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Zasada różnicowania składek na ubezpiecze-
nie wypadkowe wynika z art. 15 ust. 2 ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgod-
nie z tą zasadą stopa procentowa składek na 
ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowa-
na dla poszczególnych płatników składek 
i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń 
zawodowych i skutków tych zagrożeń.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o ubezpiecze-
niu społecznym z tytułu wypadków przy pra-
cy i chorób zawodowych  stopę procentową 
składki na ubezpieczenie wypadkowe dla 
płatnika składek zgłaszającego do ubezpie-
czenia wypadkowego co najmniej 10 ubez-
pieczonych ustala Zakład jako iloczyn stopy 
procentowej składki na ubezpieczenie wy-
padkowe określonej dla grupy działalności, 
do której należy płatnik składek, i wskaźnika 
korygującego ustalonego dla płatnika skła-
dek, z zastrzeżeniem art. 33. Natomiast art. 33 
ust. 1 tej ustawy stanowi, że stopa procento-
wa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla 
płatnika składek, o którym mowa w art. 28 
ust. 2, któremu Zakład nie ustalił kategorii 
ryzyka z uwagi na brak obowiązku przekazy-
wania informacji, o której mowa w art. 31 ust. 
6, przez trzy kolejne, ostatnie lata kalenda-
rzowe, wynosi tyle, co stopa procentowa 
określona dla grupy działalności, do której 

należy.

Zgodnie natomiast z art. 29 tej ustawy płat-
nik składek, o którym mowa w art. 28 ust. 2, 
należy do grupy działalności ustalonej dla 
jego rodzaju działalności według PKD uję-
tego w rejestrze REGON w dniu 31 grudnia 
poprzedniego roku. Płatnik składek zgłoszo-
ny w Zakładzie w okresie od dnia 1 stycznia 
danego roku do dnia 31 marca następnego 
roku należy do grupy działalności ustalonej 
dla jego rodzaju działalności według PKD 
ujętego w rejestrze REGON w dniu, od któ-
rego płatnik składek jest w Zakładzie zgłoszo-
ny. Natomiast „rodzaj działalności według 
PKD” należy rozumieć rodzaj przeważającej 
działalności zakodowanej według Polskiej 
Klasyfikacji Działalności w rejestrze REGON.
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