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Stan bezpieczeñstwa i higieny pracy
w 2006 roku
Doroczn¹ ocenê stanu bhp w Polsce, zgodnie z ustaw¹ z dnia
4 września 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej, przygotowuje
minister w³aściwy ds. pracy. „Ocena stanu bezpieczeñstwa i higieny
pracy za 2006 r.” zosta³a sporz¹dzona na podstawie informacji
przekazanych Ministerstwu Pracy i Polityki Spo³ecznej przez ministrów: edukacji narodowej, nauki i szkolnictwa wy¿szego, finansów,
gospodarki, transportu, budownictwa, gospodarki morskiej, obrony
narodowej, rolnictwa i rozwoju wsi, skarbu pañstwa, sprawiedliwości, kultury i dziedzictwa narodowego, spraw wewnêtrznych
i administracji, środowiska, wszystkich wojewodów, a tak¿e GUS,
ZUS, KRUS,PIP, PIS, WUG, PAA, UDT, CIOP-PIB oraz IMP. Dokument
ten zosta³ przyjêty przez Radê Ministrów 18 września br.

Wypadki przy pracy
Jak wynika z wstêpnych danych GUS, w 2006 r. zg³oszono
95 465 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy (rys. 1.),
(w 2005 r. – 84 402 osoby), co stanowi wzrost liczby poszkodowanych o 13,1% w stosunku do roku ubieg³ego, przy czym dane te
nie obejmuj¹ rolnictwa indywidualnego. Wypadkom ciê¿kim uleg³o
987 osób (rys. 2.), (w 2005 r. - 960), tj. o 2,8% wiêcej ni¿ w poprzednim roku. Wypadki przy pracy spowodowa³y śmieræ 493 osób
(rys. 3.), (w 2005 r. – 470), tj. o 4,9% wiêcej ni¿ w 2005 r. Zg³oszone
w 2006 r. wypadki przy pracy poci¹gnê³y za sob¹ 3 354 046 dni
niezdolności do pracy. Nie s¹ to jednak dane ostateczne, gdy¿ rzeczywiste skutki s¹ rejestrowane po up³ywie 6 miesiêcy od zaistnienia
wypadku. Liczba dni niezdolności do pracy na jednego poszkodowanego zwiêkszy³a siê z 33,8 w 2005 r. do 35,3 w 2006 r.
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Wśród osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy kobiety
stanowi³y 28%, a m³odociani – 0,1%. Z analizy danych wynika,
¿e prawie po³owa (49,0%) poszkodowanych to osoby ze sta¿em
do 3 lat w³¹cznie, a jedna trzecia to osoby o sta¿u nieprzekraczaj¹cym jednego roku.
Wydarzenia poci¹gaj¹ce za sob¹ powstanie u poszkodowanego
urazu fizycznego lub psychicznego spowodowanego przez czynnik
materialny to najczêściej: uderzenie przez obiekt w ruchu (24,0%
ogólnej liczby wydarzeñ), zderzenie z lub uderzenie w nieruchomy
obiekt (23,6%), kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym (18%). Dominuj¹c¹ przyczyn¹ wypadków przy pracy,
podobnie jak w latach ubieg³ych, by³o nieprawid³owe zachowanie
siê pracownika (52,6% ogólnej liczby przyczyn), w nastêpnej kolejności znalaz³y siê: niew³aściwa organizacja (11,5%), niew³aściwy stan
czynnika materialnego (10,5%) i brak lub niew³aściwe pos³ugiwanie
siê czynnikiem materialnym (8,1%).
Najwiêksz¹ liczbê poszkodowanych w wypadkach odnotowano
w nastêpuj¹cych sekcjach (wg Polskiej Klasyfikacji Dzia³alności):
przetwórstwo przemys³owe (39,6%), handel i naprawy (10,2%),
ochrona zdrowia i pomoc spo³eczna (8,9%), budownictwo (8,3%),
transport, gospodarka magazynowa i ³¹cznośæ (6,8%), obs³uga
nieruchomości, wynajem i us³ugi zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alności gospodarczej (6,2%), edukacja (4,3%), administracja
publiczna i obrona narodowa, obowi¹zkowe ubezpieczenia spo³eczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne (3,8%), górnictwo
(3,1%). £¹cznie w wymienionych sekcjach zosta³o poszkodowanych
87 007 osób, czyli 91,1% ogólnej liczby poszkodowanych.

a) do 1989 r. tylko jednostki produkcji materialnej
i bez sektora prywatnego

c) do 1992 r. wypadki powodujące
ciężkie uszkodzenie ciała

b) bez jednostek małych
(2-3 % zatrudnienia sfery materialnej)

d) dane wstępne
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W 2006 r. wskaźnik czêstotliwości wypadków przy pracy
(mierzony liczb¹ poszkodowanych na 1 000 pracuj¹cych) wynosi³
8,87 (w 2005 r. – 7,99). Najwy¿sze wartości wskaźnik ten osi¹gn¹³
w nastêpuj¹cych sekcjach: górnictwie (16,77), przetwórstwie przemys³owym (14,72), rolnictwie, ³owiectwie i leśnictwie (13,53), ochronie
zdrowia i pomocy spo³ecznej (11,99), rybactwie (10,53), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energiê elektryczn¹, gaz, wodê (9,70) oraz
w transporcie, gospodarce magazynowej i ³¹czności (9,07).
W odniesieniu do wypadków ciê¿kich wskaźnik czêstotliwości
wynosi³ 0,09, przy czym najwy¿sze wartości osi¹gn¹³ w budownictwie (0,27), rolnictwie, ³owiectwie i leśnictwie (0,20) oraz rybactwie
(0,19) i przetwórstwie przemys³owym (0,17).
Wskaźnik czêstotliwości wypadków śmiertelnych wynosi³ 0,046 –
najwy¿szy by³ w budownictwie (0,175), górnictwie (0,166) oraz rolnictwie, ³owiectwie i leśnictwie (0,121). Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e jedynie
w odniesieniu do wskaźnika czêstotliwości wypadków śmiertelnych
mo¿na dokonywaæ porównañ z innymi krajami, gdy¿ pozosta³e
dane dotycz¹ce wypadkowości nie s¹ porównywalne. Tak wiêc polski wskaźnik jest zbli¿ony do francuskiego, czeskiego, s³owackiego
i wêgierskiego, jest nieco ni¿szy ni¿ we W³oszech (w 2003 r. - 0,050),
a znacz¹co wy¿szy ni¿ w Wielkiej Brytanii (w 2003 r. - 0,007), Szwecji
(w 2002 r. – 0,014) i Finlandii (w 2003 r. – 0,021).
Najwy¿szy wskaźnik czêstotliwości wypadków przy pracy ogó³em
(bez pracowników cywilnych jednostek bud¿etowych prowadz¹cych
dzia³alnośæ w zakresie obrony i bezpieczeñstwa publicznego) zanotowano w woj. dolnośl¹skim (11,63), najni¿szy – w woj. mazowieckim
(6,48).
Wed³ug informacji ZUS, w 2006 r. przyznano 1802 renty z tytu³u
niezdolności do pracy spowodowanej skutkami wypadków przy
pracy (o 1,7% wiêcej ni¿ w 2005 r.). W 68 przypadkach przyznano
renty z tytu³u ca³kowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, a w 378 przypadkach renty z tytu³u ca³kowitej niezdolności
do pracy. Z tytu³u wypadków przy pracy wyp³acono 73 509 jednorazowych odszkodowañ powypadkowych.

Nara¿enie zawodowe
Ocena nara¿enia zawodowego opiera siê na informacjach
GUS uzyskanych na podstawie sprawozdania o warunkach pracy
za 2006 r., sporz¹dzanego przez podmioty o liczbie pracuj¹cych
powy¿ej 9 osób, przy czym dotyczy to tylko tych podmiotów,

w których wystêpowa³y zagro¿enia czynnikami szkodliwymi dla
zdrowia lub uci¹¿liwymi oraz realizowane by³y świadczenia z tytu³u
pracy w tych warunkach. W 2006 r. badaniem warunków pracy
objêto 61,1 tys. zak³adów pracy, w tym 54,4 tys. zak³adów sektora
prywatnego i 6,7 tys. sektora publicznego. Z uzyskanych danych
wynika, ¿e w koñcu 2006 r. na 5 086,6 tys. osób objêtych sprawozdawczości¹, w warunkach zagro¿enia czynnikami zwi¹zanymi
ze środowiskiem pracy, z uci¹¿liwości¹ pracy i czynnikami
mechanicznymi zwi¹zanymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi pracowa³o 590,5 tys. osób, tj. 11.6% osób objêtych
badaniem (w 2005 r. odpowiednio – 4 819,2 tys., 576,5 tys. i 12%).
Liczba osób zatrudnionych w warunkach zagro¿enia czynnikami zwi¹zanymi ze środowiskiem pracy, czyli przekroczenia
NDS i NDN, zmniejszy³a siê z 339,3 tys. w 2005 r. do 338,1 tys.
w 2006 r., w tym kobiet – z 53,1 tys. do 49,4 tys (rys. 4.).
W 2006 r. zlikwidowano lub ograniczono 150,4 tys. osobozagro¿eñ (liczba osób liczonych tyle razy, na ile czynników szkodliwych s¹ nara¿one) zwi¹zanych z czynnikami środowiska pracy.
Równocześnie stwierdzono 84,1 tys. nowo powsta³ych lub nowo
ujawnionych osobozagro¿eñ.
Liczba osób zatrudnionych w warunkach uci¹¿liwych zwiêkszy³a siê ze 166,9 tys. w 2005 r. do 179,6 tys. w 2006 r. Nieznacznie
spad³a liczba kobiet zatrudnionych w takich warunkach – z 42,5 tys.
w 2005 r. do 42,4 tys. w 2006 r. Zlikwidowano lub ograniczono
43,5 tys. osobozagro¿eñ zwi¹zanych z uci¹¿liwości¹ pracy, jednak
równocześnie stwierdzono 32,9 tys. nowo powsta³ych lub nowo
ujawnionych.
Ze wzglêdu na pracê w warunkach szkodliwych b¹dź
uci¹¿liwych ze skróconego czasu pracy korzysta³o 49,9 tys.
osób, a z dodatkowych p³atnych urlopów – 159,0 tys. osób.
Posi³ki profilaktyczne otrzymywa³o 596,6 tys. osób, a napoje
– 1 381,1 tys. osób. Z dodatków pieniê¿nych korzysta³o 651,3 tys.
osób. Na stanowiskach pracy uprawniaj¹cych do obni¿enia wieku emerytalnego (z tytu³u wykonywania pracy w szczególnych
warunkach lub w szczególnym charakterze) by³o zatrudnionych
453,5 tys. osób.
W 2006 r. przeprowadzono ocenê ryzyka zawodowego dla
638,8 tys. stanowisk pracy, na których pracowa³o 2 056,8 tys.
osób. Wyeliminowano lub ograniczono ryzyko zawodowe
na 281,4 tys. stanowiskach pracy, na których by³o zatrudnionych
ok. 834,1 tys. osób.
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Aby ten cel osi¹gn¹æ, w odniesieniu do 89,7 tys. stanowisk
(297,0 tys. osób) zastosowano środki techniczne, do 112,6 tys.
stanowisk (341,1 tys. osób) – środki organizacyjne, a w przypadku
159,6 tys. stanowisk (521,4 tys. osób) – zastosowano środki ochrony
indywidualnej.

Choroby zawodowe
Podstaw¹ do analizy zapadalności na choroby zawodowe
s¹ „Karty stwierdzenia choroby zawodowej” , przesy³ane przez
placówki orzekaj¹ce do Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych
Instytutu Medycyny Pracy w £odzi. Z przygotowanego przez IMP
opracowania „Choroby zawodowe w Polsce w 2006 r.” wynika,
¿e w 2006 r. stwierdzono w Polsce 3 129 przypadków chorób
zawodowych. Wiêkszośæ zarejestrowanych przypadków odnosi³a
siê do mê¿czyzn – 1855 (tj. 59,3%). Ogó³em 90,3% stwierdzeñ
dotyczy³o osób powy¿ej 40 roku ¿ycia, przy czym osoby w wieku
50-59 lat stanowi³y 46,5% ogó³u przypadków. Roczny wspó³czynnik zapadalności wyniós³ 32,8 przypadków na 100 tys.
zatrudnionych i jest o 5,7% mniejszy ni¿ w 2005 r. Najwy¿szy
wspó³czynnik odnotowano w woj. lubelskim (73,7), najni¿szy
– w woj. mazowieckim (10,8).
Najwiêksz¹ zapadalności¹ odznacza³y siê choroby narz¹du
g³osu, spowodowane nadmiernym wysi³kiem g³osowym – 762 przypadki (w tym 665 kobiet). Drug¹ grup¹ by³y pylice p³uc – 667 przypadków (w tym 632 mê¿czyzn). W tej grupie przewa¿a³y pylice
górników kopalñ wêgla (433 przypadków), pylica azbestowa (108)
i pylica krzemowa (95). Na trzecim miejscu znalaz³y siê choroby
zakaźne lub paso¿ytnicze – 603 przypadki, w tym ponad po³owê
stanowi³y przypadki boreliozy (316), a oko³o jedn¹ trzeci¹ – wirusowe zapalenia w¹troby. Kolejne grupy to: trwa³y ubytek s³uchu
typu ślimakowego (295), choroby skóry (128), nowotwory (125),
przewlek³e choroby obwodowego uk³adu nerwowego (108), astma
oskrzelowa (86), przewlek³e choroby uk³adu ruchu (85), zespó³
wibracyjny (80) i inne (rys. 5.).
Najwiêcej przypadków chorób zawodowych odnotowano w przetwórstwie przemys³owym (748), edukacji (747) i górnictwie (569).
Wed³ug informacji ZUS, w 2006 r. przyznano 1 176 rent z tytu³u
niezdolności do pracy spowodowanej skutkami chorób zawodowych (o 7,8% mniej ni¿ w 2005 r.), w tym w 29 przypadkach
przyznano renty z tytu³u ca³kowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, a w 59 przypadkach – renty z tytu³u ca³kowitej
niezdolności do pracy.

(wg danych IMP w Łodzi)

Podsumowanie – wnioski
Podstawowe wskaźniki, charakteryzuj¹ce stan bhp w 2006 r.,
nie budz¹ optymizmu. W porównaniu z rokiem 2005 wzros³a liczba
poszkodowanych w wypadkach (o 13,1%), liczba wypadków ciê¿kich
(ciê¿kich 2,8%) i śmiertelnych (śmiertelnych 4,9%) oraz ogólny
wskaźnik czêstotliwości wypadków przy pracy (z 7,99 do 8,87),
a coraz wiêcej osób pracuje w warunkach szkodliwych i uci¹¿liwych.
Zmala³a jedynie liczba stwierdzonych przypadków chorób zawodowych (o 3,7%).
MPiPS ocenia, ¿e zaistnia³a sytuacja wynik³a z o¿ywienia gospodarczego w Polsce i ogólnym wzrostem zatrudnienia w produkcji
i us³ugach, ale w pocz¹tkowej fazie nie nast¹pi³a jeszcze poprawa
stanu materialnego przedsiêbiorstw ani stanu bhp. Wiadomo ¿e bezpośredni wp³yw na stan warunków pracy w zak³adzie ma kondycja
ekonomiczna pracodawców, a ta w 2006 r. nie by³a jeszcze najlepsza.
Podobnie by³o ze znajomości¹ obowi¹zków w zakresie bhp, ci¹¿¹cych
na pracodawcach oraz świadomości¹ skutków pracy w warunkach
szkodliwych i uci¹¿liwych, chocia¿ w tej ostatniej kwestii mo¿na
mówiæ o poprawie. Wzrasta liczba pracodawców świadomych roli,
jak¹ odgrywa bhp w osi¹ganiu przez nich wyników ekonomicznych,
w tym konkurencyjności na rynku.
Ta tendencja bêdzie wspierana przez organy pañstwa w zwi¹zku
z realizacj¹ nowej strategii UE, dotycz¹cej bhp, przyjêtej na lata
2007-2012, zak³adaj¹cej zmniejszenie o 25% ogólnego wskaźnika
wypadków przy pracy, liczonego na 100 tys. pracowników.
Do wskazanych przez MPiPS najwa¿niejszych zadañ podejmowanych przez rz¹d w celu poprawy bezpieczeñstwa pracy i ochrony
zdrowia pracowników nale¿¹:
– zmiana kodeksu pracy w czêści dotycz¹cej bhp oraz prace legislacyjne zmierzaj¹ce do pe³nego uwzglêdnienia w prawie polskim
postanowieñ nowych dyrektyw UE w dziedzinie bhp
– realizacja programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeñstwa
i warunków pracy” (I etap: 2008-2010), stanowi¹cego istotne
wsparcie krajowej strategii poprawy bhp na lata 2007-2012
– zintensyfikowanie kontroli przeprowadzanych w zak³adach pracy przez organy nadzoru i kontroli nad warunkami pracy, zw³aszcza
przez PIP i PIS, przy czym w odniesieniu do ma³ych i średnich przedsiêbiorstw przewidziane jest rozszerzenie dzia³añ informacyjnych
i doradczych
– kontynuacja przez KRUS dzia³alności prewencyjnej ukierunkowanej na indywidualne gospodarstwa rolne
– doskonalenie systemu oceny zgodności wyrobów pod wzglêdem
bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia (zw³aszcza środków ochrony
indywidualnej i maszyn szczególnie niebezpiecznych)
– wdra¿anie norm europejskich dotycz¹cych bhp do zbioru Polskich Norm, w polskiej wersji jêzykowej
– upowszechnianie systemów zarz¹dzania bezpieczeñstwem
i higien¹ pracy i promocja tej tematyki
– rozszerzanie i doskonalenie dzia³alności edukacyjnej z zakresu
bhp oraz wprowadzenie tej problematyki do szkolnych programów
nauczania na wszystkich poziomach, a tak¿e sfinalizowanie prac nad
stworzeniem podstaw prawnych do kszta³cenia na nowym kierunku
studiów: „Bezpieczeñstwo i higiena pracy”
– zorganizowanie kampanii dotycz¹cej przeciwdzia³ania problemom miêśniowo-szkieletowym pod has³em „Mniej dźwigaj”,
prowadzonej przez Europejsk¹ Agencjê Bezpieczeñstwa i Zdrowia
w Pracy we wszystkich pañstwach UE.
Źród³o: Ocena stanu bezpieczeñstwa i higieny pracy w 2006 roku.
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej, Warszawa, czerwiec 2007 r.
Wiêcej informacji: www.mpips.gov.pl
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