
1692

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 29 listopada 2002 r.

w sprawie ró˝nicowania stopy procentowej sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne z tytu∏u wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych w zale˝noÊci od zagro˝eƒ zawodowych i ich skutków.

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 30 paê-
dziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym z tytu∏u
wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U.
Nr 199, poz. 1673) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) grupy dzia∏alnoÊci w oparciu o rodzaj dzia∏alnoÊci
PKD uj´ty w rejestrze REGON;

2) szczegó∏owe zasady ustalania kategorii ryzyka
w zale˝noÊci od wskaêników cz´stoÊci, kategorie
ryzyka oraz stopy procentowe sk∏adek na ubezpie-
czenie spo∏eczne z tytu∏u wypadków przy pracy
i chorób zawodowych, zwane dalej „ubezpiecze-
niem wypadkowym”, dla grup dzia∏alnoÊci;

3) szczegó∏owe zasady ustalania kategorii ryzyka dla
p∏atników sk∏adek na ubezpieczenie wypadkowe,
w zale˝noÊci od wskaêników cz´stoÊci;

4) szczegó∏owe zasady ustalania wskaênika korygujà-
cego;

5) wzór informacji przekazywanej przez p∏atnika sk∏a-
dek o danych do ustalenia sk∏adki na ubezpieczenie
wypadkowe, zwane dalej „sk∏adkà”.

§ 2. Stop´ procentowà sk∏adki ustalonà w zale˝no-
Êci od kategorii ryzyka okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozpo-
rzàdzenia.

§ 3. Grupy dzia∏alnoÊci, kategorie ryzyka i stopy
procentowe sk∏adki dla grup dzia∏alnoÊci okreÊla za-
∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 4. 1. Kategorie ryzyka dla grup dzia∏alnoÊci usta-
la si´ w oparciu o czàstkowe kategorie ryzyka K1, K2, K3,
K4 dla grup dzia∏alnoÊci, przez obliczenie Êredniej aryt-
metycznej z tych czàstkowych kategorii ryzyka wed∏ug
nast´pujàcego wzoru:

K1 + K2 + K3 + K4
KDX = ————————

4
gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest nast´pu-
jàce:

1) KDX — kategoria ryzyka dla danej grupy dzia∏alno-
Êci;

2) K1 — kategoria ryzyka odpowiadajàca wskaêni-
kowi poszkodowanych w wypadkach przy
pracy ogó∏em;

3) K2 — kategoria ryzyka odpowiadajàca wskaêni-
kowi poszkodowanych w wypadkach przy
pracy Êmiertelnych i ci´˝kich;

4) K3 — kategoria ryzyka odpowiadajàca wskaêni-
kowi zatrudnionych w warunkach zagro˝e-

———————
1) Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — zabezpieczenie spo∏eczne, na podstawie
§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
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nia, które wyst´pujà w razie przekroczenia
najwy˝szych dopuszczalnych st´˝eƒ i nat´-
˝eƒ czynników szkodliwych dla zdrowia
w Êrodowisku pracy;

5) K4 — kategoria ryzyka odpowiadajàca wskaêni-
kowi chorób zawodowych.

2. Podstaw´ ustalania czàstkowych kategorii ryzy-
ka, o których mowa w ust. 1, stanowià Êrednie arytme-
tyczne wskaêników cz´stoÊci, o których mowa w art. 30
ust. 2 ustawy z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o ubezpie-
czeniu spo∏ecznym z tytu∏u wypadków przy pracy i cho-
rób zawodowych, zwanej dalej „ustawà”. Ârednie aryt-
metyczne wskaêników cz´stoÊci sà obliczane z trzech
lat kalendarzowych, o których mowa w art. 30 ust. 4
ustawy.

3. Wskaêniki cz´stoÊci:

1) poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogó∏em
oraz

2) poszkodowanych w wypadkach przy pracy Êmier-
telnych i ci´˝kich

— sà obliczane w przeliczeniu na umownà liczb´
1 000 pracujàcych i ustalane odr´bnie za pe∏ny rok ka-
lendarzowy dla grup dzia∏alnoÊci;

3) zatrudnionych w warunkach zagro˝enia, które wy-
st´pujà w razie przekroczenia najwy˝szych dopusz-
czalnych st´˝eƒ i nat´˝eƒ czynników szkodliwych
dla zdrowia w Êrodowisku pracy oraz

4) stwierdzonych chorób zawodowych

— sà obliczane w przeliczeniu na umownà liczb´
1 000 zatrudnionych i ustalane odr´bnie za pe∏ny rok
kalendarzowy dla grup dzia∏alnoÊci.

§ 5. 1. Kategorie ryzyka dla p∏atników sk∏adek usta-
la si´ w oparciu o czàstkowe kategorie ryzyka K1, K2
i K3 dla p∏atników sk∏adek, przez obliczenie Êredniej
wa˝onej z tych czàstkowych kategorii ryzyka, wed∏ug
nast´pujàcego wzoru:

K1 + K2 + 2K3
KZX = ———————

4
gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest nast´pu-
jàce:

1) KZX — kategoria ryzyka dla danego p∏atnika sk∏a-
dek;

2) K1 — kategoria ryzyka odpowiadajàca wskaêni-
kowi poszkodowanych w wypadkach przy
pracy ogó∏em;

3) K2 — kategoria ryzyka odpowiadajàca wskaêni-
kowi poszkodowanych w wypadkach przy
pracy Êmiertelnych i ci´˝kich;

4) K3 — kategoria ryzyka odpowiadajàca wskaêni-
kowi zatrudnionych w warunkach zagro˝e-
nia, które wyst´pujà w razie przekroczenia
najwy˝szych dopuszczalnych st´˝eƒ i nat´-

˝eƒ czynników szkodliwych dla zdrowia
w Êrodowisku pracy.

2. Podstaw´ ustalenia czàstkowych kategorii ryzy-
ka, o których mowa w ust. 1, stanowià Êrednie arytme-
tyczne wskaêników cz´stoÊci, o których mowa w art. 31
ust. 3 ustawy. Ârednie arytmetyczne wskaêników cz´-
stoÊci sà obliczane z trzech kolejnych, ostatnich lat ka-
lendarzowych.

3. Wskaêniki cz´stoÊci:

1) poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogó∏em
(W1),

2) poszkodowanych w wypadkach przy pracy Êmier-
telnych i ci´˝kich (W2),

3) zatrudnionych w warunkach zagro˝enia, które wy-
st´pujà w razie przekroczenia najwy˝szych dopusz-
czalnych st´˝eƒ czynników szkodliwych dla zdro-
wia w Êrodowisku pracy (W3)

— sà obliczane w przeliczeniu na umownà liczb´
1 000 ubezpieczonych, w rozumieniu art. 28 ust. 3
ustawy, oraz ustalane odr´bnie za pe∏ny rok kalenda-
rzowy dla p∏atników sk∏adek.

4. Wskaêniki cz´stoÊci na 1 000 ubezpieczonych W1,
W2 i W3, o których mowa w ust. 3, oblicza si´ dla p∏at-
ników sk∏adek odpowiednio wed∏ug nast´pujàcych
wzorów:

P11) W1 =—— x 1000,
U

P22) W2 = —— x 1000,
U

P33)  W3 = —— x 1000,
U

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest nast´pu-
jàce:

1) P1 — liczba poszkodowanych w wypadkach przy
pracy ogó∏em;

2) P2 — liczba poszkodowanych w wypadkach przy
pracy Êmiertelnych i ci´˝kich;

3) P3 — liczba zatrudnionych w warunkach zagro˝e-
nia, które wyst´pujà w razie przekroczenia
najwy˝szych dopuszczalnych st´˝eƒ i nat´-
˝eƒ czynników szkodliwych dla zdrowia
w Êrodowisku pracy;

4) U — liczba ubezpieczonych, o których mowa
w ust. 3, zaokràglona do pe∏nych jednoÊci
zgodnie z zasadà matematycznà.

§ 6. 1. W przypadku braku mo˝liwoÊci ustalenia
czàstkowej kategorii ryzyka lub wskaênika cz´stoÊci,
Êrednie arytmetyczne i Êrednie wa˝one, o których mo-
wa w § 4 i 5, oblicza si´ odpowiednio z pozosta∏ych
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czàstkowych kategorii ryzyka lub wskaêników cz´sto-
Êci.

2. WartoÊci stóp procentowych sk∏adki, kategorii
ryzyka i wskaêników cz´stoÊci zaokràgla si´ zgodnie
z zasadà matematycznà, z dok∏adnoÊcià przyj´tà odpo-
wiednio w za∏àcznikach nr 1—3 do rozporzàdzenia.

§ 7. Przedzia∏y wartoÊci wskaêników cz´stoÊci,
o których mowa w § 4 ust. 2 i § 5 ust. 2, stanowiàce pod-
staw´ do ustalania czàstkowych kategorii ryzyka, o któ-
rych mowa w § 3—5, okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozpo-
rzàdzenia.

§ 8. Stopy procentowe sk∏adek dla p∏atników, o któ-
rych mowa w art. 28 ust. 2 ustawy, ustala si´ jako ilo-
czyn stopy procentowej sk∏adki okreÊlonej dla grupy
dzia∏alnoÊci, do której zosta∏ zakwalifikowany p∏atnik,
oraz indywidualnego wskaênika korygujàcego, wyno-
szàcego:

1) 0,8 — je˝eli kategoria ryzyka ustalona dla p∏atnika
sk∏adek jest ni˝sza o co najmniej 3 kategorie od ka-
tegorii ryzyka ustalonej dla grupy dzia∏alnoÊci;

2) 0,9 — je˝eli kategoria ryzyka ustalona dla p∏atnika
sk∏adek jest ni˝sza o 2 kategorie od kategorii ryzy-
ka ustalonej dla grupy dzia∏alnoÊci;

3) 1,1 — je˝eli kategoria ryzyka ustalona dla p∏atnika
sk∏adek jest wy˝sza o 2 kategorie od kategorii ryzy-
ka ustalonej dla grupy dzia∏alnoÊci;

4) 1,2 — je˝eli kategoria ryzyka ustalona dla p∏atnika
sk∏adek jest wy˝sza o co najmniej 3 kategorie od
kategorii ryzyka ustalonej dla grupy dzia∏alnoÊci;

5) 1,0 — w pozosta∏ych przypadkach.

§ 9. 1. Informacj´ o danych do ustalenia sk∏adek,
o której mowa w art. 31 ust. 6 ustawy, p∏atnik sk∏adek
przekazuje do jednostki organizacyjnej Zak∏adu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych, przez niego wskazanej. Wzór in-
formacji stanowi za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.

2. Dla formularza informacji, o której mowa
w ust. 1, ustala si´ kolor pantone Nr 224CV.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: J. Hausner
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 29 listo-
pada 2002 r. (poz. 1692)

Za∏àcznik nr 1

Dziennik Ustaw Nr 200 — 12586 — Poz. 1692

STOPA PROCENTOWA SK¸ADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE 
W ZALE˚NOÂCI OD KATEGORII RYZYKA
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Za∏àcznik nr 2

GRUPY DZIA¸ALNOÂCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SK¸ADKI 
NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIA¸ALNOÂCI
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Za∏àcznik nr 3

PRZEDZIA¸Y WARTOÂCI WSKAèNIKÓW CZ¢STOÂCI STANOWIÑCE PODSTAW¢ DO USTALANIA
CZÑSTKOWYCH KATEGORII RYZYKA WED¸UG WSKAèNIKÓW CZ¢STOÂCI WYPADKÓW PRZY PRACY,

CHORÓB ZAWODOWYCH ORAZ OSÓB ZATRUDNIONYCH W WARUNKACH ZAGRO˚ENIA
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR
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