STANOWISKO
RADY OCHRONY PRACY
W SPRAWIE KOSZTÓW PONOSZONYCH Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY
Rada Ochrony Pracy, po zapoznaniu się z przedłożoną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych analizą kosztów
świadczeń poniesionych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych finansowanych z funduszu
ubezpieczenia społecznego oraz informacją Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu
Badawczego o społecznych kosztach wypadków przy pracy, przedstawia następującą opinię:
Rada zwraca uwagę na znaczne koszty (2.230 mln zł. w 2002 r.), które w wyniku wypadków przy pracy ponoszą
zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych (1.025 mln zł.), jak i Narodowy Fundusz Zdrowia (668 mln zł.), a w
szczególności osoby poszkodowane (291 mln zł.) i pracodawcy (244 mln zł.). Ogółem ocenia się, że straty z
powodu nieodpowiednich warunków pracy stanowią w Polsce ponad 2,0% PKB. Ograniczenie tych strat wymaga
zwiększenia skuteczności prewencji wypadkowej oraz rehabilitacji osób poszkodowanych w wypadkach przy
pracy. Zgodnie z postanowieniami art. 37. pkt. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy
pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199 z dnia 28 listopada 2002 r., poz. 1673) działalność związana z
zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym powinna być współfinansowana z funduszu
ubezpieczenia wypadkowego. W chwili obecnej wydatki tego funduszu na prewencję stanowią, zamiast do 1%,
zaledwie 0,03% wielkości wynikającej z ustawy i są znacznie niższe niż w rozwiniętych systemach ubezpieczeń np. we Francji stanowią one ok. 4,6%, a w Niemczech ok. 8% wydatków takich funduszy. Rada Ochrony Pracy
postuluje więc zwiększenie, zgodnie z ustawą, zaangażowania Funduszu Ubezpieczeń Wypadkowych w
prewencję zagrożeń wypadkowych i chorób zawodowych.
Rada wyraża jednocześnie zaniepokojenie niewielkim wykorzystaniem środków planowanych corocznie w
budżecie ZUS na prewencję wypadkową. Zdaniem Rady działania ZUS na rzecz zmniejszenia ilości wypadków
przy pracy i chorób zawodowych powinny stać się jednym z podstawowych jego zadań. Na pozytywną ocenę
zasługują szkolenia w zakresie oceny ryzyka podjęte przez ZUS w 2005 roku na rzecz małych i średnich
przedsiębiorstw.
Zdaniem Rady konieczna jest ponadto kompleksowa, pogłębiona analiza wypadków przy pracy na podstawie
informacji zbieranych przez GUS, ZUS, PIP i WUG w celu ustalenia skuteczniejszych działań prewencyjnych.
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