
 
 

DOTACJA Z ZUS 
NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

 

Termin składania wniosków o dofinansowanie: 6 czerwca – 8 lipca 2022 r.  

 
Konkurs jest ogłaszany w ramach Programu dofinansowania płatników składek.  

 
Celem Konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą:  

poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy  

zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi  

zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka  

 
Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:  

 
bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy  

urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem 

elektromagnetycznym  

oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym  

ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną  

urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza  

sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych 

strefach pracy  

sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego  

sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki 

chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne  

środki ochrony indywidualnej  

 
Dla kogo  

 
Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:  

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne  

nie zalega z opłacaniem podatków  

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

upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem  

nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości 

ostatniego dofinansowania  

nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do 

którego został zobowiązany  

 
Poziom dofinansowania:  

Max dofinansowanie to 80% a kwotowo to maksymalnie 300 000,00 PLN (z zastrzeżeniem limitów na 
wybrane rodzaje kosztów kwalifikowanych).  

 
Wymagane dokumenty jako załączniki do wniosku to m.in.:  
 

- zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego stwierdzające, że firma nie zalega z opłacaniem 

podatków, wystawione na NIP wnioskodawcy i według stanu na dzień nie wcześniejszy niż 1 miesiąc 

przed dniem złożenia wniosku. W przypadku spółki cywilnej należy złożyć zaświadczenia dotyczące 

spółki cywilnej i każdego ze wspólników.  

- oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy objętych projektem  

- pomiary poziomu czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy – dla 

wybranych rodzajów inwestycji  

- dokument potwierdzający własność obiektu, np. odpis aktu notarialnego  

- umowę dzierżawy lub najmu obiektu, w którym będzie realizowany projekt, o ile wnioskodawca nie 

jest właścicielem obiektu. Musi wskazywać dokładny adres obiektu i być zawarta na okres nie krótszy 

niż 5 lat od daty złożenia wniosku.  

- oferty handlowe na każde działanie zaplanowane w projekcie.  

- kosztorys materiałowy i montażowy – jeśli dotyczy  

- dokumentację zdjęciową – zdjęcia wszystkich stanowisk pracy objętych projektem, przedstawiające 

stan warunków pracy oraz zadania realizowane na tych stanowiskach pracy  

 


