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Informacja prasowa 
 
 
Wkrótce rusza nowa edycja konkursu dla pracodawców 
 
Nawet do 300 tys. zł mogą otrzymać płatnicy składek na działania poprawiające bezpieczeństwo 
pracy. Już za chwilę rusza nowa edycja konkursu. Wnioski można składać elektronicznie  
od 17 kwietnia do 18 maja 2023 roku.  
 
Od 17 kwietnia płatnicy składek mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów, które poprawią 
bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi, czy 
zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Tegoroczna pula wynosi  
100 mln zł- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie 
kujawsko-pomorskim. 
 
Projekty dotyczyć mogą m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem  
i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie 
bezpieczeństwa pracy na wysokości. Lista możliwości jest długa. Za uzyskane środki można np. 
zakupić siatki ochronne, podesty stacjonarne, rusztowania ruchome – przejezdne, schodołazy, czy 
ręczne wózki platformowe oraz platformowe dwunożycowe. Pieniądze można także wykorzystać na 
zakup i instalację obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem jonizującym czy 
kabin, obudów, ekranów i osłon dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno-izolacyjnych.  
 
W ramach konkursu każdy pracodawca może uzyskać dofinansowanie nawet do 80 proc. wartości 
projektu, ale nie więcej niż 300 tys. zł. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys. zł. Pieniądze 
pochodzą z części funduszu wypadkowego przeznaczonej na działania zapobiegające wypadkom. 
 
W konkursie mogą wziąć udział aktywni przedsiębiorcy, którzy m.in. nie zalegają z opłatą składek  
i podatków. Firma nie może też znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym,  
w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem. 
Wykluczony jest także przedsiębiorca, który otrzymał już w ciągu ostatnich 3 lat dofinansowanie  
z ZUS lub został w tym czasie zobowiązany do jego zwrotu. 
 
Tylko do 18 maja 
Wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentacją należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, za 
pośrednictwem strony www.prewencja.zus.pl. Wnioski przyjmujemy od 17 kwietnia do 18 maja. 
Szczegółowe warunki konkursu i dokumenty do pobrania są dostępne pod adresem 
www.zus.pl/prewencja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS. Pytania lub wątpliwości 
dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl. 
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regionalny rzecznik prasowy ZUS 
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