
 
Konkurs ZUS: “Dofinansowanie działań skierowanych na utrzymanie 

zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, 
prowadzonych przez płatników składek”.

Program dofinansowania przez ZUS działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej 
jest realizowany od 2014 roku. W tym czasie setki firm otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę kilkuset milionów złotych. Kwota 
przeznaczona na dofinansowanie Projektów w 2022 r. wynosi 90 000 000,00 PLN.

Co roku  ZUS modyfikuje zasady przyjmowania wniosków w ramach programu dofinansowania.  Krótko przed datą rozpoczęcia przyjmowania 
wniosków przez stronę www.zus.pl/prewencja ogłaszane są warunki, co znacznie ogranicza czas opracowania dokumentacji aplikacyjnej. 
Dlatego też, warto już teraz rozpocząć przygotowania do złożenia wniosku i na bieżąco obserwować komunikaty z ZUS.

Badania środowiska pracy, napisanie oceny ryzyka zawodowego czy przygotowanie projektu wymaga dłuższego czasu i należy zacząć to 
odpowiednio wcześniej, żeby zdążyć przed końcową datą składania dokumentów do ZUS. Wcześniejsze skompletowanie dokumentów 
potrzebnych do złożenia wniosku, daje również szansę na ich opracowanie w sposób pozwalający na zdobycie maksymalnej ilości 
punktów w konkursie.  Nie bez znaczenia jest również rozłożenie kosztów związanych z tym w dłuższej perspektywie czasowej.

Od 2020 roku zgodnie z nowymi wytycznymi ZUS, w przypadku urządzeń wymagających montażu i wykonania instalacji odciągowej,  
wraz z wnioskiem o dofinansowaniem należy złożyć również koncepcję lub projekt techniczny instalacji,  sporządzony w oparciu  
o aktualne przepisy prawa budowlanego i wykonany przez osobę z uprawnieniami. Projekt nie podlega dofinansowaniu i jest dodatkowym 
dokumentem wymaganym przy składaniu wniosku.

Aktualne wysokości dofinansowania  z podziałem na wielkość przedsiębiorstwa oraz rodzaj działania; doradcze, inwestycyjne czy 
doradczo-inwestycyjne, znajdują się w tabeli poniżej.

https://www.odpylamy.pl

Kwoty dofinansowania są kwotami brutto.

Wielkość
 przedsiębiorstwa

Liczba osób
zatrudnionych

Procent budżetu 
projektu podlegający 

dofinansowaniu

Maksymalna kwota dofinansowania dla działań (w PLN)

Doradczych Inwestycyjnych Inwestycyjno-doradczych

Mikro przedsiębiorstwo 1-9 80% 1 000 299 000 300 000

Małe przedsiębiorstwo 10-49 80% 1 000 299 000 300 000

Średnie przedsiębiorstwo 50-249 80% 1 000 299 000 300 000

Duże przedsiębiorstwo 250 i więcej 80% 1 000 299 000 300 000

ZUS dla FIRM 
do 300 000 PLN

https://www.rywal.com.pl

Pomagamy w uzyskaniu dofinansowania z ZUS:

e‐mail: biuro@odpylamy.pl
tel.: +48 56 651 72 58



Poniżej wybrane działania inwestycyjne, których realizacja jest możliwa we współpracy z firmami RYWAL-RHC 
oraz Platforma Filtrowentylacyjna.

1. Zakup i instalacja kabin, obudów, ekranów i osłon dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno-izolacyjnych.

2. Zakup i instalacja tłumików akustycznych oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych chroniących przed hałasem.

3. Zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym.

4. Zakup i instalacja urządzeń i centrali klimatyzacyjnych pod warunkiem występowania przekroczenia wartości dopuszczalnych 
wskaźników mikroklimatu gorącego/zimnego na stanowiskach pracy spowodowanego emisją ciepła/zimna z maszyn i procesów 
technologicznych). Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy 
niż 100 000 zł.

5. Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji ogólnej i miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki, 
dygestoria, komory laminarne, komory bezpiecznej pracy BSC, filtry, filtropochłaniacze, urządzenia do odpylania na sucho i 
na mokro, cyklony, elektrofiltry, wentylatory, czerpnie, wyrzutnie, klapy zwrotne i pożarowe, przepustnice, przewody i kształtki 
wentylacyjne, stoły do obróbki skrawaniem i spawania zintegrowane z urządzeniami i elementami miejscowej wentylacji i filtracji 
powietrza, urządzenia i elementy miejscowej wywiewnej wentylacji i filtracji powietrza ścian, kabin i komór lakierniczych, urządzenia 
wentylacji indywidualnej, itp.). Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może 
być większy niż 240 000 zł

6. Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań 
inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 120 000 zł.

7. Zakup środków technicznych zabezpieczających przed dostępem do stref pracy pracowników, np. bariery ze stałym oznakowaniem 
ostrzegawczym, balustrady, itp. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w ww. zakresie nie może 
być większy niż 20.000 zł.

8. Zakup i instalacja urządzeń o udźwigu maksymalnym do 450 kg służących wyłącznie ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-
szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów, np.: wciągniki, 
żurawiki, wciągarki, suwnice, chwytaki i manipulatory (samojezdne, prowadzone i podwieszane), Łączny poziom dofinansowania 
wszystkich działań inwestycyjnych projektu w ww. zakresie nie może być większy niż 25 000 zł.

9. Zakup wyposażenia stanowisk pracy, które ma na celu ograniczenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, szczególnie 
obciążenia o charakterze statycznym poprzez umożliwienie wykonywania pracy fizycznej w pozycji naprzemiennie, stojącej i siedzącej 
lub w pozycji stojącej z podparciem, z zachowaniem dobrej stabilności postawy. Dofinansowaniu podlegają istniejące stanowiska 
pracy, które ze względu na występujące duże obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego wymagają modernizacji. Możliwe jest 
dofinansowanie zakupu: specjalistycznych stołów (np. tapicerskich, spawalniczych) z automatyczną regulacją wysokości blatu w 
zakresie co najmniej 50 cm lub automatyczną regulacją odchylenia blatu min. 30 stopni (np. hydrauliczna, elektryczna). Łączny 
poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w ww. zakresie nie może być większy niż 30 000 zł.

Pełna lista:
https://www.rywal.eu/lista-zus-2022

Wnioski oceniane są zgodnie z kryteriami wyboru Projektów w ramach Programu dofinansowania.

Procedura i terminy

1. Termin składania wniosków: od 6 czerwca do 8 lipca 2022. 

Zachęcamy, aby już teraz rozpocząć działania mające na celu otrzymanie dotacji ZUS. Liczba załączników i dokumentów potrzebnych 
do złożenia wniosku jest spora, a ich przygotowanie może zająć dużo czasu.

Opracowujemy dla Państwa Wniosek do ZUS oraz pomagamy zgromadzić niezbędne dokumenty. Przeprowadzamy Państwa firmę od 
początku do końca całego procesu pozyskania dofinansowania. Przygotowujemy niezbędną korespondencję, dokumenty, pisma.
Do wniosku potrzebne są równieć inne dokumenty takie jak: badania środowiskowe, ocena ryzyka zawodowego oraz projekt lub 
koncepcja, które wymagają czasu na ich przygotowanie.

2. Gotowy wniosek i niezbędne załączniki przesyłamy do Państwa wraz z instrukcją wysyłania wniosku lub wysyłamy samodzielnie:  
II kwartał 2022

3. Decyzja o akceptacji wniosku przez ZUS: IV kwartał 2022.
4. Realizacja inwestycji: I-II kwartał 2023.

Informujemy, że ulotka ma jedynie charakter informacyjny.
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