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Wstęp

W

przedmowach do wszystkich raportów statystycznych dotyczących wypadków przy pracy publikowanych przez GUS1 możemy przeczytać, że „podstawą działań profilaktycznych
i odpowiedniej polityki w dziedzinie poprawy warunków pracy jest ocena stanu w zakresie wypadków przy pracy oraz analiza ich przyczyn i okoliczności”. Dlatego też oficjalne publikacje obrazujące zjawisko wypadkowości wydają się być istotnym elementem profilaktyki wypadkowej.
Zasadniczego znaczenia nabiera więc kwestia rzetelności oraz dostępności tych informacji dla
szerokiego grona odbiorców.
Porównanie danych na temat wypadkowości w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej skłania
do wniosku, że albo w Polsce panują wybitnie dobre warunki pracy, albo też znaczna część wypadków przy pracy nie znajduje odzwierciedlenia w oficjalnych statystykach.
Zjawisko wypadkowości to pewien proces, w którym, obok ofiar i pracodawców, biorą także
udział różne instytucje publiczne, jak np. Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, sądy, prokuratura i policja, a także Główny Urząd Statystyczny. Każda z tych instytucji
powinna być zatem źródłem informacji o zjawisku wypadków przy pracy w Polsce.
Tymczasem nie wszystkie wymienione wyżej instytucje publikują takie informacje. Obecnie
większość podmiotów zajmujących się problemem wypadków przy pracy, w tym także media
poruszające tę istotną społecznie kwestię, opiera się wyłącznie na statystykach GUS.
Dlatego też Stowarzyszenie Zdrowa Praca podjęło działania zmierzające do przeanalizowania
dostępnych, oficjalnych źródeł informacji o skali i skutkach ekonomicznych zjawiska wypadkowości w Polsce pod względem zawartości publikowanych informacji, w tym szczególnie metodologii ich tworzenia przez poszczególne instytucje publiczne, a także systematyczności publikacji oraz spójności informacji publikowanych w ramach różnych opracowań. Analizę obejmującą dostępne publikacje z lat 2004 – 2007 przeprowadzono w okresie kwiecień-wrzesień 2008
roku. Wyniki tego monitoringu przedstawiamy w niniejszym opracowaniu.

1

Wypadki przy pracy w 2004 r.; Wypadki przy pracy w 2005 r.; Wypadki przy pracy w 2006 r. oraz Wypadki przy pracy w 2007 r.
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Dostępne źródła informacji
o wypadkach przy pracy w Polsce

O

ficjalne dane o wypadkach przy pracy w Polsce można czerpać z publikacji Głównego
Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy
oraz - w ograniczonym zakresie - z informacji Policji, Ministerstwa Sprawiedliwości a także Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

Publikacje Głównego Urzędu Statystycznego
Główny Urząd Statystyczny rokrocznie publikuje dwa opracowania zatytułowane Wypadki przy
pracy, przy czym oba przygotowywane są według tej samej metodologii i zawierają praktycznie ten sam zestaw danych, z tym, że statystyki publikowane w cyklu Monitoring Rynku Pracy
w zakresie odnoszącym się do skutków wypadków zawierają dane wstępne, zaś informacje publikowane w cyklu Informacje i Opracowania Statystyczne przedstawiają dane ostateczne.
Raporty te obejmują statystyki wypadków przy pracy jakim uległy osoby pracujące w całej gospodarce narodowej, z wyjątkiem jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, w których informacje dotyczą tylko pracowników cywilnych. Dane o wypadkach przy pracy zawarte w statystykach Głównego Urzędu
Statystycznego uzyskiwane są przede wszystkim ze statystycznej karty wypadku przy pracy.
Badaniem statystycznym GUS objęte są wszystkie wypadki przy pracy, jak również wypadki
traktowane na równi z wypadkami przy pracy, niezależnie od tego czy na karcie wykazana została niezdolność do pracy, czy nie (z powodu np. hospitalizacji poszkodowanego, czy odmowy
przyjęcia zwolnienia lekarskiego). Publikowane przez GUS dane dotyczące wypadków przy pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych pochodzą ze statystyk Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i dotyczą tylko tych wypadków, w wyniku których poszkodowani otrzymali
w danym roku jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na
zdrowiu. Warto podkreślić, iż większość publikowanych przez GUS danych dotyczy wypadków
zgłoszonych w danym roku. Jedynie wybrane dane odnoszą się do wypadków, które zaistniały
w okresie, którego dotyczy publikacja. Informacja o tym które to dane zawarta jest w uwagach
metodologicznych do wydawnictwa oraz w tytule odnośnych tabel. Jest to o tyle istotne, że nie
wszystkie dane w obrębie tego samego wydawnictwa są bezpośrednio porównywalne.
Ponadto, warto podkreślić, że publikowane przez GUS dane nie obejmują kosztów wypadków, mimo, że statystyczna karta wypadku zawiera także pozycje dotyczące informacji o kosztach. Jednocześnie GUS zapewnia, że na zamówienie przygotuje wszelkie statystyki możliwe do
uzyskania na podstawie informacji zawartych w statystycznej karcie wypadku, a zatem także
wszystkie informacje o wypadkach zaistniałych w danym roku oraz – jak można sadzić – o kosztach tych wypadków, oczywiście z wyjątkiem wypadków w gospodarstwach rolnych.
Publikacje Głównego Urzędu Statystycznego ukazują się w wersji drukowanej i elektronicznej.
W obu wersjach zawierają wyczerpującą notę metodologiczną, w tym charakterystykę pojęć
zastosowanych w opracowaniu. Należy także zauważyć, iż mają one stosunkowo szeroką dystrybucję. Wydawnictwa te w wersji elektronicznej dostępne są bezpłatnie na stronach inter-
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netowych urzędu. Ponadto w wersji elektronicznej lub drukowanej dostępne są nieodpłatnie
w Czytelni GUS w Warszawie, lub też odpłatnie na zamówienie. W przypadku wyczerpania nakładu przeznaczonego do sprzedaży, można także odpłatnie wykonać kopię żądanego opracowania w Czytelni GUS w Warszawie.

Publikacje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych publikuje rokrocznie dwa wydawnictwa dotyczące wypadków przy pracy: Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu.
W wydawnictwie Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane
z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych cytowane są wybrane dane Głównego Urzędu Statystycznego o poszkodowanych w wypadkach przy pracy w danym roku, a następnie dane opracowane przez Departament Statystyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
pochodzące z pełnego ankietowego badania statystycznego przeprowadzonego w poszczególnych oddziałach ZUS, w wyniku którego gromadzone są dane o przyznanych świadczeniach
rentowych z tytułu wypadków przy pracy. Prezentowane dane nie zawierają informacji o dacie
zdarzenia wypadkowego, agregowane są według okresu w którym przyznano rentę. Dane ZUS
dotyczą zarówno łącznej ilości osób pobierających rentę wypadkową w badanym okresie, jak
i rent nowoprzyznanych. Analiza socjo-demograficzna świadczeniobiorców dokonywana jest
w tych samych kategoriach, w jakich prezentowane są dane Głównego Urzędu Statystycznego.
Jednakowoż, należy zauważyć, że bezpośrednie porównywanie statystyk publikowanych przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych za dany rok do danych opublikowanych za analogiczny okres
przez GUS jest właściwie bezcelowe, gdyż zanim poszkodowany w wypadku otrzyma świadczenie rentowe, najpierw przebywa pół roku na zasiłku chorobowym, a następnie – o ile rokuje
powrót do pracy w okresie 12 miesięcy od badania przez lekarza orzecznika – może otrzymywać
świadczenie rehabilitacyjne. Tak więc w istocie dane publikowane przez ZUS w wydawnictwie
Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych za dany rok mogą dotyczyć przypadków wykazanych
w statystykach GUS rok lub nawet dwa lata wcześniej. Należy też podkreślić, ze Zakład Ubezpieczeń Społecznych publikując dane GUS nie podaje jakichkolwiek informacji metodologicznych
dotyczących tych danych, zatem czytelnik może odnieść wrażenie, że dane te są porównywalne. Co więcej, cytowane dane GUS mają charakter nieostateczny2. Raport nie wskazuje także na
to w jakim okresie został sporządzony, z dat aktualizacji na stronach internetowych ZUS można
zorientować się, że publikacja jest sporządzana w połowie roku następnego po okresie za jaki
podawane są dane. Trudno jest także ocenić jak ma się zawartość badania ankietowego stanowiącego podstawę opracowania do zawartości raportu, bowiem opis metodologii badania ZUS
nie obejmuje informacji o zawartości tej ankiety.

2

Por. np. Wypadki przy pracy w 2007 r. w: Monitoring Rynku Pracy,. Główny Urząd Statystyczny, Departament Pracy i Warunków
Życia, Warszawa, marzec 2008
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Raport Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu publikowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiera dane o orzeczeniach powypadkowych wydanych przez
lekarzy orzeczników ustalających procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadków przy pracy oraz – oddzielnie - chorób zawodowych, a także informacje o jednorazowych odszkodowaniach powypadkowych wypłaconych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Opracowanie to jednakże obejmuje wyłącznie orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników,
nie obejmuje natomiast orzeczeń komisji ZUS, które zaczęły działać od 1 stycznia 2005 roku.
Jednocześnie w nocie metodologicznej przedmiotowego raportu nie zawarto informacji, że
dane o odszkodowaniach wypłaconych z FUS dotyczą wszystkich wypłaconych odszkodowań,
a więc także tych przyznanych w danym okresie przez Komisje Lekarskie ZUS lub przez Sądy
Ubezpieczeń Społecznych, tymczasem porównanie danych o ilości wypłaconych odszkodowań
z danymi o ilości wydanych orzeczeń ustalających uszczerbek, wykazuje rokrocznie rozbieżność
tych danych o 2-8%. Nie wiadomo jednak czy różnica ta wynika wyłącznie z okresu procedowania wypłaty odszkodowania3 czy też z innych powodów. Przez wzgląd na niewystarczające
informacje metodologiczne, nie sposób jest ocenić wewnętrzną spójność tego wydawnictwa.
Oba omawiane tu wydawnictwa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dostępne są nieodpłatnie
w wersji elektronicznej na stronach internetowych ZUS, w zakładce Statystyka.

Publikacje Państwowej Inspekcji Pracy
Państwowa Inspekcja Pracy publikuje informacje o wypadkach przy pracy przede wszystkim
w ramach rokrocznych sprawozdań Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej
Inspekcji Pracy. W raportach tych dane statystyczne o wypadkach przy pracy cytowane są za
Głównym Urzędem Statystycznym. Ponadto publikacje Inspekcji obejmują także informacje
o wypadkach przy pracy zbadanych przez Inspektorów Pracy w danym roku. PIP cytując dane
za Głównym Urzędem Statystycznym podaje podstawowe informacje metodologiczne, nie
wskazując jednakowoż dokładnego wydawnictwa GUS i nie umieszczając w raportach z działalności informacji o miesiącu ich opracowania. Niemniej analiza wartości liczbowych opisujących
wypadki wskazuje, że cytowane dane mają charakter ostateczny. Dane o wypadkach badanych
przez Inspektorów Pracy są szczegółowe i dostarczają wielu przydatnych informacji, jak np.
przyczyny wypadków czy najczęściej popełniane przez pracodawców błędy w postępowaniu
powypadkowym. Podawane są także dane dotyczące ewentualnego zastosowania sankcji
w związku z nieprawidłowościami ujawnionymi podczas badania okoliczności i przyczyn wypadków. Jednakowoż, biorąc pod uwagę zawartość Ankiety 01 sporządzanej przez Inspektora
podczas badania okoliczności i przyczyn wypadków, zauważyć można, że publikowane przez
PIP raporty nie odzwierciedlają wszystkich zbieranych przez inspektorów danych, np. nie zawierają informacji o tym skąd inspekcja dowiedziała się o wypadku, ani jacy specjaliści udzielają inspektorowi informacji potrzebnych do oceny skutków wypadku. Ponadto raporty roczne
Głównego Inspektora Pracy nie wyjaśniają pojęć stosowanych przez Inspekcję do klasyfikacji
wypadków przy pracy.

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199 poz. 1673) przewiduje
30-dniowy okres wypłaty odszkodowania.

3
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Raporty z działalności Państwowej Inspekcji Pracy dostępne są nieodpłatnie na stronach internetowych PIP. Pubikacje za lata 2004 i 2005 zostały udostępnione jedynie w podziale na rozdziały, natomiast sprawozdania za lata 2006 i 2007 można ściągać także w całości jako jeden plik.
Dodatkowo Inspekcja Pracy prowadzi także serwis internetowy poświęcony wypadkom. W serwisie tym udostępnia podstawową wiedzę dotyczącą wypadków przy pracy, postępowania
powypadkowego oraz uprawnień poszkodowanego. Serwis zawiera też repozytorium aktów
prawnych odnoszących się do wypadków oraz informacje o wypadkach zbadanych przez inspekcję. Niestety, część przeznaczona na statystki wypadkowe ciągle jeszcze jest w budowie
a akty prawne są nieaktualne4. Trudno jest się też zorientować kiedy serwis był ostatnio aktualizowany, gdyż na stronach nie zawarto takiej informacji. Można jednak założyć, że co jakiś czas
aktualizacja jest dokonywana, bowiem dane o wypadkach zbadanych przez inspekcję odpowiadają czasokresem ostatnim danym opublikowanym na ten temat w sprawozdaniach z działalności inspekcji pracy. Jednocześnie na uwagę zasługuje fakt, że w ramach publikacji o wypadkach
zbadanych przez Inspekcję, udostępniono kilka wypadkowych statystyk branżowych, zawierających dane w takim samym podziale strukturalnym jak ogólne dane o wypadkach badanych
przez PIP. Warto jednak zauważyć, że właściwie w ogóle nie opisano w tych raportach metodologii ich sporządzania, co powoduje, że mają one status raczej ciekawostki niż rzetelnej informacji. Z przykrością odnotowaliśmy też, że na stronie głównej pip.gov.pl nie sposób znaleźć
bezpośredniego odnośnika do tego serwisu, choć trzeba przyznać, że łatwo wyszukuje się go
w Google po wpisaniu hasła: wypadki przy pracy5.

Publikacje Ministerstwa Sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości gromadzi statystyki z działalności sądów oraz prokuratur. W zakresie sądownictwa do wypadków przy pracy odnosi się działalność sądów pracy i ubezpieczeń
społecznych, które wyrokują w sprawach spornych jeśli chodzi o uznanie zdarzenia za wypadek
przy pracy albo uznanie prawa do odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, bądź też ustalenia wysokości tego odszkodowania, a także działalność sądów karnych, które orzekają w sprawach niezawiadomienia o wypadku przy pracy lub nieporządzenia albo nieprzedstawienia
dokumentacji wypadku, a także sprowadzenia niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia pracowników poprzez nieprzestrzeganie przepisów bhp, w tym skutkującego wypadkiem. Działalność
prokuratur w przedmiotowym zakresie dotyczy prowadzenia postępowań przygotowawczych
w sprawach, w których orzekają sądy karne.

4 nie zawierają np. nowelizacji Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (z dn. 23 listopada
2006 roku, Dz.U. nr 215 poz. 1582)
5 Stan w okresie objętym monitoringiem tj. kwiecień-wrzesień 2008
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Należy stwierdzić, że Ministerstwo Sprawiedliwości nie publikuje danych o tego typu postępowaniach sądowych i prokuratorskich. Cyklicznie publikowane raporty o działalności sądów
i prokuratur nie obejmują tego rodzaju danych. Co więcej system gromadzenia informacji statystycznej w Ministerstwie nie przewiduje zbierania takich danych, a system ewidencjonowania
spraw w sądach i prokuraturze nie umożliwia wyselekcjonowania takich spraw bez ręcznego
przeglądania akt. Jedyne informacje jakimi resort dysponuje w tej kwestii to dane o prawomocnych skazaniach w podziale na poszczególne przestępstwa wymienione w kodeksie karnym.
Jednakże i w tym zakresie Ministerstwo danych nie publikuje cyklicznie. Ostatnie dane dotyczące skazań z Art. 220 i 221 kodeksu karnego opublikowane na stronach ms.gov.pl dotyczą
roku 2005, w publikacji tej nie wskazano jednak metodologii ich zbierania. Można się jedynie
domyślić, wnioskując z faktu, iż na zestawieniach umieszczono zapis „stan w dniu”, że zestawienie odzwierciedla liczbę ostatecznie uprawomocnionych wyroków wpisanych do Krajowego
Rejestru Karnego.

Publikacje Policji
Na stronach internetowych Policji (www.policja.pl) w menu Statystyka publikowane są zestawienia przestępstw w podziale na lata i paragrafy kodeksu karnego. Jednak dane te nie są opatrzone jakimkolwiek komentarzem metodologicznym, nie wiadomo więc co w istocie przedstawiają. Policja twierdzi, że odzwierciedlają one przestępstwa stwierdzone, jednakże porównanie
liczb podanych w statystykach Policji z liczbami dotyczącymi prawomocnych wyroków skazujących uzyskanymi przez nas z Ministerstwa Sprawiedliwości pozwalają stwierdzić znaczne rozbieżności między wartościami obu statystyk.

Publikacje Centralnego Instytutu Ochrony Pracy
Centralny Instytut Ochrony Pracy nie jest wprawdzie bezpośrednio zaangażowany w proces dokumentowania wypadku przy pracy, jednakże jako Państwowy Instytut Badawczy zajmujący się
tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym także wypadkami, był wykonawcą celowego
projektu zamawianego nr 16-21, finansowanego ze środków publicznych przez Komitet Badań
Naukowych oraz Ministerstwo Gospodarki i Pracy zatytułowanego System analizy wydarzeń wypadkowych w środowisku pracy dla potrzeb profilaktyki. W wyniku realizacji tego projektu w 2005
roku na łamach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy nr 7-8 opublikowano artykuł dr J.Rzepeckiego pt.
Społeczne koszty wypadków przy pracy w Polsce. Publikacja ta szczegółowo opisuje metodologię
obrazowania ekonomicznej skali wypadków przy pracy. Przedstawia także wyniki obliczeń na
podstawie danych za 2002 rok, wskazując, że całkowity społeczny koszt wypadków przy pracy
wyniósł wówczas przeszło 2 mld złotych. Jednakowoż Instytut, mimo, że do jego statutowych
obowiązków należy m.in. upowszechnianie wyników własnych prac badawczych przez wydawnictwa, publikacje itd., nie publikuje pełnych informacji6, choć z dostępnych publikacji innych
podmiotów7 wynika, że koszty społeczne wypadków przy pracy były przez CIOP-PIB wyliczane
także i później np. w 2004 roku, w którym – cytując za OIP w Opolu – koszty społeczne wypadków przy pracy i chorób zawodowych oszacowane przez CIOP-PIB mogły przekroczyć 16 mld
Np. Sprawozdanie końcowe z projektu celowego zamawianego nr 16-21
Por. np. OIP Opole, Analiza Kosztów Wypadków przy Pracy, marzec 2008r.

6
7

8

złotych. Warto tu jednak zaznaczyć, że – przy całym szacunku do OIP w Opolu - zastanawia nas
skala rozbieżności kwot oraz przyczyna, dla której CIOP publikując w 2005 roku w wydawanym
przez siebie periodyku artykuł umieścił w nim dane za rok 2002, a nie za 2004. Jednocześnie zauważamy, że być może to Instytut nie zadbał o aktualizację danych w publikowanym tekście, podobnie jak nie dba o aktualność swoich stron internetowych. Ostatnie dane statystyczne nt. wypadków przy pracy jakie prezentuje serwis internetowy CIOP-PIB pochodzą z 2005 roku8, choć
przecież wypadki stanowią jeden z podstawowych problemów jakimi Instytut się zajmuje.

8

www.ciop.pl - stan w okresie objętym monitoringiem tj. kwiecień-wrzesień 2008
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Skala wypadkowości
w oficjalnych publikacjach
- porównanie

W

celu zobrazowania skutków rozbieżności metodologicznych w oficjalnie publikowanych
źródłach informacji o skali wypadków przy pracy poniżej zaprezentowano zestawienie
porównawcze wybranych danych, opracowane na podstawie statystyk publikowanych przez
Główny Urząd Statystyczny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwową Inspekcję Pracy.
Wyboru danych do porównań dokonano w oparciu o założenie, że wszystkie badane instytucje przygotowując dane statystyczne posługują się pojęciami wynikającymi z Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199 poz.
1673; „Ustawa”), zgodnie z którą:
1. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
a. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych oraz czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
b. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
(Art. 3 Ustawy);
2. Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć
osoby poszkodowanej na miejscu wypadku lub w okresie 6 miesięcy od chwili wypadku.
(Art. 3 Ustawy);
3. Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie
uszkodzenie ciała, a mianowicie: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia lub
inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu,
a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, trwała,
całkowita lub znaczna niezdolność do pracy w zawodzie, albo trwałe poważne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała. (Art. 3 Ustawy);
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4. Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy nie należą się jeśli poszkodowany przyczynił się
do wypadku w znacznym stopniu będąc pod wpływem środków psychoaktywnych albo
gdy umyślnie spowodował wypadek (art. 21 Ustawy);
5. Odmawia się wypłaty świadczenia jeśli poszkodowany lub uprawniony członek rodziny
nie przedstawi protokołu powypadkowego albo gdy z protokołu wynika, że zdarzenie nie
było wypadkiem przy pracy lub kiedy protokół zawiera stwierdzenia bezpodstawne (art.
22 Ustawy);
6. Renta wypadkowa z tytułu niezdolności do pracy przyznawana jest z tytułu całkowitej lub
częściowej utraty zdolności do pracy wskutek wypadku (art. 6 Ustawy);
7. Renta rodzinna przyznawana jest uprawnionym członkom najbliższej rodziny poszkodowanego w wypadku śmiertelnym;
8. Jednorazowe odszkodowanie przyznawane jest poszkodowanemu w razie doznania stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy lub rodzinie
poszkodowanego w wypadku śmiertelnym (art. 6 Ustawy).
Powyższe powoduje, że nowoprzyznane renty z tytułu niezdolności do pracy wskutek wypadku lub jednorazowe odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
powinny korelować z ilością ciężkich wypadków przy pracy (por. Art. 3 i Art. 6 Ustawy), zaś renty
rodzinne i jednorazowe odszkodowania z powodu wypadków śmiertelnych powinny korelować
z wykazywaną w innych publikacjach statystyką wypadków śmiertelnych. Dodatkowo łączna
ilość orzeczeń wydanych przez lekarzy orzeczników ZUS w sprawach związanych z wypadkami
przy pracy powinna korelować z ilością wypadków przy pracy, jako, że od 2003r. koniecznym
elementem dla stwierdzenia wypadku przy pracy jest wystąpienie urazu, przez który rozumie
się „uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego” (por. Art. 2 Ustawy). Biorąc pod uwagę, że statystyka wypadków przy pracy sporządzana
przez GUS powinna obejmować wszystkie wypadki uznane przez pracodawców, a więc także
i te przypadki w których ZUS podważa protokół powypadkowy, a także, że ostateczne dane
GUS obejmują korektę wynikającą z półrocznego okresu zasiłku chorobowego można się spodziewać, że w przypadku odchyleń to raczej statystyki GUS powinny podawać wyższe wartości
niż statystyki ZUS. Biorąc natomiast pod uwagę, że PIP bada wszystkie przypadki śmiertelne,
ciężkie i zbiorowe zgłoszone przez pracodawców (lub z innych źródeł, np. z mediów), a więc –
co do zasady – jeszcze przed dokonaniem kwalifikacji prawnej zdarzenia, statystyki wypadków
ciężkich i śmiertelnych badanych przez PIP mogą być wyższe zarówno od danych podawanych
przez GUS jak i tych publikowanych przez ZUS. Należy też mieć na względzie, że świadczenia
rentowe i jednorazowe odszkodowania za długotrwały uszczerbek na zdrowiu przyznawane są
z pewnym opóźnieniem (6-24 miesięcy) w stosunku do daty zdarzenia wypadkowego, a więc
zwykle także później niż dostarczenie statystycznej karty wypadku do GUS, stąd przy porównywaniu danych z tych instytucji trzeba brać pod uwagę okres co najmniej trzech lat.
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Analizując odchylenia przyjęto, że GUS jest podstawowym źródłem informacji statystycznej
w Polsce, a zatem dane podawane przez ten urząd traktowano jak dane referencyjne, stąd odchylenie zawsze badane było względem danych GUS (GUS=100%).
Tab. 1. Porównanie danych GUS dotyczących wypadków oraz danych ZUS dotyczących orzeczeń wydanych przez lekarzy orzeczników w związku z wypadkami przy pracy
Rok

Wypadki wg GUS (szt)

Orzeczenia ZUS (szt)

Odchylenie ZUS/GUS
(%)

2004

87 516

92 492

105,68%

2005

84 402

88 766

105,17%

2006

95 492

95 149

99,64%

2007

99 171

98 104

98,92%

Źródło: opracowanie własne

Zestawienie danych w Tabeli 1 wykazuje tylko niewielkie różnice w wartościach podawanych
przez obie instytucje. Biorąc pod uwagę przesunięcia czasowe w orzecznictwie ZUS można
przyjąć, że ogólne dane o wypadkach są spójne. Nie przesądza to oczywiście o wiarygodności
informacji o skali wypadkowości w Polsce, ale pozwala uznać je za relatywnie rzetelne.
Tab. 2. Porównanie danych GUS dotyczących wypadków ciężkich, danych PIP dotyczących zbadanych
wypadków ciężkich oraz danych ZUS o ilości nowoprzyznanych rent wypadkowych

Rok

Ilość rent wypadkoIlość zbadanych
Ilość wypadków
wych przyznanych
wypadków
ciężkich wg
z tytułu niezdolności
ciężkich wg PIP
GUS (szt)
do pracy wg ZUS
(szt)
(szt)

Odchylenie
PIP/GUS (%)

Odchylenie
ZUS/GUS
(%)

2004

1 040

1 050

1 791

100,96%

172,21%

2005

956

1 029

1 776

107,63%

185,77%

2006

976

995

1 805

101,94%

184,93%

2007

975

1 085

1 896

111,28%

194,46%

Źródło: opracowanie własne
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Analiza różnic w danych statystycznych przedstawionych w Tabeli 2 wykazuje zadziwiającą
anomalię. Nawet po uwzględnieniu upływu czasu między momentem wypadku a orzeczeniem
częściowej lub całkowitej utraty zdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy, ilość przyznanych rent jest blisko dwukrotnie wyższa od ilości uwzględnionych w statystykach GUS wypadków ciężkich. Biorąc pod uwagę, że za wypadek ciężki przyjmuje się także taki wskutek którego
poszkodowany stracił np. zdolności rozrodcze co z reguły nie wiąże się z utratą zdolności do
pracy rozbieżność ta staje się tym bardziej niepokojąca. Zjawisko to wskazywać może bowiem
na niezgłaszanie ciężkich wypadków przez pracodawców. Biorąc zaś pod uwagę, że analizowana w Tabeli 1 ogólna ilość wypadków jest w obu statystykach względnie podobna, uznać wypada, że pracodawcy prawdopodobnie dostarczają do GUS fałszywe dane co do ciężkości skutków
wypadku. Niewielkie odchylenia statystyk PIP w stosunku do statystyk GUS mogą zaś świadczyć
o tym, że ciężkie wypadki przy pracy nie są zgłaszane przez pracodawców do Inspekcji, mimo,
że prawo wymaga takiego zgłoszenia.
Tab. 3. Porównanie danych GUS dotyczących wypadków śmiertelnych, danych PIP dotyczących
zbadanych wypadków śmiertelnych, rent rodzinnych przyznanych przez ZUS z tytułu śmiertelnego
wypadku przy pracy oraz danych ZUS dotyczących jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku
śmiertelnego

Nowe
renty
rodzinne
ZUS (szt)

Odszkodowania
jednorazowe ZUS
dla rodzin
(szt)

Rok

Wypadki
śmiertelne
GUS (szt)

Wypadki
śmiertelne
zbadane przez
PIP (szt)

2004

490

547

444

698

Odchylenie PIP/
GUS (%)

Odchylenie renty
rodzinne
ZUS /GUS
(%)

Odchylenie jednorazowe
odszkodowania
ZUS /GUS
(%)

111,63%

90,61%

142,44%

2005

468

549

440

635

117,30%

94,01%

135,68%

2006

493

521

476

679

105,67%

96,55%

137,72%

2007

479

593

474

654

123,79%

98,96%

136,54%

Źródło: opracowanie własne

Analiza danych dotyczących wypadków śmiertelnych skłania do podobnych wniosków co
w przypadku wypadków ciężkich. O ile bowiem dane o wypadkach śmiertelnych i rentach rodzinnych mogą się różnić, jako, że nie wszyscy poszkodowani w tych wypadkach musieli mieć
dzieci, o tyle dane o ilości wypadków śmiertelnych z GUS są znacznie niższe niż dane o ilości
jednorazowych odszkodowań wypłaconych rodzinie z tytułu wypadku śmiertelnego. Dane GUS
są także niższe niż ilość wypadków śmiertelnych badanych przez PIP, choć różnica nie jest aż tak
wielka. Jednakowoż może to oznaczać, że pracodawcy nie zgłaszają wypadków śmiertelnych
do PIP oraz nie przesyłają do GUS odpowiednich sprawozdań statystycznych. Różnice w statystykach dotyczących wypadków ciężkich i śmiertelnych można częściowo wytłumaczyć faktem, że statystyka publiczna opracowywana przez Główny Urząd Statystyczny nie uwzględnia
wypadków uznanych dopiero na etapie postępowania sądowego. W ramach prowadzonego
monitoringu jakości informacji publicznej o stanie wypadkowości oraz rzetelności postępowania wybranych instytucji w kontaktach z ofiarami wypadków przy pracy zgromadziliśmy dane
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o wyrokach uznających zdarzenie za wypadek przy pracy jakie zapadły w 68 sądach rejonowych, co stanowi 72% ogółu sądów, w których istnieją wydziały pracy lub pracy i ubezpieczeń
społecznych. Ilość sądownie uchylonych decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydanych
w związku z wypadkiem przy pracy w latach 2004-2007 przedstawiono w Tabeli 4. Postępowania sądowe nie mogą jednak tłumaczyć wszystkich rozbieżności, przede wszystkim dlatego,
że część orzeczeń sądowych dotyczy tylko i wyłącznie wysokości przyznanego odszkodowania
lub renty, zaś sama kwalifikacja zdarzenia jako wypadku przy pracy nie budzi kontrowersji. Niestety obecnie stosowany sposób prowadzenia repertoriów sądowych nie pozwala wyodrębnić
tylko tych spraw gdzie przedmiotem orzekania było także samo uznanie zdarzenia za wypadek
przy pracy.
Tab. 4. Sądownie uchylone decyzje ZUS w sprawach dotyczących wypadków przy pracy

Sądownie uchylone decyzje ZUS
(szt.)
Źródło: opracowanie własne
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2004

2005

2006

2007

2292

1476

1008

809

Wnioski i rekomendacje

P

odsumowując powyższe należy stwierdzić, że oficjalnie publikowane dane o wypadkach
przy pracy nie pozwalają jednoznacznie określić skali zjawiska wypadkowości w Polsce i to
zarówno pod względem ilościowym, jak i pod względem jakościowym, a także pod kątem skutków ekonomicznych tego zjawiska. Mimo, że wszystkie instytucje publiczne posługują się tą
samą definicją wypadku i według tych samych kryteriów określają skutki wypadków, istnieją
istotne rozbieżności w danych publikowanych za te same okresy przez różne instytucje publiczne. Wśród powodów takiego stanu rzeczy wymienić należy przede wszystkim fakt, że dane nie
są opracowywane w odniesieniu do momentu zdarzenia wypadkowego tylko do okresu w jakim został wytworzony określony dokument opisujący to zdarzenie, jak np. karta wypadku czy
decyzja ZUS o przyznaniu renty. Ta różnica metodologiczna powoduje niemożność realnego
porównania danych publikowanych za analogiczne okresy przez różne instytucje. Jako drugi istotny mankament jakości informacji publicznej dotyczącej wypadków przy pracy należy
wskazać brak publikacji danych o kosztach społecznych ponoszonych z tytułu wypadków. GUS
takich informacji obecnie nie publikuje, a nawet gdyby publikował, to dane figurujące na ten
temat w karcie wypadku często są niekompletne lub nierzetelne, zwłaszcza że - jak wykazano
wcześniej - pracodawcy najprawdopodobniej łagodzą w dokumentacji skutki wypadków. Brak
jest natomiast w Polsce konkretnych mechanizmów wymuszających kompletność i rzetelność
danych przekazywanych do GUS, brak jest także skutecznych i korzystnych dla rzetelności statystyki wypadkowej procedur postępowania z ankietami, które trafiają do GUS niekompletne.
Kolejnym mankamentem rzutującym na ogólną jakość informacji publicznej o skali wypadków
przy pracy jest pomijanie procesualnego charakteru tego zjawiska. W praktyce przekłada się to
na brak koordynacji w zbieraniu danych o wypadkach – każdy resort organizuje swój system
statystyczny osobno, dbając przy tym wyłącznie o swoje własne potrzeby, stąd dostępne opinii
publicznej informacje mają charakter fragmentaryczny. Nie sposób jest zatem obecnie przeanalizować zjawisko wypadków w sposób kompleksowy i określić jego skalę. Zadziwia nas fakt,
że statystyki GUS nie uwzględniają np. danych płynących z systemu ubezpieczeń społecznych,
i że w istocie oparte są o jedno tylko źródło danych jakim są zakłady pracy. Przy braku rozwiązań systemowych, obejmujących różnorodne źródła danych zbieranych według ujednoliconej,
przemyślanej metodologii, statystyka wypadków publikowana przez GUS nigdy nie będzie do
końca rzetelna. Dla przykładu bowiem w przypadku kiedy pracodawca nie uzna zdarzenia za
wypadek przy pracy wypadek ten nie zostanie z pewnością nigdy ujęty w statystyce GUS – nie
ma bowiem przepisu który nakazywałby komukolwiek innemu niż pracodawca złożenie do GUS
statystycznej karty wypadku. Pracodawca zaś też nie składa jeśli orzeczenie, że zdarzenie było
wypadkiem przy pracy zapadnie w np. postępowaniu przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, jak to się często w praktyce sądowego dzieje.
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W naszej opinii w celu poprawy jakości informacji statystycznej dotyczącej wypadków przy pracy konieczne jest:
1. wyznaczenie jednej instytucji odpowiedzialnej za koordynację gromadzenia danych o wypadkach przy pracy, ich kompleksową analizę oraz publikację,
2. wypracowanie pożądanej metodologii w drodze współpracy wszystkich instytucji publicznych zaangażowanych w opis zjawiska wypadków przy pracy, gromadzących i publikujących dane na ten temat (dalsze ujednolicanie metodologii zbierania i opracowywania
danych o wypadkach tak, by dzięki zróżnicowaniu źródeł informacji możliwe stało się niwelowanie nieścisłości),
3. przebudowanie systemów rejestracji danych w sposób umożliwiający analizę całego procesu administracyjnego i prawnego dotyczącego wypadku, tzn. włączenie do opisu zjawiska także postępowań sądowych i przygotowawczych oraz uwzględnienie możliwości
wyodrębnienia kosztów związanych z postępowaniami wypadkowymi prowadzonymi
przez administrację publiczną (np. w PIP, ZUS, w NFZ, w organach ścigania, sądach etc.),
ponieważ na dzień dzisiejszy księgowość tych instytucji jest prowadzona w taki sposób, że
nie pozwala określić ile kosztuje zajmowanie się wypadkami przy pracy przez funkcjonariuszy publicznych zaś repertoria sądowe i prokuratorskie nie pozwalają stwierdzić rzetelnie ile postępowań przygotowawczych i sądowych dotyczy ( i w jaki sposób) wypadków
przy pracy,
przy czym dwa pierwsze punkty uznajemy za krytyczne w tej sprawie.
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