
Niższa składka wypadkowa
a warunki zagrożenia

FURTHER TOGETHER



Występowanie czynników szkodliwych w środowisku pracy wpływa na wysokość 

składki wypadkowej. Najczęstsze to: hałas, substancje chemiczne, pyły, wibracje 

oraz mikroklimat. 

Mniejsza liczba osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia w bieżącym roku 

to niższy koszt składki na ubezpieczenie wypadkowe w przyszłości. Regularna 

i prawidłowa ocena środowiska pracy przekłada się na niższe koszty. 

uzyskiwanych przez firmy oszczędności w ramach składki 

wypadkowej związanych jest z obszarem warunków zagrożenia65%

Przykładowe oszczędności - case study
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Główne wyzwanie: trudności w prawidłowej ocenie faktycznych warunków 

zagrożenia w środowisku pracy

Analiza warunków zagrożenia

w ciągu 4 lat



Korzyści dla Klienta

 Obniżenie wysokości składki 

wypadkowej w roku bieżącym 

i na przyszłość.

 Ograniczenie parametrów zagrożeń 

i poprawa warunków pracy.

 Dostęp do aktualnych rozwiązań 

umożliwiających obniżenie 

składki wypadkowej.

Dlaczego warto współpracować z Ayming

w zakresie warunków zagrożenia?

Analiza 360◦

 Pełny audyt danych historycznych.

 Przeprowadzenie pomiarów 

i ocena środowiska pracy w firmie.

 Wdrożenie rozwiązań w celu 

poprawy warunków pracy.

 Nadzór nad środowiskiem pracy 

i minimalizacja kosztu składki 

wypadkowej w przyszłości.

Doświadczenie

 Ayming jako pierwsza firma 

w Polsce wprowadziła na rynek 

rozwiązania ukierunkowane na 

obniżenie składki wypadkowej.

 1 600 zrealizowanych projektów 

w zakresie składki wypadkowej.

 125 mln zł zidentyfikowanych 

oszczędności.



Ayming Polska Sp. z o.o.

ul. Moniuszki 1A

00-014 Warszawa

tel.: +48 22 330 60 00

kontakt@ayming.com

ayming.pl

Zaufali nam:

„Wynikiem współpracy z Ayming Polska 

było obniżenie składki wypadkowej, 

a w efekcie zmniejszenie kosztów 

ponoszonych przez naszą spółkę”. 

Atlas Sp. z o.o.

„Ayming Polska z powodzeniem 

przeprowadziła Coca-Cola HBC Polska 

przez proces wdrożeniowy w obszarze 

składki na ubezpieczenie wypadkowe. 

Świadczone usługi zapewniły spółce 

Coca-Cola HBC Polska osiągnięcie 

celów projektu”.

Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.

„Ayming Polska wykonała dla nas usługę 

polegającą na przeglądzie kosztów 

składki na ubezpieczenie wypadkowe 

i działaniach wdrożeniowych związanych 

z tym obszarem, które przyniosły nam 

rzeczywiste, wysokie oszczędności”. 

Bridgestone Stargard Sp. z o.o.
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