
 

 

ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa, tel. 22 694-94-01, fax 22 694-91-06, e-mail: Bozena.Langner@senat.gov.pl 

Warszawa, 11 października 2017 r.  

Opinia  

do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy 

i chorób zawodowych 

(druk nr 604) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Nowelizacja ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1773) ma na celu 

unormowanie trybu i zasad dofinansowania działalności związanej z zapobieganiem 

wypadkom i chorobom zawodowym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W/w ustawa 

o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych obligując 

do tego ZUS, poprzestawała dotychczas na uregulowaniu ogólnym zawartym w art. 37 ust. 2 

pkt 1. W nowelizacji przyjętej 29 września 2017 r. określa się:  

– zasady konkursu o dofinansowanie dla płatnika składek działań skierowanych na 

utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, realizowanego przez 

Prezesa ZUS, 

– maksymalną wysokości dofinansowania,  

– zasady ustalania i ogłaszania regulaminu konkursu przez Prezesa ZUS wraz z jego 

podstawowym zakresem (ustawa posługuje się katalogiem otwartym) ,  

– wymagania w stosunku do płatnika składek, który ubiega się o dofinansowanie 

w  ramach konkursu, 

– podstawowe zasady oceny formalnej wniosku, dokonywanej przez ZUS,  
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– podstawowe zasady dokonywania oceny merytorycznej projektów, która należy do 

Centralnego Instytut Ochrony Pracy – Państwowego Instytut Badawczego, 

– tryb odwołania dla płatnika składek, 

– podmiot wspomagający ZUS w realizacji działalności z dofinansowaniem działań 

skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, 

prowadzonych przez płatników składek tj. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy 

Instytut Badawczy, 

– zasady współpracy między ZUS a w/w Instytutem oraz zadania Instytutu w zakresie 

oceny merytorycznej wniosku, kontroli projektu w trakcie jego realizacji i po jego 

zakończeniu oraz kontroli trwałości projektu. 

Konkurs ma być ogłoszony w terminie 9 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji. 

Nowelizacja określa kwotę wydatków na prewencję wypadkową –  w wysokości od 1% 

należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe, przewidzianych w planie finansowym 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Podstawą prac był rządowy projekt ustawy (druk nr 1799), który wpłynął do Sejmu 

9 sierpnia 2017 r. Pierwsze czytanie odbyło się w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 

Sprawozdanie Komisji jest zawarte w druku sejmowym nr 1818. Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny nie wniosła poprawek do projektu, uzupełniając jedynie terminologię art. 37f ust. 3 

pkt 2 ustawy nowelizowanej (umyślne przestępstwo skarbowe).  

Drugie czytanie odbyło się na 48. posiedzeniu Sejmu. Nie wniesiono poprawek i na tym 

samym posiedzeniu, 29 września ustawa została przyjęta większością 433 głosów za, nikt nie 

był przeciwny, wstrzymały się dwie osoby.  

 

III. Uwagi  

1) art. 1 pkt 2 lit. a, w art. 37 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie. Brzmienie tej zmiany 

odpowiada treści obecnego art. 37 ust. 1 pkt 4 –  nie jest ona potrzebna, ponieważ nie stanowi 

merytorycznie zmiany. Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 37 ust. 1 pkt 4 od 1 stycznia 

2017 r. obowiązuje kwota wydatków na prewencję wypadkową w wysokości od 1% 
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należnych składek, czyli przyjęta w nowelizacji. W dotychczasowym brzmieniu art. 37 ust. 1 

jest uwidocznionione dochodzenie do pułapu 1 % na stałe. 

2) art. 1 pkt 2 lit. b, art. 37 ust. 4. 

Budzi wątpliwość powołanie ustawy nieobowiązującej w systemie prawnym: Centralny 

Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy „działający na podstawie ustawy 

z dnia 4 kwietnia 1950 r. o utworzeniu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (Dz. U. 

poz. 139”). Instytut ten utworzono na podstawie ustawy z 4 kwietnia 1950 r., a status 

państwowego instytutu badawczego otrzymał zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 

25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, 

z późn. zm.). Nastąpiły jednak dalsze zmiany w systemie prawnym: ustawa z dnia 30 

kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki spowodowała, 

że od 1 października 2010 r. ustawa o jednostkach badawczo-rozwojowych utraciła moc 

i dotychczasowe państwowe instytuty badawcze działające na podstawie ustawy 

o jednostkach badawczo-rozwojowych stały się państwowymi instytutami badawczymi 

w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych. W tym stanie 

rzeczy określenie w ustawie, że Instytut działa na podstawie nieobowiązującego aktu 

prawnego stwarza niejasności. Ponieważ Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy 

Instytut Badawczy jest podmiotem znanym w obrocie prawnym wydaje się właściwsze 

pominięcie tego odwołania.  

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 2 w lit. b, w ust. 4 skreśla się wyrazy „działającemu na podstawie 

ustawy z dnia 4 kwietnia 1950 r. o utworzeniu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (Dz. U. 

poz. 139)”, 

 

3) art. 1 pkt 2 lit. b, art. 37 ust. 4. 

„Przekazywanie”, na podstawie umowy, przez Zakład, określonych „działań”, 

należałoby raczej dookreślić jako „przekazywanie wykonywania określonych działań” albo 

przekazywanie „zadań do realizacji”.  

W zależności od decyzji można zaproponować stosowną poprawkę. 
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4) art. 1 pkt 3, w art. 37f w ust. 5 w pkt 4 w przesłance odwołania członka Komisji 

Odwoławczej określonej jako „podjęcie wykonywania czynności” [o których mowa w ust. 4] 

wystarczyłoby poprzestać na „podjęciu czynności”. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 3, w art. 37f w ust. 5 w pkt 4 skreśla się wyraz „wykonywania”.  

 

5) w art. 2 w ust. 1 zbędne są wyrazy „nie dłuższym niż” – określenie „w terminie 

9 miesięcy” jest jednoznaczne i posłużenie się nim nie wymaga uściślania. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 2 w ust. 1 skreśla się wyrazy „nie dłuższym niż”. 

 

 

Bożena Langner 

Główny legislator 


