniania lub nienale ytego wypełniania obowi zków;

4)

zaprzestania spełniania któregokolwiek z wymaga okre lonych w ust. 3 pkt 1 i 2
lub podj cia wykonywania czynno ci, o których mowa w ust. 4.
6. Komisj Odwoławcz powołuje si na okres czteroletniej kadencji.
7. W przypadku odwołania lub mierci członka Komisji Odwoławczej przed

upływem kadencji Prezes Zakładu niezwłocznie powołuje na jego miejsce inn osob do
ko ca kadencji.
8. Pracami Komisji Odwoławczej kieruje przewodnicz cy wybierany przez
Komisj spo ród jej członków.
9. Płatnik składek wnosi odwołanie, o którym mowa w ust. 1, w formie pisemnej
w terminie 14 dni od dnia udost pnienia listy rankingowej projektów na stronie
podmiotowej Zakładu w Biuletynie Informacji Publicznej.
10. Odwołanie zło one po terminie, o którym mowa w ust. 9, Komisja
Odwoławcza pozostawia bez rozpatrzenia.
11. Komisja Odwoławcza rozpatruje odwołanie nie pó niej ni

w terminie

2 miesi cy od dnia zło enia odwołania i informuje płatnika składek na pi mie o wyniku
rozstrzygni cia.
12. Na rozstrzygni cie Komisji Odwoławczej przysługuje skarga do s du
administracyjnego.
13. Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów o dofinansowanie
projektów, o których mowa w art. 37e ust. 8.
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14. W przypadku gdy na jakimkolwiek etapie post powania w zakresie procedury
odwoławczej zostanie wyczerpana kwota rodków przeznaczonych na dofinansowanie
w roku bud etowym, w którym ma zosta udzielone dofinansowanie:
1)

Komisja Odwoławcza pozostawia odwołanie bez rozpatrzenia, informuj c o tym
na pi mie płatnika składek i pouczaj c jednocze nie o mo liwo ci wniesienia
skargi do s du administracyjnego;

2)

s d, uwzgl dniaj c skarg , stwierdza tylko,

e ocena projektu została

przeprowadzona z naruszeniem procedury konkursowej lub innymi naruszeniami
formalnymi, i nie przekazuje sprawy do ponownego rozpatrzenia.
Art. 37g. Do rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie oraz do procedury
odwoławczej nie stosuje si przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
post powania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
Art. 37h. Płatnik składek jest obowi zany do zwrotu przyznanego dofinansowania
wraz z odsetkami liczonymi od nast pnego dnia po przekazaniu rodków na rachunek
bankowy płatnika składek do dnia ich zwrotu w przypadku:
1)

rezygnacji lub odst pienia od realizacji projektu;

2)

niewykonania zobowi za wynikaj cych z zawartej umowy o dofinansowanie;

3)

odmowy poddania projektu kontroli w trakcie jego realizacji lub po jego
zako czeniu;

4)

realizacji projektu w sposób niezgodny z wnioskiem o dofinansowanie projektu;

5)

wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem.”.

Art. 2. 1. Prezes Zakładu Ubezpiecze Społecznych ogłosi konkurs, o którym mowa
w art. 37a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejsz

ustaw ,

w terminie nie dłu szym ni 9 miesi cy od dnia wej cia w ycie niniejszej ustawy.
2. Do post powa dotycz cych dofinansowania działa , o których mowa w art. 37 ust. 2
pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, okre lonych we wnioskach zło onych przez płatników
składek przed dniem wej cia w ycie niniejszej ustawy, stosuje si dotychczasowe zasady do
czasu wyczerpania kwoty

rodków przeznaczonych na dofinansowanie w roku 2018,

z uwzgl dnieniem art. 37 ust. 4–6 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejsz
ustaw .
Art. 3. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2018 r.

UZASADNIENIE
Warunkami i ochron pracy w Polsce zajmuje si wiele podmiotów, w tym przede
wszystkim organy nadzoru nad warunkami pracy: Pa stwowa Inspekcja Pracy,
Pa stwowa Inspekcja Sanitarna, Wy szy Urz d Górniczy, Urz d Dozoru Technicznego
oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pa stwowy Instytut Badawczy, zwany dalej
„Instytutem”, w zakresie oceny warunków pracy i kryteriów osi gni cia bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy, a tak e Instytut Medycyny Pracy w zakresie
rozpoznawania i rejestracji chorób zawodowych.
Ponadto na warunki bezpiecze stwa i higieny pracy w Polsce maj równie wpływ
działania – w w szych i specyficznych zakresach – Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego czy Inspekcji Transportu Drogowego.
Na poziomie lokalnym działaj

jednostki terenowe wymienionych instytucji oraz

organy samorz dowe. Integracja działa podejmowanych przez organy administracji
pa stwowej, organy nadzoru nad warunkami pracy oraz partnerów społecznych,
wykorzystuj ca ich potencjał organizacyjny, techniczny oraz wiedz i do wiadczenie
ma wpływ na podniesienie celowo ci i skuteczno ci działa prewencyjnych.
Nieodzownym ogniwem warunkuj cym skuteczne zarz dzanie bezpiecze stwem
i zdrowiem w pracy s tak e działania podejmowane przez pracodawców oraz aktywny
udział pracowników anga owanych w zagadnienia dotycz ce bezpiecze stwa pracy,
w tym w zakresie ograniczania ryzyka zawodowego. Dlatego te Zakład Ubezpiecze
Społecznych, zwany dalej „Zakładem”, od kilku lat prowadzi prewencj wypadkow ,
której celem jest zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.
Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 pa dziernika 2002 r. o ubezpieczeniu
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1242, z pó n. zm.), zwanej dalej „ustaw wypadkow ”, do zada Zakładu nale y
finansowanie działalno ci zwi zanej z zapobieganiem wypadkom przy pracy
i chorobom zawodowym, z uwzgl dnieniem zdolno ci do pracy przez cały okres
aktywno ci zawodowej w aspekcie jej wpływu na powstawanie tych zdarze ,
w szczególno ci na dofinansowanie działa skierowanych na utrzymanie zdolno ci do
pracy przez cały okres aktywno ci zawodowej, prowadzonych przez płatników składek.

Wysoko
Programu

kwot przeznaczonych w ramach prowadzonego od 2013 r. przez Zakład
Dofinansowania

Przedsi biorstw,

zwanego

dalej

„Programem”,

na

dofinansowanie działalno ci zwi zanej z zapobieganiem wypadkom przy pracy
i chorobom zawodowym systematycznie ro nie: z ok. 0,3 mln zł w 2013 r. do
55,4 mln zł w 2016 r. Liczba projektów zrealizowanych w tych latach wzrosła
z 7 w 2013 r. do 704 w 2016 r.
W latach 2013–2016 z dofinansowania projektów poprawiaj cych warunki pracy
i zwi kszaj cych bezpiecze stwo na konkretnych stanowiskach pracy skorzystało
ponad 1000 przedsi biorstw. Ka dy ze zrealizowanych projektów został oceniony
pozytywnie pod k tem jego skuteczno ci i efektywno ci w zakresie ograniczania
czynników

niebezpiecznych,

szkodliwych

lub

uci liwych

wyst puj cych

w rodowisku pracy. W ci gu 4 lat ponad 15 tysi cy (15 307) pracowników zostało
obj tych programem prowadz cym do poprawy bezpiecze stwa na stanowisku pracy.
Stanowi

oni

rednio

w przedsi biorstwach

26%

korzystaj cych

wszystkich
z

pracowników

dofinansowania

zatrudnionych

Zakładu.

W

rednich

przedsi biorstwach pracownicy obj ci programem stanowili ponad 27% wszystkich
pracowników,

w

małych

przedsi biorstwach

–

prawie

50%,

natomiast

w mikroprzedsi biorstwach – ponad 67%.
Przepis art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy wypadkowej nie okre la obecnie trybu wydatkowania
rodków finansowych na ten cel. Z uwagi na charakter rodków przeznaczonych na
dofinansowanie, tj. wydatkowanie rodków publicznych i ich systematyczny wzrost,
zasadne jest unormowanie trybu i zasad dofinansowania na poziomie aktu prawa
powszechnie obwi zuj cego. Za wprowadzeniem tego rozwi zania, uwzgl dniaj c
coraz wy sze kwoty przeznaczane na prewencj wypadkow , przemawia znajduj ce
uzasadnienie w normach konstytucyjnych d enie do szczegółowej, pełnej regulacji
w aktach prawa powszechnie obowi zuj cego zasad i trybu udzielania wiadcze ze
rodków publicznych.
Rada Ochrony Pracy przy Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w swoim stanowisku
w sprawie programów wspierania poprawy warunków pracy realizowanych przez
Zakład w ramach funduszu prewencji wypadkowej, w tym dofinansowania działa
skierowanych na utrzymanie zdolno ci do pracy przez cały okres aktywno ci
zawodowej, prowadzonych przez płatników składek, pozytywnie oceniła realizowany
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przez Zakład Program. Rada Ochrony Pracy uznała za celowe kontynuowanie przez
Zakład działa zwi zanych z prewencj wypadkow oraz utrzymanie finansowania tych
działa na poziomie przewidzianym w ustawie wypadkowej. Jednocze nie podkre liła
konieczno

wysokiego poziomu kompetencji ekspertów oceniaj cych merytorycznie

wnioski płatników składek o dofinansowanie oraz oceniaj cych zrealizowane projekty
przez powierzenie tych zada

przez Zakład w ramach horyzontalnej współpracy

publicznej, stosownie do zadania ustawowego nało onego na zamawiaj cego, którego
rezultat nie przypada wył cznie zamawiaj cemu.
W projekcie ustawy o zmianie ustawy wypadkowej, zwanej dalej „ustaw
nowelizuj c ”, proponuje si okre lenie:
1)

kwoty wydatków na prewencj wypadkow w wysoko ci od 1% nale nych składek
na ubezpieczenie wypadkowe, przewidzianych w planie finansowym Funduszu
Ubezpiecze Społecznych (FUS) – (art. 1 pkt 2 projektu ustawy nowelizuj cej);

2)

zasad konkursu o dofinansowanie dla płatnika składek działa skierowanych na
utrzymanie zdolno ci do pracy przez cały okres aktywno ci zawodowej
realizowanego przez Prezesa Zakładu (art. 1 pkt 3 projektu ustawy nowelizuj cej);

3)

maksymalnej wysoko ci dofinansowania (art. 1 pkt 3 projektu ustawy
nowelizuj cej);

4)

zasad ustalania i ogłaszania regulaminu konkursu przez Prezesa Zakładu wraz
z jego zakresem (art. 1 pkt 3 projektu ustawy nowelizuj cej);

5)

warunków, które musi spełni płatnik składek, aby ubiega si o dofinansowanie
w ramach konkursu (art. 1 pkt 3 projektu ustawy nowelizuj cej);

6)

zasad oceny formalnej wniosku przez Zakład (art. 1 pkt 3 ustawy nowelizuj cej);

7)

zasad oceny merytorycznej projektów przez Instytut (art. 1 pkt 3 ustawy
nowelizuj cej);

8)

trybu odwołania si przez płatnika składek (art. 1 pkt 3 ustawy nowelizuj cej);

9)

podmiotu wspomagaj cego Zakład w realizacji działalno ci z dofinansowaniem
działa

skierowanych na utrzymanie zdolno ci do pracy przez cały okres

aktywno ci zawodowej, prowadzonych przez płatników składek – Centralnego
Instytutu Ochrony Pracy – Pa stwowego Instytutu Badawczego (art. 1 pkt 2
projektu ustawy nowelizuj cej);
10) zasad współpracy mi dzy Zakładem a Instytutem oraz zada Instytutu w zakresie
oceny merytorycznej wniosku, kontroli projektu w trakcie jego realizacji i po jego
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zako czeniu oraz kontroli trwało ci projektu (art. 1 pkt 2 projektu ustawy
nowelizuj cej).
Realizacja przez Zakład Programu została oparta na nast puj cych zało eniach:
−

jest to wsparcie celowe, nastawione na popraw bezpiecze stwa w rodowisku
pracy,

−

dofinansowanie jest inicjowane zło eniem wniosku przez płatnika składek,

−

wysoko

dofinansowania jest zró nicowana, zarówno ze wzgl du na podmiot

ubiegaj cy si o dofinansowanie, jak i przedmiot dofinansowania,
−

projekt ocenia ekspert z danej dziedziny, który kontroluje jego realizacj oraz
dokonuje odbioru ko cowego,

−

dofinansowanie jest realizowane na podstawie umowy zawartej przez Zakład
z płatnikiem składek, na ci le okre lonych warunkach.

Ponadto przy opracowywaniu zało e
został do uwzgl dnienia

do realizacji Programu Zakład zobowi zany

ródła jego finansowania, tj.

rodki przeznaczone na

dofinansowanie pochodz z FUS i ich wydatkowanie podlega regulacjom okre lonym
w przepisach ustawy o finansach publicznych1), zgodnie z którymi wydatki publiczne
powinny by

dokonywane w sposób celowy i oszcz dny, z zachowaniem zasad

uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod
i rodków słu cych osi gni ciu zało onych celów.
Przyznane rodki s

dedykowane i mog

by

przeznaczone jedynie na realizacj

zaplanowanych przez wnioskodawców działa , które b d
odnosi

si

w sposób bezpo redni

do kwestii ograniczenia niekorzystnego oddziaływania okre lonych

czynników ryzyka w miejscu pracy. Nie jest to zatem dotacja celowa, gdy nie s to
rodki przeznaczone na dopłaty do okre lonych rodzajów wyrobów lub usług, lecz na
dofinansowanie działa skierowanych na utrzymanie zdolno ci do pracy przez cały
okres aktywno ci zawodowej, prowadzonych przez płatników składek, które s dzielone
elastycznie i zapewniaj zmienno

w czasie polityki dokonywania dofinansowania

w zale no ci od wyst puj cych w danym okresie ryzyk i zagro e

w zakresie

zachorowalno ci na choroby zawodowe lub wypadkowo ci.
Wysoko

kwot przeznaczonych na dofinansowanie oraz wykonanie w latach

2013–2017.
1)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z pó n. zm.).
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Kwota wydatków okre lana jest corocznie w procencie nale nych składek na
ubezpieczenie wypadkowe, przewidzianych w planie finansowym FUS, z tym

e

w 2013 r. wynosiła ona od 0,50%, w 2014 r. – od 0,65% do 1,00%, w 2016 r. – od
0,80% do 1,00%, a pocz wszy od 1 stycznia 2017 r. – od 1% nale nych składek na
ubezpieczenie wypadkowe. Proponuje si pozostawi minimaln kwot wydatków na
przewidzianym obecnie poziomie, tj. od 1% nale nych składek na ubezpieczenie
wypadkowe, i okre la corocznie t kwot w planie finansowym FUS, stanowi cym
zał cznik do ustawy bud etowej (art. 1 pkt 2 projektu ustawy nowelizuj cej).
Proponowany przepis nie spowoduje w praktyce zmiany w obowi zuj cych zasadach
ustalania kwoty wydatków na prewencj wypadkow , ma jedynie na celu przesuni cie
okre lania powy szych kwot z normatywnej tre ci ustawy bud etowej do planu
finansowego FUS b d cego zał cznikiem do ustawy bud etowej. Nale y bowiem
podkre li , e zał czniki do ustawy bud etowej stanowi jej integraln cz

(art. 109

ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) i maj tak sam moc obowi zuj c jak
ustawa bud etowa. Nale y zaznaczy , e proponowana zmiana zapocz tkuje proces
ujednolicania regulacji ustawowych w tym zakresie.
W roku 2013 Zakład tworzył Program, przeprowadzał jego pilota , a tak e dokonywał
korekt Programu, na podstawie wniosków z niego wynikaj cych, m.in. modyfikacji
poziomu dofinansowania, który jest zró nicowany ze wzgl du na wielko
przedsi biorstwa i rodzaj projektu. Dzi ki współpracy z Pa stwow Inspekcj Pracy do
Zakładu wpłyn ło 7 wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywn opini
ekspertów i zostały dofinansowane. W tym samym roku dokonano odbioru projektów.
Natomiast w 2014 r. do Zakładu wpłyn ło ju

525 wniosków o dofinansowanie

projektów. W wi kszo ci przypadków wnioski te zawierały bł dy formalne lub
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merytoryczne, które wymagały korekty. Ze wzgl du na powtarzaj ce si
popełniane

przez

wnioskodawców

Zakład

opracował

dodatkowe

bł dy

dokumenty

obja niaj ce, jak poprawnie przygotowa wniosek. W rezultacie w 2014 r. udzielono
wsparcia 57 przedsi biorcom na ł czn kwot około 3,3 mln zł.
W 2015 r. Zakład rozpocz ł wzmo on
uzyskania wsparcia ze
innymi form

akcj

informacyjn

na temat mo liwo ci

rodków funduszu wypadkowego, która przybrała mi dzy

kampanii medialnej (emisja spotu „ZUS dla firm” w stacjach

telewizyjnych TVP1, TVP2, TVP INFO, Polsat, TVN 24 – na przełomie czerwca
i lipca), równie Zakład uczestniczył w wielu konferencjach i spotkaniach z płatnikami
składek. Akcja informacyjna zaowocowała zwi kszon liczb wpływaj cych wniosków
o dofinansowanie. W okresie mi dzy styczniem a grudniem 2015 r. liczba wniosków
wpływaj cych od płatników składek w ci gu miesi ca zwi kszyła si ponad 10-krotnie.
Do 31 grudnia 2015 r. wpłyn ło ponad 4300 wniosków. Nadal wiele z nich zawierało
bł dy formalne oraz merytoryczne i wymagało korekty. Z 438 wnioskodawcami,
których projekty uzyskały pozytywn ocen eksperta, zawarto umowy. W 2015 r.
na dofinansowanie wydano ponad 25 mln zł.
Na popraw jako ci składanych wniosków wpływ miało kilka czynników:
− opracowanie i zamieszczenie na stronie internetowej Zakładu „Wyja nie
dotycz cych wniosku o dofinansowanie projektu”, które zawierały szczegółowe
informacje nt. Programu, instrukcj wypełnienia wniosku, przykłady najcz ciej
zadawanych pyta i popełnianych bł dów wraz z poprawnymi odpowiedziami,
− konsultacje

telefoniczne

udzielane

wnioskodawcom

bezpo rednio

przez

pracowników Departamentu Prewencji i Rehabilitacji Zakładu (ok. 90 poł cze
telefonicznych dziennie),
− konsultacje mailowe,
− podniesienie u potencjalnych wnioskodawców poziomu wiedzy na temat istoty
Programu oraz działa , na jakie mo na uzyska wsparcie finansowe,
− coraz bardziej wiadome korzystanie przez pracodawców przy przygotowywaniu
wniosków o dofinansowanie z wiedzy pracowników słu by bhp, z którymi
konsultowali m.in. zakres projektów maj cych poprawi
konkretnych stanowiskach pracy.
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bezpiecze stwo na

W wyniku prowadzonej kampanii informacyjnej nt. Programu zainteresowanie było tak
du e,

e liczba wniosków, które wpłyn ły do Zakładu do 31 grudnia 2016 r.,

przekroczyła 9000.
Ze wzgl du na liczb

zło onych do Zakładu wniosków oraz wysoko

kwoty

przeznaczonej na dofinansowanie płatników składek w 2016 r. dofinansowano przede
wszystkim realizacj

projektów w mikro- i małych przedsi biorstwach, których

ostatnie, poprawne wersje wniosków wpłyn ły do stycznia 2016 r. Podpisano
570 umów i wydatkowano na dofinansowanie w 2016 r. ponad 51 mln zł.
Liczba wniosków, które wpłyn ły do Zakładu od 2013 r. do 31 grudnia 2016 r.
w 2014 r.

w 2015 r.

w 2016 r. wpłyn ło

Najwi cej, bo ponad 52% ogólnej liczby projektów dotycz cych utrzymania zdolno ci
pracowników do pracy przez cały okres aktywno ci zawodowej, zakwalifikowanych do
dofinansowania w latach 2015–2016, miało charakter inwestycyjny, ok. 42% dotyczyło
działa

doradczo-inwestycyjnych, a 6% działa

doradczych. 70% projektów było

realizowanych w przedsi biorstwach zaliczonych do tych grup działalno ci, którym
przypisano kategori ryzyka 6 lub wy sz . Natomiast 33% ogółu przewidywanych do
realizacji działa inwestycyjnych obejmuje zakup i instalacj urz dze oczyszczaj cych
i uzdatniaj cych powietrze, 31% z nich dotyczy zakupu i instalacji urz dze
ograniczaj cych obci enia układu mi niowo-szkieletowego, w tym zarówno urz dze
bez nap du, jak i wózków jezdniowych i innych urz dze samojezdnych, a 12% zakupu
i instalacji urz dze słu cych poprawie bezpiecze stwa pracy na wysoko ci.
Analizuj c liczb

zrealizowanych projektów, przeznaczon

kwot

dofinansowania,

a przede wszystkim liczb obj tych projektami pracowników (15 tys. osób), trudno
mówi

o znacz cym udziale realizowanego przedsi wzi cia w zmniejszeniu
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wypadkowo ci. Niew tpliwie cel ten przy wieca nie tylko instytucjom publicznym
zajmuj cym si warunkami i ochron pracy, ale równie pracodawcom d

cym do

poprawy warunków pracy i jej bezpiecze stwa. Podstawowym celem Programu jest
dofinansowanie działalno ci zwi zanej z zapobieganiem wypadkom przy pracy
i chorobom zawodowym, z uwzgl dnieniem zdolno ci do pracy przez cały okres
aktywno ci zawodowej w aspekcie jej wpływu na powstawanie tych zdarze ,
w szczególno ci na dofinansowanie działa skierowanych na utrzymanie zdolno ci do
pracy przez cały okres aktywno ci zawodowej, prowadzonych przez płatników składek.
Zgodnie z danymi statystycznymi w Polsce w wypadkach przy pracy zostaje
poszkodowanych ponad 87 tys. osób. Pomimo utrzymywania si tej liczby w ostatnich
latach na podobnym poziomie, widoczny jest znaczny spadek ogólnej liczby wypadków
ci kich i miertelnych.
W 2016 r. w przypadku wypadków przy pracy ze skutkiem ci kich obra e ciała
i skutkiem miertelnym:
− 464 osoby doznały ci kich obra e

ciała w wyniku wypadku przy pracy

(o 7,6% mniej ni w 2015 r.),
− 239 osób to miertelne ofiary wypadków przy pracy (o 21,4% mniej ni w 2015 r.).
Utrzymywanie si liczby wypadków przy pracy na zbli onym poziomie, przy rosn cej
liczbie zatrudnionych, de facto oznacza procentowy spadek liczby wypadków
przypadaj cych na ogół zatrudnionych. W danych przedstawionych przez GUS
widoczny jest tak e spadek liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy na
1000 osób pracuj cych w latach 2013–2016. Zmniejsza si równie

rednia liczba dni

niezdolno ci do pracy spowodowanej wypadkami przy pracy.
Z uwagi na bardzo du e zainteresowanie Programem ze strony pracodawców i coraz
wi ksz

liczb

wpływaj cych wniosków o dofinansowanie, które, ze wzgl du na

ograniczon corocznie pul
roku, proponuje si

rodków finansowych, nie mog by zrealizowane w danym

wprowadzenie konkursu ogłaszanego corocznie przez Prezesa

Zakładu. Wybór projektów przygotowanych przez płatników składek obj tych
dofinansowaniem dokonywany b dzie nie pó niej ni

do 31 grudnia roku

poprzedzaj cego rok bud etowy, w którym ma zosta udzielone dofinansowanie (art. 1
pkt 3 projektu ustawy nowelizuj cej).
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Zło one wnioski podlega b d ocenie formalnej przez Zakład, a nast pnie ocenie
merytorycznej przez eksperta z dziedziny, która ma by

przedmiotem działa

naprawczych i prewencyjnych przedstawionych w projekcie. Po dokonaniu oceny
merytorycznej przez eksperta zostanie utworzona lista rankingowa pozytywnie
zaopiniowanych projektów. Dofinansowanie wybranego w konkursie projektu nast pi
w drodze umowy o dofinansowanie zawartej mi dzy Zakładem a płatnikiem składek,
w ramach posiadanych przez Zakład rodków finansowych na realizacj projektu (art. 1
pkt 3 projektu ustawy nowelizuj cej).
Prezes Zakładu, po zasi gni ciu opinii Rady Nadzorczej Zakładu, ustali regulamin
konkursu, który okre li m.in: rodzaj obszarów technicznych, termin, miejsce i form
składania wniosków, szczegółowe kryteria oceny merytorycznej projektu, kwot
przeznaczon

na dofinansowanie projektów, sposób udzielania wnioskodawcy

wyja nie w kwestiach dotycz cych konkursu.
Zgodnie z projektowan regulacj termin składania wniosków okre lony w ogłoszeniu
o konkursie nie mo e by krótszy ni miesi c od dnia opublikowania tego ogłoszenia,
a maksymalna wysoko

dofinansowania uzale niona b dzie od liczby osób, za które

płatnik składek opłaca składki na ubezpieczenia społeczne na dzie zło enia wniosku
o dofinansowanie projektu (art. 1 pkt 3 projektu ustawy nowelizuj cej). Szacowan
warto

projektu okre li płatnik składek we wniosku o dofinansowanie projektu. Udział

procentowy

wysoko ci

dofinansowania

w

przypadku

opłacania

składek

na

Okre lenie wył cznie procentowej stawki dofinansowania wynika z faktu,

e

ubezpieczenia społeczne za:
1) od 1 do 9 osób – wynosi do 90% szacowanej warto ci projektu;
2) od 10 do 49 osób – wynosi do 80% szacowanej warto ci projektu;
3) od 50 do 249 osób – wynosi do 60% szacowanej warto ci projektu;
4) od 250 osób – wynosi do 20% szacowanej warto ci projektu.

planowane rednie koszty realizacji projektów s , bez wzgl du na ich rodzaj, najwy sze
w grupie przedsi biorstw du ych i malej

wraz z wielko ci

przedsi biorstwa.

W 2016 r. redni planowany koszt zakwalifikowanego do dofinansowania projektu
wyniósł 115 tys. zł, przy wysoko ci redniego dofinansowania Zakładu dla jednego
projektu wynosz cego 72,4 tys. zł. Planowany
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redni koszt jednego projektu

dotycz cego utrzymania zdolno ci pracowników do pracy przez cały okres aktywno ci
zawodowej,

zakwalifikowanego

w

latach

2015–2016,

był

najni szy

w mikroprzedsi biorstwach (ok. 68,6 tys. zł w 2015 r. i ponad 73 tys. zł w 2016 r.).
Koszt ten wzrastał wraz z wielko ci przedsi biorstwa (w du ych przedsi biorstwach
wynosił ok. 500 tys. zł w 2015 r. i ponad 350 tys. zł w 2016 r.). Dodatkowo
przedsi biorstwa du e wyst powały w ka dym przypadku o maksymaln przewidzian
warto

dofinansowania. Procentowy poziom dofinansowania został okre lony równie

ze wzgl du na wysoko
aby rozpocz

wkładu własnego, jaki musi zagwarantowa przedsi biorstwo,

realizacj

projektu. Celem takiego podej cia jest zwi kszenie

dost pno ci wsparcia poprzez obni enie, dla firm o najmniejszym potencjale, bariery
przyst pienia do Programu, tj. wniesienia wysokiego wkładu własnego. Wy szy
procentowo poziom wspierania małych i rednich przedsi biorstw wynika równie
z faktu, e małe i rednie przedsi biorstwa (zatrudniaj ce poni ej 50 osób) stanowi sił
polskiej gospodarki (75,9% ogółu funkcjonuj cych przedsi biorstw zatrudniaj cych
powy ej 10 osób).
Program jest otwarty dla wszystkich płatników składek, przy czym preferencyjne
warunki ustawiono dla mikro-, małych i rednich przedsi biorstw. Z tego te wzgl du
mikroprzedsi biorstwa

mog

uzyska

dofinansowanie

do

90%

warto ci

przedsi wzi cia, a małe do 80%.
Prezes Zakładu podaje do publicznej wiadomo ci na stronie podmiotowej Zakładu
w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenie o konkursie oraz regulamin konkursu,
jego zmiany, wraz z ich uzasadnieniem, oraz termin, od którego s stosowane (art. 1
pkt 3 projektu ustawy nowelizuj cej).
W konkursie mo e bra udział płatnik składek, który nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia społeczne, składek na ubezpieczenia zdrowotne i podatków oraz nie
znajduje si w stanie upadło ci, pod zarz dem komisarycznym, w toku likwidacji,
post powania upadło ciowego lub post powania układowego z wierzycielem.
Płatnik składek mo e ubiega si o dofinansowanie projektu wi cej ni jeden raz po
upływie 3 lat od dnia wypłaty przez Zakład cało ci ostatniego dofinansowania. Równie
3-letni okres karencji w ubieganiu si o dofinansowanie projektu przewidziano dla
płatnika składek, który zobowi zany został do zwrotu przyznanego dofinansowania,
w sytuacji gdy nie wykorzystuje tego dofinansowania zgodnie z zało onym
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i zaakceptowanym projektem (art. 1 pkt 3 projektu ustawy nowelizuj cej). Płatnik
składek jest zobowi zany do zwrotu przyznanego dofinansowania, wraz z odsetkami,
w przypadku: rezygnacji lub odst pienia od realizacji projektu, niewykonania
zobowi za wynikaj cych z zawartej umowy o dofinansowanie, odmowy poddania
projektu kontroli w trakcie jego realizacji lub po jego zako czeniu, realizacji projektu
w sposób niezgodny z wnioskiem o dofinansowanie projektu lub wykorzystania
dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem.
W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych narusze

formalnych

płatnik składek, którego projekt o dofinansowanie nie został umieszczony na li cie
rankingowej, b dzie mógł si odwoła do Komisji Odwoławczej powołanej przez
Prezesa Zakładu. Na rozstrzygni cie Komisji Odwoławczej przysługuje skarga do s du
administracyjnego (art. 1 pkt 3 projektu ustawy nowelizuj cej).
Poziom zło ono ci składanych wniosków, jak równie

ich liczba, uniemo liwiaj

prawidłow realizacj dofinansowania bez wsparcia specjalistów – ekspertów z ró nych
dziedzin technicznych.
W oparciu o zdobyte do wiadczenie Zakładu w tym zakresie nale y wskaza , e
przekazanie projektów do oceny specjalistów posiadaj cych niezb dn wiedz jest
konieczne ze wzgl du na:
− specyfik

i charakter projektów, o których dofinasowanie ubiegaj

składek (Zakład nie dysponuje specjalistami, którzy mogliby oceni

si

płatnicy
zasadno

dofinansowania działa przedstawionych w składanych wnioskach),
− eliminacj
rodków

wyst pienia ryzyka niecelowego i nieefektywnego wydatkowania
publicznych

przeznaczonych

na

realizacj

zadania

dotycz cego

dofinansowania działa skierowanych na utrzymanie zdolno ci do pracy przez cały
okres aktywno ci zawodowej, prowadzonych przez płatników składek.
Kwesti t podkre la równie Rada Ochrony Pracy, uznaj c za celowe zapewnienie
wysokiego poziomu kompetencji ekspertów oceniaj cych merytorycznie wnioski
płatników składek o dofinansowanie projektu oraz oceniaj cych zrealizowane projekty
przez powierzenie tych zada

przez Zakład w ramach horyzontalnej współpracy

publicznej, stosownie do zadania ustawowego nało onego na zamawiaj cego, którego
rezultat nie przypada wył cznie zamawiaj cemu.
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W celu profesjonalnej obsługi, w tym oceny i kontroli realizacji projektów (obj tych
dofinansowaniem), pozyskiwani s specjali ci zwi zani z odpowiednimi obszarami
technicznymi, które dotycz tych projektów.
Bior c pod uwag powy sze oraz zakres działania Instytutu, okre lony w przepisach
rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie nadania
Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy statusu pa stwowego instytutu badawczego
(Dz. U. poz. 1606), zasadnym wydaje si , aby zadanie zwi zane z ocen merytoryczn
projektów oraz ocen ich realizacji było wykonywane przez Instytut.
Instytut posiada status Pa stwowego Instytutu Badawczego. Jest podmiotem, do
którego zada
ochron

statutowych nale

m.in. działania zwi zane z szeroko rozumian

pracy, w tym prowadzenie prac naukowych i rozwojowych w zakresie

bezpiecze stwa i ergonomii pracy oraz wdra anie ich wyników do praktyki w celu
ograniczenia przyczyn powoduj cych wypadki przy pracy i choroby zawodowe,
opracowywanie i opiniowanie standardów w zakresie ochrony pracy, opracowywanie
analiz, ocen i ekspertyz.
Posiadane przez Instytut wieloletnie do wiadczenie, kadra oraz zaplecze naukowe jest
gwarancj

wysokiej jako ci przygotowywanych ocen wniosków i sprawozda

z realizacji projektów.
Jako

wydawanych opinii jest bardzo istotna ze wzgl du na to,

e decyduje

o przyznaniu konkretnych rodków finansowych. Przy wydatkowaniu tych rodków
Zakład zobowi zany jest, na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych, do
celowego i racjonalnego ich wydatkowania, z zachowaniem zasady uzyskania
najlepszych efektów z danych nakładów. Współpraca z Instytutem zapewnia wysok
merytoryczn jako

ocen oraz eliminuje ryzyko niecelowego wydatkowania rodków

publicznych.
W ramach dotychczasowej współpracy mi dzy Zakładem a Instytutem do oceny
merytorycznej przekazanych było 2478 wniosków, w tym:
− do I oceny – 1813 wniosków,
− do II oceny – 568 wniosków,
− do III oceny – 97 wnioski.
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Oceny te miały ró ny status, cz
negatywn , a cz

z nich otrzymała kwalifikacj pozytywn , cz

zalecenia do modyfikacji, co oznacza, e projekt wymagał korekty

i ponownego przekazania do oceny eksperta.
Niezwykle wa n

kwesti

przy tak dynamicznie realizowanym Programie jest

odpowiednia liczba ekspertów, którzy dokonuj ocen wniosków, z podkre leniem, e
eksperci ci musz

posiada

kwalifikacje z wielu obszarów technicznych, zgodnie

z działaniami, których wnioski dotycz .
Ł cznie Instytut w latach 2015–2016 dokonał ocen 1526 projektów, które otrzymały
kwalifikacj pozytywn lub negatywn , z czego:
– w 2015 r. kwalifikacj pozytywn otrzymało 628 projektów, a negatywn – 37,
– w 2016 r. kwalifikacj pozytywn otrzymało 776 projektów, a negatywn – 85.
Dodatkowo do odbioru ko cowego zostało przekazanych blisko 900 projektów.
Spi trzenie prac i konieczno
ekspertów

nast piło

w

zagwarantowania adekwatnej do potrzeb liczby

miesi cach

lipiec–sierpie

2016

215 odbiorów projektów) oraz w okresie listopad–grudzie

r.

(przeprowadzono

2016 r. (odebrano

215 projektów).
Instytut, wykonuj c zlecone zadania, realizował je terminowo (ocena wniosków
zajmowała od 1 do 15 dni kalendarzowych, natomiast odbiór projektów – od 4 do
24 dni kalendarzowych).
Przy tak rzetelnym i terminowym realizowaniu zlecanych zgodnie z umow zada
Instytut udzielał dodatkowo odpowiedzi oraz konsultacji telefonicznych i mailowych
w przypadku np. konieczno ci dokonania zmian w dofinansowywanym projekcie, które
miały wpływ na osi gni cie zamierzonych rezultatów lub pyta dotycz cych wst pnej
oceny kwalifikowalno ci zaplanowanych przez wnioskodawc działa .
Zgodnie z projektowan regulacj Zakład b dzie zleca wykonywanie okre lonych
działa

Instytutowi na podstawie zawartej umowy (art. 1 pkt 2 projektu ustawy

nowelizuj cej). Wysoko

wynagrodzenia za wszystkie działania prowadzone przez

Instytut dotycz ce jednego projektu obejmuj ce: ocen merytoryczn projektu, kontrol
projektu w trakcie jego realizacji, kontrol projektu po jego zako czeniu, kontrol
trwało ci projektu b dzie wynosi maksymalnie 200% minimalnego wynagrodzenia za
prac , okre lonego w odr bnych przepisach, powi kszonego o nale ny podatek od
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towarów i usług (VAT). Dokonywana przez Instytut ocena merytoryczna projektów
obejmowa b dzie, w szczególno ci (art. 1 pkt 3 projektu ustawy nowelizuj cej):
1)

ocen , czy wskazane cele s szczegółowo opisane, mierzalne, realne, okre lone
w czasie;

2)

ocen

adekwatno ci

proponowanych

we

wniosku

działa

z

zakresu

bezpiecze stwa i higieny pracy do poziomu czynników ryzyka wyst puj cych
u płatnika składek;
3)

sprawdzenie zgodno ci rozwi za uj tych we wniosku o dofinansowanie projektu
z obowi zuj cymi przepisami w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy;

4)

ocen niezb dno ci i efektywno ci wydatków projektu;

5)

ocen , w jaki sposób osi gni cie celów projektu przeło y si bezpo rednio na
popraw

warunków bezpiecze stwa i higieny pracy na stanowiskach pracy

u płatnika składek.
Na mocy projektowanych przepisów Zakład b dzie kontrolował działania prowadzone
przez Instytut w ramach realizacji umowy.
Podsumowuj c, skala dofinansowania realizowanego przez Zakład (70,459 mln zł do
rozdysponowania w 2017 r. na dofinansowanie, maj c na wzgl dzie fakt, e kwota ta
b dzie rosła w latach nast pnych), liczba wniosków przekazywanych do oceny, liczba
odbiorów projektów, wsparcie merytoryczne przy odpowiedziach udzielanych
wnioskodawcom oraz ródło finansowania (FUS) przemawiaj za tym, aby przepisy
ustawy okre lały sposób wyboru projektów oraz warunki dofinansowania, a Instytut
stanowił wsparcie dla Zakładu przy realizacji zadania dotycz cego dofinansowania
działa płatników składek.
Obecne przepisy (art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy wypadkowej) nie okre laj trybu i sposobu
wydatkowania

rodków finansowych na ten cel. Proponuje si

jednak, aby do

post powa dotycz cych dofinansowania działa , o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1
ustawy wypadkowej, okre lonych we wnioskach zło onych przez płatników składek
przed dniem wej cia w ycie niniejszej ustawy, stosowane były dotychczasowe zasady
do czasu wyczerpania kwoty rodków przeznaczonych na dofinansowanie w 2018 r.
(art. 2 projektu ustawy nowelizuj cej). W my l proponowanych rozwi za

Prezes

Zakładu ogłosi pierwszy konkurs w terminie nie dłu szym ni 9 miesi cy od dnia
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wej cia w

ycie niniejszej ustawy, tzn. nie pó niej ni

we wrze niu 2018 r.

(art. 2 projektu ustawy nowelizuj cej).
Wpływ projektu ustawy na działalno

mikro-, małych i rednich przedsi biorców –

program jest otwarty dla wszystkich płatników składek, przy czym preferencyjne
warunki ustawiono dla mikro-, małych i rednich przedsi biorstw. Z tego te wzgl du
mikroprzedsi biorstwa

mog

uzyska

dofinansowanie

do

90%

warto ci

przedsi wzi cia, a małe do 80%.
Proponuje si , aby ustawa weszła w ycie z dniem 1 stycznia 2018 r. (art. 3 projektu
ustawy nowelizuj cej).
W ocenie projektodawcy przedmiot projektowanej regulacji nie jest sprzeczny
z prawem Unii Europejskiej i nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu
przepisów dotycz cych notyfikacji norm i aktów prawnych.
W ocenie projektodawcy dofinansowanie działalno ci zwi zanej z zapobieganiem
wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym nie jest pomoc publiczn , do której
stosuje si ustaw z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post powaniu w sprawach dotycz cych
pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808, z pó n. zm.).
Zgodnie z § 27 ust. 4 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 pa dziernika 2013 r. –
Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z pó n. zm.), projekt nie
podlega opinii wła ciwych instytucji i organów Unii Europejskiej, w tym Europejskiego
Banku Centralnego.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalno ci lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady
Ministrów z dnia 29 pa dziernika 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów, projekt
został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej oraz na stronie podmiotowej Rz dowego Centrum Legislacji,
w serwisie Rz dowy Proces Legislacyjny, z dniem skierowania do uzgodnie
i konsultacji publicznych.
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Data sporz dzenia
Nazwa projektu
Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 20 lipca 2017 r.
wypadków przy pracy i chorób zawodowych
ródło:
Ministerstwo wiod ce i ministerstwa współpracuj ce
Nr w Wykazie prac legislacyjnych
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

UD209
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu
Marcin Zieleniecki, podsekretarz stanu

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu:
Mariusz Kubzdyl, dyrektor Departamentu Ubezpiecze Społecznych

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwi zywany?
Zakład Ubezpiecze Społecznych (ZUS) prowadzi prewencj wypadkow , przez finansowanie działalno ci, której celem
jest zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
30 pa dziernika 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1242, z pó n. zm.), zwanej dalej „ustaw wypadkow ”, do zada ZUS nale y finansowanie działalno ci
zwi zanej z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, z uwzgl dnieniem zdolno ci do pracy przez
cały okres aktywno ci zawodowej w aspekcie jej wpływu na powstawanie tych zdarze , w szczególno ci na
dofinansowanie działa skierowanych na utrzymanie zdolno ci do pracy przez cały okres aktywno ci zawodowej,
prowadzonych przez płatników składek. Wysoko kwot przeznaczonych na dofinansowanie działalno ci zwi zanej
z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym systematycznie ro nie: z ok. 0,3 mln zł w 2013 r. do
55,4 mln zł w 2016 r. Liczba projektów zrealizowanych w tych latach wzrosła z 7 w 2013 r. do 704 w 2016 r.
Ze wzgl du na popularno dofinansowania i liczb składanych wniosków, a przede wszystkim na rosn c wysoko
kwoty przeznaczonej na dofinansowanie, niezb dne jest unormowanie na poziomie przepisów powszechnie
obowi zuj cych zasad i trybu przyznawania dofinansowania, w tym wyboru najlepszych projektów w ramach konkursu
ogłaszanego przez Prezesa ZUS, oraz wskazanie podmiotu współpracuj cego z ZUS przy realizacji tego zadania.
W latach 2013–2016 takim podmiotem był Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pa stwowy Instytut Badawczy
(CIOP–PIB), finansowany w ramach rodków przeznaczonych na dofinansowanie działa skierowanych na utrzymanie
zdolno ci do pracy przez cały okres aktywno ci zawodowej, prowadzonych przez płatników składek.
Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP w swoim stanowisku w sprawie programów wspierania poprawy warunków pracy
realizowanych przez ZUS uznała za celowe kontynuowanie przez ZUS działa zwi zanych z prewencj wypadkow oraz
utrzymanie finansowania tych działa , na poziomie przewidzianym w przepisach ustawy wypadkowej i podkre liła
konieczno
wysokiego poziomu kompetencji ekspertów oceniaj cych merytorycznie wnioski płatników składek
o dofinansowanie oraz oceniaj cych zrealizowane projekty przez powierzenie tych zada przez ZUS w ramach
horyzontalnej współpracy publicznej.
Bior c pod uwag powy sze oraz przedmiot działania CIOP–PIB, okre lony w rozporz dzeniu Rady Ministrów z dnia
5 listopada 2002 r. w sprawie nadania Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy statusu pa stwowego instytutu
badawczego (Dz. U. poz. 1606), zasadnym wydaje si , aby zadanie zwi zane z ocen merytoryczn wniosków
o dofinansowanie oraz ocen realizacji projektów było realizowane przez CIO–PIB. Posiadane przez CIOP–PIB
wieloletnie do wiadczenie, kadra oraz zaplecze naukowe jest gwarancj wysokiej jako ci przygotowywanych ocen
wniosków i sprawozda z realizacji projektów.
2. Rekomendowane rozwi zanie, w tym planowane narz dzia interwencji, i oczekiwany efekt
W projekcie ustawy o zmianie ustawy wypadkowej proponuje si okre lenie:
1. kwoty wydatków na prewencj wypadkow w wysoko ci od 1% nale nych składek na ubezpieczenie wypadkowe,
przewidzianych w planie finansowym Funduszu Ubezpiecze Społecznych (FUS);
2. zasad konkursu o dofinansowanie dla płatnika składek działa skierowanych na utrzymanie zdolno ci do pracy
przez cały okres aktywno ci zawodowej realizowanego przez Prezesa ZUS;
3. maksymalnej wysoko ci dofinansowania;
4. zasad ustalania i ogłaszania regulaminu konkursu przez Prezesa ZUS wraz z jego zakresem;
5. warunków, które musi spełni płatnik składek, aby ubiega si o dofinansowanie działa skierowanych na
utrzymanie zdolno ci do pracy przez cały okres aktywno ci zawodowej w ramach konkursu;
6. zasad oceny formalnej wniosku przez ZUS oraz oceny merytorycznej projektu przez CIOP–PIB;
7. trybu odwoławczego,
8. podmiotu wspomagaj cego ZUS w realizacji zadania dofinansowania działa skierowanych na utrzymanie
zdolno ci do pracy przez cały okres aktywno ci zawodowej, prowadzonych przez płatników składek –

tj. CIOP–PIB;
9. zasad współpracy mi dzy ZUS a CIOP–PIB oraz zada CIOP–PIB w zakresie oceny merytorycznej wniosku,
kontroli projektu w trakcie jego realizacji i po jego zako czeniu oraz kontroli trwało ci projektu.
3. Jak problem został rozwi zany w innych krajach, w szczególno ci krajach członkowskich OECD/UE?
Brak podobnych rozwi za .
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa

Wielko

ZUS

1

Płatnicy składek

Ok. 300 tys.
osób
prawnych;
ok. 630 tys.
osób
fizycznych
płac cych
za siebie
i innych
1

CIOP–PIB

ródło
danych
ZUS

ZUS

Oddziaływanie
Instytucja prowadz ca prewencj wypadkow , finansuj ca
działalno zwi zan z zapobieganiem wypadkom przy pracy
i chorobom zawodowym.
Podmioty mog ce ubiega si o dofinansowanie projektów
poprawiaj cych
warunki
pracy
i
zwi kszaj cych
bezpiecze stwo na konkretnych stanowiskach pracy.

ZUS

Podmiot wspomagaj cy ZUS w realizacji zadania
dofinansowania działa skierowanych na utrzymanie zdolno ci
do pracy przez cały okres aktywno ci zawodowej,
prowadzonych przez płatników składek.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt ustawy został udost pniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalno ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa
(Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rz dowego Centrum Legislacji, zgodnie
z § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 pa dziernika 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów
(M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204).
Projekt został przedstawiony do zaopiniowania, w trybie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi zkach
zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881) i ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2029) nast puj cym partnerom społecznym:
1) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Zwi zków Zawodowych;
2) NSZZ „Solidarno ”;
3) Forum Zwi zków Zawodowych;
4) Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej;
5) Konfederacji „Lewiatan”;
6) Zwi zkowi Rzemiosła Polskiego;
7) Zwi zkowi Pracodawców – Business Centre Club;
8) Radzie Dialogu Społecznego.
Partnerzy społeczni mogli przedstawi swoje opinie w terminie 30 dni od dnia nast puj cego po dniu dor czenia
im projektu.
Ponadto o wyra enie opinii do projektu zwrócono si do:
1) Prezesa Urz du Zamówie Publicznych;
2) Pa stwowej Inspekcji Pracy;
3) Pa stwowej Inspekcji Sanitarnej;
4) Wy szego Urz du Górniczego;
5) Urz du Dozoru Technicznego;
6) Zarz du Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej.
Wskazane podmioty mogły przedstawi swoje opinie w terminie 21 dni od dnia nast puj cego po dniu dor czenia
im informacji o zamieszczeniu projektu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie internetowej Rz dowego Centrum Legislacji, w serwisie Rz dowy Proces
Legislacyjny.
Wyniki konsultacji publicznych i opiniowania przedstawiono w raporcie stanowi cym zał cznik do oceny skutków
regulacji.
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6. Wpływ na sektor finansów publicznych
Skutki w okresie 10 lat od wej cia w ycie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(ceny bie ce.)
0

1

Ł cznie
(0–10)

Dochody ogółem
bud et pa stwa
JST
pozostałe jednostki:
Wydatki ogółem
bud et pa stwa
JST
pozostałe jednostki:
Saldo ogółem
bud et pa stwa
JST
pozostałe jednostki:

ródła finansowania
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
ródeł danych i
przyj tych do oblicze
zało e

Zakładane rozwi zania nie powoduj dodatkowych skutków finansowych. Wszystkie wydatki
mieszcz si w ramach rodków przeznaczonych na dofinansowanie działa skierowanych na
utrzymanie zdolno ci do pracy przez cały okres aktywno ci zawodowej, prowadzonych przez
płatników składek.

W ramach umów z CIOP–PIB do oceny merytorycznej przekazanych było dotychczas
2478 wniosków. Niezwykle wa n kwesti w tych pracach jest adekwatna do potrzeb liczba
ekspertów, którzy dokonuj ocen wniosków, z podkre leniem, e eksperci ci musz posiada
kwalifikacje z wielu obszarów technicznych, zgodnie z działaniami, których wnioski dotycz .
Jednocze nie niezb dne jest zagwarantowanie standaryzacji eksperckiej oceny projektów przy
jednoczesnym dostrzeganiu ich indywidualnej odr bno ci. CIOP–PIB, wykonuj c dotychczas
zlecone oceny, wykazał si rzetelnym i terminowym realizowaniem zlecanych zada .
Zgodnie z projektowan regulacj ZUS b dzie zleca wykonywanie okre lonych zada
CIOP–PIB na podstawie zawartej umowy. Wysoko wynagrodzenia za wszystkie działania
prowadzone przez Instytut dotycz ce jednego projektu obejmuj ce: ocen merytoryczn wniosku
o dofinansowanie, kontrol projektu w trakcie jego realizacji, kontrol projektu po jego
zako czeniu, kontrol trwało ci projektu b dzie wynosi maksymalnie 200% kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prac , okre lonego w odr bnych przepisach, powi kszonej o nale ny podatek od
towarów i usług (VAT). Działania prowadzone przez CIOP–PIB b d finansowane w ramach
rodków przeznaczonych na dofinansowanie działa skierowanych na utrzymanie zdolno ci do
pracy przez cały okres aktywno ci zawodowej, prowadzonych przez płatników składek.
ZUS kontrolowa b dzie działania prowadzone przez CIOP–PIB w ramach realizacji umowy.
Powy sze sprawia, e przyj cie proponowanego rozwi zania nie spowoduje wzrostu kosztów
oceny projektów, natomiast gwarantuje zachowanie wysokiego standardu i terminowego
wykonania tych ocen oraz uproszczenie procedur.

7. Wpływ na konkurencyjno gospodarki i przedsi biorczo , w tym funkcjonowanie przedsi biorców oraz na
rodzin , obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wej cia w ycie zmian
W uj ciu
du e przedsi biorstwa
sektor mikro-, małych
pieni nym
i rednich przedsi biorstw
(w mln zł,
ceny bie ce)
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
W uj ciu
du e przedsi biorstwa
niepieni nym
sektor mikro-, małych
i rednich przedsi biorstw

0

Skutki
1

3

2

3

5

10

Ł cznie (0–10)

rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
Niemierzalne

funkcjonowanie
przedsi biorców

Podniesienie wiedzy przedsi biorców o wymogach składanych projektów
o dofinansowanie, zapewnienie ujednoliconych, na wysokim poziomie ocen tych
projektów.

rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
Dodatkowe informacje,
Unormowanie powinno wpłyn na wiedz przedsi biorców o warunkach pracy i mo liwo ciach
w tym wskazanie
ich poprawy, a w konsekwencji przyczyni si do poprawy warunków pracy, wzrostu wydajno ci
ródeł danych
pracy
i konkurencyjno ci przedsi biorstw oraz do wydłu enia aktywno ci zawodowej i poprawy
i przyj tych do
jako
ci
ycia.
oblicze zało e

8. Zmiana obci e regulacyjnych (w tym obowi zków informacyjnych) wynikaj cych z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane s obci enia poza bezwzgl dnie
tak
nie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
nie dotyczy
zgodno ci).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwi kszenie liczby dokumentów
zwi kszenie liczby procedur
wydłu enie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obci enia s przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
Uproszczenie procedur wyboru podmiotu dokonuj cego oceny merytorycznej projektu.
9. Wpływ na rynek pracy
Zmiana nie ma wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
rodowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie pa stwowe

informatyzacja
zdrowie

Zmiana nie ma wpływu na wskazane obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Proponuje si , aby ustawa weszła w ycie z dniem 1 stycznia 2018 r.
12. W jaki sposób i kiedy nast pi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostan zastosowane?
Nie dotyczy.
13.Zał czniki (istotne dokumenty ródłowe, badania, analizy itp.)
Raport z konsultacji publicznych.
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RAPORT Z KONSULTACJI
dotycz cych!projektu!ustawy!o!zmianie!ustawy!o!ubezpieczeniu!spo"ecznym!z!tytu"u!
wypadków!przy!pracy!i!chorób!zawodowych

W dniu 7 marca 2017 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spo!ecznym
z tytu!u wypadków przy pracy i chorób zawodowych zosta! przekazany do opiniowania
partnerom

spo!ecznym

(Forum

Zwi"zków

Zawodowych,

NSZZ

„Solidarno#$”,

Ogólnopolskiemu Porozumieniu Zwi"zków Zawodowych, Zwi"zkowi Pracodawców Business
Centre Club, Konfederacji Lewiatan, Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej, Zwi"zkowi
Rzemios!a Polskiego oraz Radzie Dialogu Spo!ecznego). Informacja o projekcie wraz z pro#b"
o wyra%enie opinii zosta!a przes!ana do Rady Nadzorczej Zak!adu Ubezpiecze& Spo!ecznych,
Prezesa Urz'du Zamówie& Publicznych, Pa&stwowej Inspekcji Pracy, Pa&stwowej Inspekcji
Sanitarnej, Wy%szego Urz'du Górniczego, Urz'du Dozoru Technicznego a tak%e w ramach
konsultacji publicznych do Zarz"du Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej
Polskiej.
W ramach procesu opiniowania i konsultacji uwagi do projektu zg!osili Pracodawcy
Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Nadzorcza Zak!adu Ubezpiecze& Spo!ecznych, natomiast
Pa&stwowa Inspekcja Sanitarna, Wy%szy Urz"d Górniczy, Urz"d Dozoru Technicznego,
Zarz"d Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Porozumienie
Zielonogórskie przekaza!y pisma informuj"ce o braku uwag. Pozosta!e podmioty nie
przedstawi!y stanowiska do projektu.
W swojej opinii Pracodawcy RP podkre#lili, %e uregulowanie kwestii zawartych
w projekcie na poziomie ustawowym nie budzi zastrze%e&. Zg!osili jednak uwagi do niektórych
z zaproponowanych rozwi"za&.
Pierwsza uwaga Pracodawców RP dotyczy!a zawartego w projektowanej nowelizacji
przepisu okre#laj"cego wysoko#$ dofinansowania dzia!a& skierowanych na utrzymanie
zdolno#ci do pracy przez ca!y okres aktywno#ci zawodowej. Zgodnie z proponowanym
brzmieniem art. 37b ust. 2 udzia! procentowy wysoko#ci dofinansowania w przypadku
op!acania sk!adek na ubezpieczenia spo!eczne za:
1) od 1 do 9 osob - wynosi do 90) szacowanej warto#ci projektu;
2* od 10 do 49 osób - wynosi do 80) szacowanej warto#ci projektu;
3* od 50 do 249 osób - wynosi do 60) szacowanej warto#ci projektu;
4) od 250 osob - wynosi do 20% szacowanej warto#ci projektu.
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Pracodawcy RP rozumiej"c potrzeb' wi'kszego wsparcia dla mikro i ma!ych pracodawców,
zwrócili uwag', %e trudno zgodzi$ si' na tak du%" dysproporcj' wzgl'dem du%ych podmiotów.
Uzasadniali, %e w du%ych przedsi'biorstwach tak%e wyst'puj" zagro%enia, cz'sto bardziej
niebezpieczne, z uwagi na specyfik' i wielko#$ prowadzonej dzia!alno#ci, ni% w ma!ych
firmach. Ponadto podnie#li, %e z danych statystycznych wynika, %e wypadkom ulegaj"
pracownicy w pierwszych dniach pracy (do 7 dnia pracy* i nie ma to zwi"zku z wielko#ci"
pracodawcy. Dlatego te%, postuluj" wypo#rodkowanie wysoko#ci dofinansowania, celem
zniwelowania daleko id"cych nierówno#ci pomi'dzy poszczególnymi grupami pracodawców.
Odnosz"c si' do tej uwagi, nale%y wskaza$, %e realizacja Programu dofinansowania
dzia!a& skierowanych na utrzymanie zdolno#ci do pracy przez ca!y okres aktywno#ci
zawodowej, prowadzonych przez p!atników sk!adek, wpisuje si' w polityk' Unii Europejskiej
wspieraj"c" sektor ma!ych i #rednich przedsi'biorstw (MSP*. Wy%szy procentowo poziom
wsparcia finansowego sektora MSP na popraw' bezpiecze&stwa i higieny pracy na
stanowiskach pracy, wynika z tego, %e cz'sto przedsi'biorca inwestuje w bhp na dalszym etapie
funkcjonowania przedsi'biorstwa i nie zawsze jest to inwestycja na wystarczaj"cym poziomie.
Podkre#li$ nale%y równie%, %e #wiadomo#$ zagadnie& zwi"zanych z bezpiecze&stwem i higien"
pracy jest zdecydowanie wi'ksza w du%ych firmach ni% w przypadku ma!ych i #rednich
podmiotów. Najwi'ksze firmy dzia!aj" nie tylko w oparciu o obowi"zuj"ce regulacje prawne
ale tak%e pos!uguj" si' wewn'trznymi procedurami, które cz'sto s" bardziej rygorystyczne ni%
przepisy ustaw, co niew"tpliwie ma wp!yw na bezpieczne zachowania w miejscu pracy.
Du%e przedsi'biorstwa cz'sto stosuj" systemowe podej#cie do doskonalenia procesów
zarz"dzania

bezpiecze&stwem

i

higien"

pracy.

Wykorzystuj"

zarówno

narz'dzia

bezpo#redniego wp!ywu na popraw' warunków pracy (audyt technologiczny, inwestycje
materialne, transfer nowoczesnej technologii itp.* oraz po#rednie (dzia!ania organizacyjnoproceduralne,

zarz"dzanie

#wiadomo#ci"

pracowników,

budowanie

zaanga%owania

pracowniczego, system szkole&, motywacji i komunikacji*.
Procentowy poziom dofinansowania zosta! okre#lony ze wzgl'du na wysoko#$ wk!adu
w!asnego, jaki musi zagwarantowa$ przedsi'biorstwo, aby rozpocz"$ realizacj' projektu.
Celem takiego podej#cia jest zwi'kszenie dost'pno#ci wsparcia poprzez obni%enie, dla firm
o najmniejszym potencjale, bariery przyst"pienia do programu dofinansowania tj. wniesienia
wysokiego wk!adu w!asnego.
Polityka wsparcia UE zosta!a okre#lona mi'dzy innymi w przyj'tej w czerwcu
2010 roku Europejskiej Karcie Ma!ych Przedsi'biorstw (EKMP*, która okre#la zasady polityki
Unii Europejskiej wobec ma!ych i #rednich przedsi'biorstw na kolejne lata. EKMP wzywa
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jednocze#nie kraje Wspólnoty do post'powania zgodnie z przyj'tymi kierunkami dzia!ania
wobec przedsi'biorstw sektora MSP.
Nale%y te% zwróci$ uwag', %e program jest otwarty dla wszystkich p!atników sk!adek,
przy czym preferencyjne warunki ustawiono dla mikro, ma!ych i #rednich przedsi'biorstw.
Z tego te% wzgl'du mikroprzedsi'biorstwa mog" uzyska$ dofinansowanie do 90) warto#ci
przedsi'wzi'cia, a ma!e do 80). W efekcie zniwelowana zosta!a bariera wej#cia, jak" jest
konieczno#$ wniesienia wysokiego wk!adu w!asnego. Jednocze#nie nale%y podkre#li$, %e ze
wzgl'du na racjonalne wydatkowanie #rodków, odpowiednio zosta!a skorelowana
z procentowym poziomem dofinansowania maksymalna kwota, jak" mog" uzyska$
wnioskodawcy z sektora mikro i ma!ych przedsi'biorstw.
W drugiej uwadze Pracodawcy RP podnie#li, %e przygotowany projekt wskazuje
recenzentów wniosków o dofinansowanie wy!"cznie z jednej jednostki naukowej, jak" jest
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pa&stwowy Instytut Badawczy. Nie kwestionuj"c wiedzy
merytorycznej i kompetencji ekspertów Instytutu, Pracodawcy RP proponuj" rozwa%enie
udzia!u przedstawicieli przemys!u oraz do#wiadczonych praktyków zajmuj"cych si'
problematyk" #rodowiska pracy. Poszerzenie kr'gu recenzentów mog!oby, ich zdaniem, tylko
pozytywnie wp!yn"$ na ocen' merytoryczn" wniosków o dofinansowanie, jak i jako#$
wydawanych opinii. Dodatkowo, w ich ocenie, przedmiotowy projekt powinien uwzgl'dnia$
tak%e procedur' odwo!awcz" w razie odrzucenia wniosku o dofinansowanie.
Odnosz"c si' do tej uwagi nale%y podkre#li$, %e przekazanie wniosków do oceny
specjalistów posiadaj"cych niezb'dn" wiedz' jest konieczne ze wzgl'du na specyfik'
i charakter projektów, o których dofinasowanie ubiegaj" si' p!atnicy sk!adek, a tak%e ze
wzgl'du na eliminacj' wyst"pienia ryzyka niecelowego i nieefektywnego wydatkowania
#rodków publicznych przeznaczonych na realizacj' zadania dotycz"cego dofinansowania
dzia!a& skierowanych na utrzymanie zdolno#ci do pracy przez ca!y okres aktywno#ci
zawodowej, prowadzonych przez p!atników sk!adek.
Kwesti' t' podkre#la równie% Rada Ochrony Pracy, uznaj"c za celowe zapewnienie
wysokiego poziomu kompetencji ekspertów oceniaj"cych merytorycznie wnioski p!atników
sk!adek o dofinansowanie oraz oceniaj"cych zrealizowane projekty przez powierzenie tych
zada& przez Zak!ad Ubezpiecze& Spo!ecznych (ZUS* w ramach horyzontalnej wspó!pracy
publicznej, stosownie do zadania ustawowego na!o%onego na zamawiaj"cego, którego rezultat
nie przypada wy!"cznie zamawiaj"cemu.
Poziom z!o%ono#ci sk!adanych wniosków, jak równie% ich liczba uniemo%liwiaj"
prawid!ow" realizacj' dofinansowania bez wsparcia specjalistów – ekspertów z ró%nych
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dziedzin technicznych. W celu profesjonalnej obs!ugi sk!adanych wniosków, w tym ich oceny
i kontroli realizacji projektów obj'tych dofinansowaniem, niezb'dni s" specjali#ci zwi"zani
z odpowiednimi obszarami technicznymi, które dotycz" projektów opisanych w sk!adanych
wnioskach. Bior"c pod uwag' powy%sze oraz zakres dzia!ania Centralnego Instytutu Ochrony
Pracy – Pa&stwowego Instytutu Badawczego, okre#lony w rozporz"dzeniu Rady Ministrów
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie nadania Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy statusu
pa&stwowego instytutu badawczego (Dz. U. poz. 1606* zasadnym wydaje si', aby zadanie
zwi"zane z ocen" merytoryczn" wniosków o dofinansowanie oraz ocen" realizacji projektów
by!o realizowane przez Instytut.
Instytut posiada status Pa&stwowego Instytutu Badawczego. Jest podmiotem,
do którego zada& statutowych nale%" m.in. dzia!ania zwi"zane z szeroko rozumian" ochron"
pracy, w tym prowadzenie prac naukowych i rozwojowych w zakresie bezpiecze&stwa
i ergonomii pracy oraz wdra%anie ich wyników do praktyki w celu ograniczenia przyczyn
powoduj"cych wypadki przy pracy i choroby zawodowe, opracowywanie i opiniowanie
standardów w zakresie ochrony pracy, opracowywanie analiz, ocen i ekspertyz.
Posiadane przez Instytut wieloletnie do#wiadczenie, kadra oraz zaplecze naukowe jest
gwarancj" wysokiej jako#ci przygotowywanych ocen wniosków i sprawozda& z realizacji
projektów. Jako#$ wydawanych opinii jest bardzo istotna, ze wzgl'du na to %e decyduje
o przyznaniu konkretnych #rodków finansowych. Przy wydatkowaniu tych #rodków ZUS
zobowi"zany jest, na podstawie ustawy o finansach publicznych, do celowego i racjonalnego
ich wydatkowania, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nak!adów.
Wspó!praca z Instytutem zapewnia wysok" merytoryczn" jako#$ ocen oraz eliminuje ryzyko
niecelowego wydatkowania #rodków publicznych.
Ponadto nale%y zauwa%y$, %e zapis ustawowy nie wyklucza szerokiego udzia!u
ekspertów, osób o odpowiednim poziomie wiedzy i kwalifikacji, którzy w ramach wspó!pracy
z Instytutem b'd" dokonywali takich ocen. Jednak ze wzgl'du na konieczno#$ utrzymania
wysokiego poziomu merytorycznego dokonywanych ocen oraz jednolite standardy stosowane
przy ich sporz"dzaniu to Instytut powinien pozosta$ odpowiedzialny za realizacj' okre#lonych
dzia!a& zlecanych przez ZUS w ramach dofinansowania na podstawie zawartej umowy.
Druga cz'#$ uwagi dotycz"ca wprowadzenia do projektu ustawy procedury
odwo!awczej w razie odrzucenia wniosku o dofinansowanie zosta!a uwzgl'dniona w projekcie.
Trzecia uwaga Pracodawców RP dotyczy!a otrzymywanych sygna!ów o wyd!u%onym
czasie rozpatrywania wniosków o dofinansowanie oraz odbiór projektów. Podnie#li tak%e,
i% w praktyce wyst'puj" równie% problemy zwi"zane z wymaganiem od pracodawców
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dodatkowych dokumentów, które po zg!oszeniu projektu do ko&cowej oceny uznawane
s" za zb'dne. Zdarzaj" si' tak%e przypadki kwestionowania wiedzy i do#wiadczenia
pracowników s!u%b BHP. Pracodawcy RP licz" jednak, %e tego rodzaju nieprawid!owo#ci
stanowi" margines i zostan" szybko wyeliminowane.
Natomiast

czwarta

uwaga

stanowi

postulat

konieczno#ci

zwi'kszenia

roli

reprezentatywnych organizacji pracodawców w dzia!aniach ZUS zwi"zanych z prewencj"
wypadkow". Pracodawcy RP zadeklarowali gotowo#$ do wspó!pracy w tym zakresie, celem
poprawy bezpiecze&stwa #rodowiska pracy w Polsce.
Zarówno trzecia jak i czwarta uwaga nie odnosi si' do tre#ci przedstawionego projektu
ustawy.
Do przedstawionego projektu opini' przekaza!a tak%e Rada Nadzorcza ZUS która
wskaza!a, %e po przenalizowaniu projektu podziela potrzeb' uregulowania obszaru zwi"zanego
z dofinansowaniem dzia!a& p!atników w ramach prewencji wypadkowej, zauwa%aj"c
jednocze#nie, %e zaproponowane rozwi"zania wzbudzaj" jednak w"tpliwo#ci dotycz"ce w
szczególno#ci:
- zasadno#ci wskazania konkretnego podmiotu, z którego us!ug mia!by korzysta$ ZUS
realizuj"c to zadanie,
- zbyt du%ego obszaru uznaniowo#ci przy okre#laniu udzia!u dofinansowania w ogólnej
warto#ci projektu,
- braku uregulowania procedury odwo!awczej od wyników konkursu.
Ze wzgl'du na fakt, %e uwagi Rady Nadzorczej ZUS pokrywaj" si' z uwagami
Pracodawców RP odniesienie si' do ich tre#ci zosta!o przedstawione powy%ej.
Dodatkowo w trakcie konsultacji publicznych wp!yn'!a jedna uwaga od obywatela
dotycz"ca zawarcia w projekcie przepisu przej#ciowego reguluj"cego kwesti' rozpatrzenia
wniosków o dofinasowanie projektów przygotowanych przez p!atników sk!adek i z!o%onych
przez nich przed dniem wej#cia w %ycie projektowanej ustawy.
Uwaga ta zosta!a uwzgl'dniona. W tek#cie projektu zawarty zosta! przepis przej#ciowy
stanowi"cy, %e post'powania dotycz"ce dofinansowania dzia!a&, o których mowa
w art. 37a ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu spo!ecznym z tytu!u wypadków przy pracy i chorób
zawodowych, okre#lonych we wnioskach z!o%onych przed dniem wej#cia w %ycie
projektowanej ustawy, tocz" si' na dotychczasowych zasadach do czasu wyczerpania kwoty
#rodków przeznaczonych na dofinasowanie w roku 2018.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia!alno#ci lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248* z chwil" skierowania ww. projektu ustawy
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do uzgodnie&, konsultacji publicznych oraz opiniowania, projekt ten zosta! zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Spo!ecznej oraz na stronie podmiotowej Rz"dowego Centrum Legislacji, w serwisie Rz"dowy
Proces Legislacyjny. +aden podmiot nie zg!osi! zainteresowania pracami nad projektem
w trybie tej ustawy.
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