STANOWISKO
RADY OCHRONY PRACY
W SPRAWIE WZMOCNIENIA EKONOMICZNYCH ZACHĘT DO POPRAWY WARUNKÓW PRACY W
SYSTEMIE SPOŁECZNEGO UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO ORAZ ANALIZ WYPADKÓW PRZY PRACY
DO CELÓW PREWENCJI
Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2007 r. zapoznała się z informacjami dotyczącymi
funkcjonowania systemu ubezpieczenia wypadkowego, przedłożonymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, a także z informacją Centralnego
Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego na temat rozwoju metod analiz danych
statystycznych o wypadkach przy pracy.
Rada uznaje, że istnieje pilna potrzeba wprowadzenia zmian do ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu
wypadków przy pracy i chorób zawodowych, mających na celu w szczególności:



objęcie różnicowaniem stopy procentowej składki na poziomie grup działalności także dla płatników
zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego od 1 do 10 ubezpieczonych,



obniżenie stopy procentowej składki dla płatników, którzy wdrożyli skuteczny system zarządzania BHP,



zwiększenie nakładów na prewencję wypadkową co najmniej do ustawowo określonego 1% w roku 2008
oraz do 4% w roku 2012,



zmianę profilu wydatkowania środków funduszu odpowiednio do przyczyn i skutków wypadków i chorób
zawodowych.

Rada uznaje również potrzebę zmian w rozporządzeniu w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na
ubezpieczenie wypadkowe w sposób zwiększający jej oddziaływanie jako ekonomicznego stymulatora poprawy
warunków pracy. Osiągnąć to można w szczególności przez zwiększenie liczby grup działalności w celu lepszego
uwzględnienia zróżnicowania ryzyka w poszczególnych działalnościach oraz zwiększenie zakresu różnicowania
stóp procentowych składek.
Rada zwraca uwagę na potrzebę intensyfikacji działań prewencyjnych finansowanych przez ZUS i KRUS.
Powinny one w coraz szerszym zakresie uwzględniać opracowywanie i wydawanie oraz nieodpłatne
rozpowszechnianie ulotek i broszur informacyjnych, opracowywanie i emisję w środkach masowego przekazu (w
tym przede wszystkim w telewizji publicznej) informacji dotyczących zapobiegania wypadkom przy pracy i
chorobom zawodowym. Wspierane powinno być także opracowywanie nowych programów i materiałów
edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii oraz przeprowadzanie szkoleń, szczególnie
dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Rada z zainteresowaniem przyjęła również informacje o prowadzonych przez CIOP-PIB pracach nad
zastosowaniem nowych metod analiz wypadków, umożliwiających lepsze wykorzystanie do celów prewencji
danych zbieranych za pomocą nowej statystycznej karty wypadku przy pracy. Rada zwraca uwagę na potrzebę
podjęcia działań skierowanych na poprawę jakości dostarczanych do GUS przez przedsiębiorstwa informacji o
wypadkach przy pracy oraz konieczność systemowej oceny ich wiarygodności przez Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych oraz Państwową Inspekcję Pracy.
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