
Składka
wypadkowa

Nieoczywisty koszt, ukryte oszczędności

Udział poszczególnych obszarów w oszczędnościach 
uzyskanych dla firm
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W celu poprawy wyniku finansowego, firmy 

analizują różne możliwości. Niewiele jednak 

szuka oszczędności w obniżeniu kosztów 

składki wypadkowej.

Składka wypadkowa jest kosztem opłacanym 

w całości przez pracodawcę. Ustala się ją 

indywidualnie, a jej wysokość jest uzależniona 

od kilku czynników. Regularna i coroczna 

weryfikacja składki wypadkowej  

pozwala uzyskać znaczące oszczędności.

Przykładowe oszczędności uzyskane dla firm

Zatrudnienie

200
Uzyskane oszczędności

500

1500

180 tys. zł

730 tys. zł

2,3 mln zł

2% oszczędności wiąże się z weryfikacją 
liczby zatrudnionych spełniających 
kryteria zgłaszania do ubezpieczenia 
wypadkowego

65% oszczędności wynika  
z identyfikacji i ograniczenia czynników 
zagrożenia w środowisku pracy

26% oszczędności związanych jest  
z wypadkowością oraz prewencją,  
wpływającą na redukcję zdarzeń 
wypadkowych

7% oszczędności wynika z kontroli danych 
mających wpływ na rodzaj przeważającej 
działalności wg kodu PKD
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Tylko 2% firm w Polsce ponosi najniższy 
możliwy koszt składki wypadkowej

2% firm płaci minimalną  
składkę wypadkową

Ayming jako pierwsza firma w Polsce wprowadziła na rynek rozwiązania ukierunkowane na obniżenie składki 

wypadkowej. Usługa obejmuje weryfikację sposobu naliczania składki, a co za tym idzie, ustalenie jej prawidłowej 

wysokości. Zespół ekspertów przeprowadził ponad 1500 projektów i zidentyfikował ponad 100 mln zł oszczędności  

dla Klientów. Efektywność działań potwierdza 99% skuteczności w zakresie wniosków złożonych do ZUS. 

8% firm płaci obniżoną  
składkę wypadkową

15% firm płaci podstawową  
składkę wypadkową

75% firm płaci podwyższoną  
składkę wypadkową
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Mity związane  

ze składką wypadkową

Zatrudnienie Roczna masa 
wynagrodzeń

Roczne oszczędności

500  
osób

9 
mln zł

270
tys. zł

Dzięki weryfikacji 
składki  wypadkowej 
przedsiębiorstwa mogą  
uzyskać oszczędności  
w wysokości 1,5 - 3% 
rocznej masy  
wynagrodzeń.

Prawda: Zmiana wysokości składki 
wypadkowej wpływa realnie na wynik 
firmy. Podobnie jak pozostałe koszty 
operacyjne powinna być monitorowana 
przez działy finansowe.

Mit #1: Temat składki wypadkowej 
dotyczy wyłącznie działów kadr/BHP. 

Mit #2: Wysokość składki wypadkowej 
jest stała.

Prawda: Składka wypadkowa jest 
ustalana indywidualnie i wymaga 
corocznej weryfikacji. ZUS wylicza 
jej wysokość na podstawie danych 
zadeklarowanych przez płatnika 
z 3 poprzednich lat, ale w każdym 
momencie można złożyć korektę. 

Mit #3: Firma, która obecnie płaci 
najniższą składkę wypadkową, nie ma 
możliwości jej obniżenia.

Prawda: Weryfikacja składki wypadkowej 
jest możliwa do 5 lat wstecz, a na każdy 
okres składkowy mają wpływ dane  
za 3 poprzednie lata.


