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PREWENCJA

wypadkowa

Dzia³alnośæ prewencyjna stanowi jedno z podstawowych zadañ spo³ecznego ubezpieczenia wypadkowego
w krajach zachodnioeuropejskich. Na przyk³adzie
Niemiec, Francji, Austrii i Szwajcarii, a tak¿e Polski
przedstawiono rolê i zakres dzia³añ prewencyjnych
realizowanych przez ubezpieczenie wypadkowe.
Potwierdzenie ogromnej roli dzia³alności prewencyjnej
stanowi wielkośæ środków finansowych przeznaczanych na ten cel.

w spo³ecznym ubezpieczeniu wypadkowym
w wybranych krajach europejskich

Accident prevention in social insurance systems in
selected European countries
Prevention measures are among the basic tasks to be tackled
in the social insurance systems in west European countries.
The article discusses the examples of Germany, France,
Austria, Switzerland and Poland to present the role and scope
of prevention measures taken in the framework of accident
insurance systems. The great importance and the role of
prevention measures are reflected in the amount of funding
provided for that purpose.

Wstêp
W wielu krajach zachodnioeuropejskich,
podobnie jak w innych wysoko rozwiniêtych
gospodarczo krajach, np. w Australii, Kanadzie lub USA, prewencjê – obok rehabilitacji
określa siê obecnie mianem filaru systemu
ubezpieczenia z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwanego dalej
ubezpieczeniem wypadkowym. Da³ ju¿ temu
wyraz oko³o 70 lat temu w USA, H. Heinrich
uwa¿any za „ojca nowoczesnej prewencji
wypadkowej” [1]. Stwierdzi³ on, i¿ „prewencja
jest w ogromnej mierze funkcj¹ ubezpieczenia
wypadkowego. Instytucje ubezpieczeniowe
powinny zapobiegaæ wypadkom dla w³asnego dobra i s¹ moralnie zobowi¹zane czyniæ
w tym kierunku tak du¿o, jak to jest mo¿liwe.
Dodatkowo, dzia³aj¹c we w³asnym interesie, zdaj¹ sobie one sprawê, ¿e osi¹gane
przez nie w ten sposób korzyści oznaczaj¹

wielokrotnie wiêksze korzyści dla ubezpieczonych”. S³owa te nie straci³y do dziś
na aktualności, co znajduje swoje odbicie
w dzia³aniach instytucji zajmuj¹cych siê ubezpieczeniem wypadkowym. Świadcz¹ o tym
wysokie nak³ady na prewencjê wypadkow¹
w wysoko rozwiniêtych gospodarczo krajach
zachodnich, w których dynamika wzrostu
nak³adów na prewencjê jest znacznie wy¿sza
od dynamiki ogólnych wydatków z funduszy
ubezpieczenia wypadkowego.
Nale¿y podkreśliæ, i¿ skutecznie prowadzone dzia³ania prewencyjne oznaczaj¹
nie tylko mniejsze wydatki dla instytucji
ubezpieczeniowych, ale tak¿e skutkuj¹
zmniejszeniem kosztów ponoszonych przez
bud¿et pañstwa, pracodawców, a tak¿e
samych poszkodowanych w wyniku wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Ogólna charakterystyka dzia³añ
prewencyjnych w krajach
zachodnioeuropejskich
Przeprowadzona przez autora analiza
funkcjonowania systemów prewencji wypadkowej w wybranych krajach europejskich
(Niemcy, Francja, Szwajcaria i Austria) wykaza³a, i¿ zapobieganie wypadkom i chorobom
zawodowym stanowi jedno z podstawowych
zadañ ubezpieczenia wypadkowego w tych
pañstwach. Obejmuje ono nie tylko techniczny nadzór i ochronê pracownika w miejscu
pracy, ale stanowi tak¿e coraz wa¿niejsze za-

danie edukacyjne maj¹ce na celu zachêcanie
zarówno pracodawców jak i pracowników
do stosowania metod pracy zapewniaj¹cych
bezpieczeñstwo i ochronê zdrowia oraz
rozbudzania świadomości wystêpuj¹cego
ryzyka w środowisku pracy.
Dzia³ania prewencyjne prowadzone
i finansowane w ca³ości z funduszy ubezpieczenia wypadkowego obejmuj¹:
• prowadzenie bezp³atnego poradnictwa dla przedsiêbiorstw w zakresie
stosowanych środków prewencyjnych
• organizowanie seminariów i szkoleñ
dla s³u¿b bhp w zak³adach pracy oraz dla
kierownictw tych zak³adów
• wspomaganie dzia³añ prewencyjnych w ma³ych i średnich przedsiêbiorstwach
• inicjowanie i finansowanie badañ
naukowych w zakresie bezpieczeñstwa
i higieny pracy
• opracowywanie bran¿owych przepisów dotycz¹cych zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym
• przeprowadzanie kontroli przedsiêbiorstw, m.in. w zakresie stosowania
przepisów bhp oraz nak³adanie sankcji
za ich naruszanie
• prowadzenie dochodzeñ dotycz¹cych wypadków przy pracy i chorób
zawodowych
• badania i certyfikacjê wyrobów [2].
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Wymieniona dzia³alnośæ prewencyjna odnosi siê do wypadków przy pracy, wypadków
w drodze do i z pracy oraz chorób zawodowych zaistnia³ych wśród ubezpieczonych
pracowników i pracodawców. Ponadto
nale¿y podkreśliæ, i¿ w Szwajcarii ustawa
wypadkowa zobowi¹zuje Szwajcarski Zak³ad
Ubezpieczenia Wypadkowego (SUVA)1 do
zapobiegania tak¿e wypadkom poza prac¹
[3, 4]. Dziêki temu w zakresie zapobiegania
tym wypadkom, a zw³aszcza wypadkom
drogowym, w domu i podczas uprawiania
sportu odnosi siê od dziesi¹tków lat znaczne
sukcesy. Prowadzona jest aktywna dzia³alnośæ informacyjna, nak³adne s¹ sankcje oraz
wprowadzane s¹ środki maj¹ce zapobiec
podobnym wypadkom w przysz³ości.

Konsultacje, doradztwo
i kontrola przedsiêbiorstw
Podstawowe instrumenty prewencyjne
stosowane przez instytucje ubezpieczenia
wypadkowego to konsultacje, doradztwo
i kontrola przedsiêbiorstw. Świadczy o tym
bardzo wysoki udzia³ kosztów doradztwa
i kontroli, który np. w Niemczech stanowi
ok. 55% ogó³u wydatków na prewencjê
ponoszonych przez Kasy Ubezpieczenia
Wypadkowego Przemys³u i Handlu (BG) [5].
Zadania te realizowane s¹ przez inspektorów
technicznych wizytuj¹cych przedsiêbiorstwa. W przypadku, gdy dzia³ania z zakresu
ochrony pracy w przedsiêbiorstwie nie mog¹
zostaæ zrealizowane na podstawie polubownych ustaleñ, inspektorzy s¹ uprawnieni
do wydawania nakazów lub stosowania
sankcji karnych.
Istotny element dzia³alności w zakresie
doradztwa stanowi pomoc w dochodzeniach powypadkowych, zbieraniu i analizie
dokumentacji powypadkowej oraz dotycz¹cej chorób zawodowych. Dzia³alnośæ
ta realizowana jest w Niemczech przez
inspektorów technicznych BG, a w Austrii
przez inspektorów z dzia³ów prewencji krajowych oddzia³ów Zak³adu Ubezpieczenia
Wypadkowego (AUVA) [6, 7]. Otrzyman¹
nastêpnie z przedsiêbiorstw dokumentacjê
powypadkow¹ i dotycz¹c¹ chorób zawodowych, po przetworzeniu zawartych w nich
danych, instytucje ubezpieczenia wypadkowego wykorzystuj¹ zarówno do kszta³towania kierunków prewencji wypadkowej,
jak i wyp³aty świadczeñ ubezpieczonym lub
ich rodzinom.
1

Schweizerisches Unfallversicherungsanstalt
(Szwajcarski Zak³ad Ubezpieczenia Wypadkowego)
z siedzib¹ w Lucernie jest g³ówn¹ instytucj¹ zajmuj¹c¹
siê ubezpieczeniem wypadkowym w Szwajcarii.
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Wizyty przeprowadzane przez inspektorów ubezpieczenia wypadkowego BG
w przedsiêbiorstwach, a w przypadku
inspektorów AUVA tak¿e w szko³ach2, maj¹
na celu z jednej strony kontrolê przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeñstwa
i ochrony zdrowia, z drugiej zaś doradztwo
dla pracodawców i pracowników. W razie
stwierdzenia uchybieñ z tego zakresu pracodawca zostaje o tym poinformowany
pisemnie. Jeśli pracodawca ich nie usunie
i bêd¹ one przyczyn¹ wypadku przy pracy,
to w zwi¹zku z tym AUVA mo¿e zwróciæ siê
do pracodawcy z ¿¹daniem zwrotu poniesionych kosztów zwi¹zanych ze świadczeniami
pieniê¿nymi i rzeczowymi.

Dzia³alnośæ edukacyjna
Drugim podstawowym zadaniem prewencji wypadkowej jest dzia³alnośæ edukacyjna. W celu upowszechniania wiedzy
z zakresu bhp, uwa¿anego za najwa¿niejszy
element prewencji, Kasy Ubezpieczenia
Wypadkowego Przemys³u i Handlu (BG)
stworzy³y w Niemczech sieæ 25 w³asnych
ośrodków szkoleniowych.
Instytut Pracy i Zdrowia (BGAG) w Dreźnie jest najnowszym i najwiêkszym ośrodkiem. Zajmuje siê on edukacj¹ kadr oraz
dzia³alności¹ naukowo-badawcz¹ i doradcz¹
w dziedzinie bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia w środowisku pracy. W instytucie tym,
w ci¹gu roku kszta³ci siê oko³o 20 000 osób,
przedstawicieli kadry kierowniczej przedsiêbiorstw, specjalistów ds. bhp, lekarzy zak³adowych, ekspertów ds. bezpieczeñstwa,
instruktorów zawodu i innych grup zawodowych oraz samorz¹dów pracowniczych
i zwi¹zków zawodowych. Wyk³adowcami
s¹ pracownicy tego instytutu, którzy przekazuj¹ wiedzê z zakresu 22 dziedzin.
Kasy Ubezpieczenia Wypadkowego
Przemys³u i Handlu (BG) ponosz¹ ca³kowite
koszty programów szkoleñ wraz z kosztami
podró¿y i zakwaterowania. Co roku organizowanych jest oko³o 20 000 kursów dla ponad 400 000 uczestników. BG s¹ – po pañstwowym systemem oświaty – najwiêkszym
organizatorem szkoleñ w Niemczech.
Szkolenia i instrukta¿e prowadzone
s¹ przez inspektorów technicznych oraz
innych ekspertów z dziedziny prewencji.
W ośrodkach szkoleniowych korzysta siê
z najnowszych osi¹gniêæ techniki audio2
W Austrii, podobnie jak i w Niemczech oraz
Luksemburgu obowi¹zkowe ubezpieczenie wypadkowe obejmuje swoim zakresem podmiotowym tak¿e
uczniów i studentów. Jednak w Niemczech ten zakres
ubezpieczenia nie znajduje siê w gestii BG.

wizualnej. BG wspieraj¹ przedsiêbiorstwa
w ich wysi³kach na rzecz motywowania
za³óg do wykonywania obowi¹zków zgodnie
przepisami prawa. W tym celu wykorzystuje
siê m.in. plakaty, czasopisma, broszury, filmy,
modu³y nauczania i wytyczne dla wyk³adowców oraz wspomagane komputerowo
programy instrukta¿owe.

Dzia³alnośæ prewencyjna
skierowana do ma³ych
średnich przedsiêbiorstw
Na szczególne podkreślenie zas³uguje
dzia³alnośæ prewencyjna skierowana do ma³ych i średnich przedsiêbiorstw, co stanowi
zarówno humanitarn¹, jak i ekonomiczn¹
koniecznośæ. Zwi¹zane jest to zarówno z dominuj¹c¹ i stale rosn¹c¹ rol¹ takich przedsiêbiorstw w gospodarce oraz notowan¹
wy¿sz¹ od przeciêtnej czêstości¹ wypadków
– szczególnie ciê¿kich – w firmach zatrudniaj¹cych g³ównie poni¿ej 20 pracowników.
W Niemczech ocenia siê, i¿ obni¿enie tych
wskaźników do poziomu odpowiadaj¹cego
du¿ym przedsiêbiorstwom pozwoli³oby
na znaczne zmniejszenie sk³adek na ubezpieczenie wypadkowe nale¿nych od ma³ych
i średnich firm [8].
Szczególnie interesuj¹cy przyk³ad
wspomagania przez instytucjê ubezpieczenia wypadkowego dzia³añ prewencyjnych stanowi rozwi¹zanie stosowane we Francji przez Krajow¹ Kasê
Ubezpieczeñ Chorobowych (CNAMTS)
oraz jej oddzia³y regionalne (CRAM).
Polega ono na subsydiowaniu dzia³añ
prewencyjnych realizowanych w przedsiêbiorstwach w ramach tzw. kontraktów
prewencyjnych. System kontraktów
prewencyjnych zosta³ wprowadzony
we Francji w 1988 r. w celu promowania
prewencji wypadkowej w ma³ych i średnich przedsiêbiorstwach, zatrudniaj¹cych
do 250 pracowników. System ten polega
na udzielaniu po¿yczek w ramach porozumieñ celowych wynegocjowanych
w ramach danej bran¿y, co stanowi
formê pomocy dla tych ma³ych i średnich
przedsiêbiorstw, które chc¹ wprowadziæ
ca³ościowy plan zapobiegania wypadkom
i chorobom zawodowym [9].
Kontrakty prewencyjne poprzedzone
s¹ porozumieniami celowymi zawieranymi
miêdzy CNAMTS lub CRAM z wybranymi
bran¿ami. W ramach tego porozumienia

BEZPIECZEŃSTWO PRACY 9/2006

ustala siê cele dzia³añ prewencyjnych
w bran¿y oraz specyficzne punkty lub
dzia³ania, na jakie nale¿y zwracaæ uwagê,
kiedy przedsiêbiorstwo zg³asza siê do CRAM
w sprawie kontraktu na prewencjê. Nastêpnie, w ramach podpisanych porozumieñ celowych miêdzy CRAM a przedsiêbiorstwem
reprezentuj¹cym bran¿ê, która podpisa³a
porozumienie celowe, zawierane s¹ kontrakty prewencyjne. Kontrakty te określaj¹
program dzia³añ prewencyjnych i mog¹
dotyczyæ niezbêdnych do wprowadzenia
w przedsiêbiorstwie zmian, które wp³yn¹
na poprawê warunków pracy3.
Kontrakt prewencyjny precyzuje program, który ma byæ wprowadzony w ¿ycie,
sposób jego finansowania i nadzoru. Określa
te¿ warunki konieczne do uzyskania kredytu, a dzia³ania przewidziane w projekcie
mog¹ byæ podjête dopiero po podpisaniu
kontraktu.
Harmonogram zadañ realizowanych
zarówno przed podpisaniem kontraktu
prewencyjnego, jak i w trakcie jego realizacji obejmuje:
• ocenê ryzyka, nie ograniczon¹
do punktów wymienionych w umowie
ramowej, przeprowadzon¹ przez przedsiêbiorstwo z pomoc¹ przedstawiciela
CRAM
• zakres dzia³añ, w których uczestniczy CRAM
• sporz¹dzenie kontraktu, w którym
wymienione s¹ wszystkie dzia³ania i inwestycje, zarówno te, które daj¹ prawo
do wyp³aty, jak i inne oraz harmonogram
p³atności
• regularn¹ kontrolê realizacji dzia³añ
przeprowadzanych przez przedstawiciela
CRAM
• ponown¹ ocenê ryzyka przeprowadzan¹ na zakoñczenie kontraktu
w celu skontrolowania realizacji celów
zawartych w kontrakcie.
Na kontrakty prewencyjne z przedsiêbiorstwami przeznaczono w 2002 r. oko³o
46 mln euro, co stanowi³o 15% ogó³u kwoty
przeznaczonej na prewencjê. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami kontrakty prewencyjne podpisywane s¹ na okres od 1 do 3 lat.
Wysokośæ kredytu mo¿e kszta³towaæ siê
w granicach od 10 do 70% ogólnego kosztu
3
Przyk³adowo, w ramach porozumienia celowego mo¿e
zostaæ udzielona po¿yczka przeznaczona np. na inwestycje dotycz¹ce ograniczenia ha³asu, a tak¿e na inwestycje zwi¹zane z popraw¹ stanu higieny, sanitarnego,
ogrzewania.

inwestycji. W przypadku prawid³owego wykorzystania przez przedsiêbiorstwo przyznanych przez CRAM środków, kredyt zostaje
umorzony. Jeśli natomiast przedsiêbiorstwo
nie wype³ni³o swojej czêści kontraktu, musi
zwróciæ otrzymane kwoty wraz z oprocentowaniem.
We Francji ocenia siê, i¿ realizacja kontraktów prewencyjnych wp³ywa bardzo
pozytywnie na poprawê warunków pracy
w przedsiêbiorstwach, które podpisa³y
umowê z CRAM. Badania przeprowadzone na zlecenie CNAM w tych przedsiêbiorstwach wykaza³y, i¿:
• dziêki kontraktom prewencyjnym
wystêpowa³a znacznie wiêksza świadomośæ ryzyka wśród pracowników
przedsiêbiorstw, które podpisa³y kontrakt
w przeciwieñstwie do innych przedsiêbiorstw, których wnioski nie zosta³y
przyjête, albo które nie z³o¿y³y wniosku
• znacznie wzros³y wydatki na prewencjê w przedsiêbiorstwach, które podpisa³y kontrakt
• dziêki kontraktom nast¹pi³ znaczny wzrost nak³adów inwestycyjnych
na poprawê warunków pracy, g³ównie
na techniczne środki bezpieczeñstwa
i higieny pracy.

Prewencja wypadkowa w Polsce
W Polsce, od 2003 r., zgodnie z postanowieniami art. 37. ust. 1 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o ubezpieczeniu
spo³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy
i chorób zawodowych prewencja wypadkowa nale¿y do zadañ ZUS [10]. Wydatki
ponoszone na prewencjê, zgodnie z ust. 1 tej
ustawy mog¹ wynosiæ do 1% nale¿nych
sk³adek na ubezpieczenie wypadkowe
przewidzianych w planie finansowym Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych na dany
rok bud¿etowy.
Zgodnie zaś z ust. 2 (art. 37) tej¿e ustawy
środki z funduszu prewencji wypadkowej
przeznacza siê na finansowanie dzia³alności
zwi¹zanej z zapobieganiem wypadkom przy
pracy i chorobom zawodowym, a w szczególności na:
– analizy przyczyn i skutków wypadków
przy pracy, a zw³aszcza wypadków śmiertelnych, ciê¿kich i zbiorowych, oraz chorób
zawodowych
– upowszechnianie wiedzy o zagro¿eniach powoduj¹cych wypadki przy pracy

i choroby zawodowe oraz sposobach przeciwdzia³ania tym zagro¿eniom
– prowadzenie prac naukowo-badawczych maj¹cych na celu eliminacjê lub ograniczenie przyczyn powoduj¹cych wypadki
przy pracy i choroby zawodowe.
W celu realizacji przedstawionych zapisów cytowanej ustawy Zak³ad Ubezpieczeñ
Spo³ecznych (ZUS) realizuje od 2003 r.
dzia³ania dotycz¹ce wdro¿enia i finansowania programu prewencji wypadkowej.
S¹ to pierwsze przedsiêwziêcia z zakresu
prewencji wypadkowej w powojennej Polsce
organizowane przez ZUS.
W ramach realizowanych przedsiêwziêæ
organizowane s¹ i finansowane na terenie
Polski szkolenia z zakresu prewencji wypadkowej, ze szczególnym uwzglêdnieniem
przemys³ów budowlanego i chemicznego
– zaliczanych do sektorów o wysokim
zagro¿eniu wypadkowym oraz najliczniej
wystêpuj¹cych chorobach zawodowych.
Szkolenia maj¹ na celu popularyzacjê wiedzy
dotycz¹cej bezpieczeñstwa w środowisku
pracy, i s¹ kierowane do pracodawców
zatrudniaj¹cych nie wiêcej ni¿ 9 pracowników.
Finansowane s¹ tak¿e prace naukowo-badawcze z dziedziny bhp, zlecone
w wyniku konkursu, na podstawie opinii
niezale¿nych ekspertów.

Koszty dzia³añ prewencyjnych
Ogromna rola, jak¹ przywi¹zuje siê
w systemach ubezpieczenia wypadkowego do dzia³alności prewencyjnej
znajduje potwierdzenie w wielkości
środków finansowych przeznaczanych
na ten cel. Rysunek na str. 8. wskazuje,
i¿ w 2003 r. wydatki na prewencjê
wypadkow¹ wynios³y w Niemczech
728 mln euro, we Francji 310 mln euro
(ok. 1 200 mln PLN), w Szwajcarii 55 mln
euro (85 mln CHF), w Austrii 47 mln
euro, podczas gdy w Polsce zaledwie ok.
300 tys. euro (1 197 tys. PLN).
Wydatki z funduszy ubezpieczenia wypadkowego przeznaczane na dzia³alnośæ
prewencyjn¹ stanowi³y w 2003 r. od 1,6%
ogó³u wydatków w Szwajcarii do 8% ogó³u
wydatków w Niemczech (tabela, str. 8.).
W Polsce wydatki ZUS na prewencjê wypadkow¹ stanowi³y zaledwie 0,03% wydatków
funduszu ubezpieczenia wypadkowego ZUS.
Polska ustawa o ubezpieczeniu wypadkowym
stanowi, i¿ wysokośæ wydatków na prewencjê
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wypadkow¹ jest określana w ustawie bud¿etowej i mo¿e wynosiæ do 1% wp³ywów ze sk³adek
przewidzianych w planie finansowym funduszu ubezpieczeñ spo³ecznych na dany rok
bud¿etowy. Wynika z tego, i¿ górna granica
środków na prewencjê wypadkow¹ mog³a
wynosiæ oko³o 38 mln z³4, podczas gdy wydatki
te wynios³y zaledwie 1,2 mln z³.

Podsumowanie
Dzia³alnośæ prewencyjna realizowana przez
instytucje ubezpieczenia wypadkowego funkcjonuj¹ce w ramach systemów ubezpieczenia
spo³ecznego w krajach zachodnioeuropejskich
charakteryzuje siê znacznym zakresem dzia³añ
oraz wysokimi nak³adami finansowymi.
Zakres dzia³añ prewencyjnych, które
realizuj¹ instytucje ubezpieczenia wy-

padkowego obejmuj¹ m.in. prowadzenie
bezp³atnego poradnictwa dla przedsiêbiorstw w zakresie stosowanych środków
prewencyjnych, organizowanie bezp³atnych szkoleñ z zakresu bhp, wspomaganie
dzia³añ prewencyjnych w ma³ych i średnich
przedsiêbiorstwach, inicjowanie i finansowanie badañ naukowych w zakresie bhp,
opracowywanie bran¿owych przepisów
dotycz¹cych zapobiegania wypadkom
i chorobom zawodowym, przeprowadzanie
kontroli przedsiêbiorstw oraz prowadzenie
dochodzeñ dotycz¹cych wypadków przy
pracy i chorób zawodowych.
Porównanie kwot wydatkowanych
na dzia³alnośæ prewencyjn¹ w Niemczech,
Francji, Szwajcarii i Austrii do wydatków ZUS
na prewencjê wypadkow¹ wykazuje ogromn¹ dysproporcjê. Porównanie tych kwot

Tabela
WYDATKI NA PREWENCJÊ Z FUNDUSZY UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO W WYBRANYCH KRAJACH
W LATACH 2002 – 2003
Spending on prevention funded from accident insurance in selected countries in 2002 – 2003

Kraje

Rok

Niemcy
Francja
Szwajcaria
Austria
Polska

2003
2002
2003
2003
2003

Wydatki z funduszu ubezpieczenia wypadkowego
w tym na prewencjê
mln euro
% wydatków ogó³em
9 090
728
8,0%
6 710x/
310
4,6%
3 500
55
1,6%
927
47
5,1%
0,3
0,03%
1 000x)

ogó³em
mln euro

x)
bez uwzglêdnienia kosztów administracyjnych
Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [3, 4, 6, 11, 12]

Francja

(310 mln euro)

Niemcy
(728 mln euro)

Szwajcaria

(55 mln euro)

Polska

(0,3 mln euro)

Austria

(47 mln euro)

Rys. Wydatki na prewencjê z funduszy ubezpieczenia wypadkowego w Niemczech, Francji, Szwajcarii, Austrii
i w Polsce w 2003 r.
Fig. Spending on prevention funded from accident insurance in Germany, France, Switzerland, Austria and Poland in 2003
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nie jest w pe³ni mo¿liwe z uwagi na znacznie
szerszy zakres dzia³añ prewencyjnych w tych
krajach. Dzia³ania prewencyjne realizowane od 2003 r. przez ZUS ograniczaj¹ siê
do upowszechniania wiedzy o zagro¿eniach
powoduj¹cych wypadki przy pracy i choroby
zawodowe, sposobach przeciwdzia³ania tym
zagro¿eniom oraz zamawiania prac naukowo-badawczych maj¹cych na celu eliminacjê
lub ograniczanie przyczyn powoduj¹cych
wypadki przy pracy i choroby zawodowe.
Jednak¿e porównanie kwot przeznaczanych
przez ZUS na prewencjê wypadkow¹ z tymi
samymi dzia³aniami m.in. w Niemczech
i Francji potwierdza istnienie ogromnych dysproporcji. Dotyczy to zarówno skali wydatków
na dzia³alnośæ szkoleniow¹, jak i na prowadzenie prac naukowo-badawczych.
Dzia³alnośæ prewencyjna realizowana
przez instytucje ubezpieczenia wypadkowego
przynosi znaczne korzyści ubezpieczonym,
pracodawcom oraz ca³emu spo³eczeñstwu.
Przyczyniaj¹c siê do poprawy warunków pracy w przedsiêbiorstwach, powoduje zmniejszenie liczby, a tak¿e kosztów wypadków przy
pracy i chorób zawodowych.
4

Przychody ze sk³adek funduszu ubezpieczenia
wypadkowego w 2003 r. wynios³y 3 867 278 tys. z³
(www.zus.pl/bip/)
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