
  

 

Bezzwrotne dofinansowanie z ZUS 
do 500 tys. zł brutto 

 
 
1. Nabór wniosków ogłaszany jest corocznie. 

2. Termin naboru nie może być krótszy niż 30 dni. 

3. Działania prewencyjne pokrywane są ze środków finansowych zgromadzonych w funduszu wypadkowym, w 

wysokości 1,00% należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe. 

4. Do Konkursu może przystąpić Wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące warunki:  

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

b) nie zalega z opłacaniem podatków;  

c) nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania 

upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;  

d) nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego 

dofinansowania;  

e) nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został 

zobowiązany.  

5. W jednym Projekcie może być realizowanych równocześnie wiele działań o różnym charakterze i z różnych 

obszarów technicznych, które mają przyczynić się do ograniczenia lub zniwelowania występowania czynników 

ryzyka na stanowiskach pracy.  

6. Planowany termin realizacji Projektu, określony we Wniosku nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. Termin ten 

może być zmieniony jedynie przez Eksperta w ramach oceny merytorycznej Wniosku lub na zasadach 

określonych w Umowie.  

7. Udziały procentowe wysokości dofinansowania w przypadku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz 

maksymalne dopuszczalne kwoty dofinansowania Projektu wynoszą: 

 

Rodzaj 
przedsiębiorstwa 

Liczba 
pracowników 

Procent 
dofinansowania 

Maksymalna kwota dofinansowania dla 
projektów (kwoty brutto) 

Doradczych 
(w PLN) 

Inwestycyjnych 
(w PLN) 

Inwestycyjno-
doradczych 

(w PLN)  

Mikro 
przedsiębiorstwo 

 
1-9 90% 10 000 130 000 140 000 

Małe 
przedsiębiorstwo 

 
10-49 80% 10 000 200 000 210 000 

Średnie 
przedsiębiorstwo 

 
50-249 60% 15 000 325 000 340 000 

Duże 
Przedsiębiorstwo 

 
250 i więcej 20% 15 000 485 000 500 000 

 
 

8. Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się Wnioskodawca, wynosi 5 000,00 PLN. 

9. Projekt wybrany w ramach Konkursu powinien dotyczyć ograniczenia oddziaływania przynajmniej jednego z 



  

 

parametrów charakteryzujących warunki pracy: 

a) mikroklimatu (gorący lub zimny); 

b) czynników chemicznych i pyłów; 

c) czynników biologicznych; 

d) czynników mechanicznych; 

e) czynników elektrycznych i elektryczności statycznej; 

f) hałasu; 

g) ogólnych i miejscowych drgań; 

h) niewłaściwego oświetlenia elektrycznego; 

i) promieniowania jonizującego; 

j) promieniowania optycznego (podczerwonego lub widzialnego lub nadfioletowego); 

k) pola elektromagnetycznego; 

l) obciążenia fizycznego, dynamicznego lub statycznego. 

10. Ograniczeniu dofinansowania podlegają: 

a) podesty ruchome, podesty ruchome przejezdne – 50 000 zł brutto; 

b) wózki jezdniowe podnośnikowe i inne urządzenia samojezdne – 30 000 zł brutto; 

c) stoły z regulowanym położeniem blatu oraz inne urządzenia ograniczające obciążenie statycznego układu 

mięśniowo-szkieletowego – 30 000 zł brutto. 

11. Wnioski oceniane są według kryteriów opisanych w Kryteriach wyboru Projektów w ramach Programu 

dofinansowania. 

12. Wniosek może uzyskać maksymalnie 60 pkt. 

13. ZUS przygotowuje listę rankingową Wniosków zgodnie z uzyskaną punktacją od najwyższej do najniższej liczby 

punktów. 

14. Lista rankingowa projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną publikowana jest na stronie 

podmiotowej ZUS, www.zus.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej. 

15. Błędy w punktach takich jak: 

a) dane Wnioskodawcy; 

b) liczba pracowników; 

c) czytelny podpis; 

d) liczba kontrolna; 

skutkują bezpośrednim wykluczeniem Wnioskodawcy z naboru. 

16. Etapy oceny wniosku: 

1) ocena formalna – Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 

2) ocena merytoryczna – Centralny Instytut Ochrony Pracy. 

17. Czas rozpatrywania wniosku: 

1) ocena – do końca roku; 

2) (w przypadku oceny pozytywnej) – e-mail z ZUS na początku przyszłego roku z prośbą o podanie informacji 

do uzupełnienia umowy; 

3) podpisanie umowy z ZUS – przelew 1. transzy po 14 dniach; 

4) realizacja inwestycji – 1 do 6 miesięcy; 

5) rozliczenie i odbiór projektu – przelew 2. transzy po 30 dniach. 

 
 


