
Spo³eczne koszty 
wypadków przy pracy

W artykule przedstawiono metodê obliczania spo³ecznych kosztów wypadków przy 
pracy obejmuj¹c¹ podstawowe sk³adniki spo³ecznych kosztów wypadków przy 
pracy oraz propozycjê klasyfikacji wypadków, a tak¿e rejestracji danych o ich 
kosztach w przedsiêbiorstwie.  Przedstawiono ponadto wyniki pilota¿owego 
sprawdzenia metody obliczania kosztów wypadków przy pracy ponoszonych 
przez przedsiêbiorstwa na przyk³adzie wypadków w 5 przedsiêbiorstwach.

Social cost of occupational accidents
This article presents a method of calculating the social cost of occupational accidents embracing primary 
factors of the social cost of occupational accidents. It also presents a proposal for classifying accidents and 
registering data on the cost of accidents borne by employers. Moreover, the article discusses the results of a 
pilot check of the method, on the basis of five companies in which a survey was conducted.
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Wstêp
Wypadki przy pracy, poza aspektem spo-

³ecznym (zw³aszcza humanitarnym), maj¹ 
znaczny wymiar ekonomiczny, zarówno dla 
przedsiêbiorstw, osób poszkodowanych 
i ich rodzin, jak i ca³ego spo³eczeñstwa. 
W odniesieniu do przedsiêbiorstw, wypadki 
przy pracy mog¹ skutkowaæ podwy¿szeniem 
sk³adki na spo³eczne ubezpieczenie wypadko-
we, a tak¿e zwiêkszaæ absencjê chorobow¹, 
wymuszaj¹c¹ wprowadzanie zastêpstw lub 
pracy w nadgodzinach, zmniejszaj¹c jej wydaj-
nośæ i jakośæ. Nastêpstwami mog¹ byæ równie¿ 
zaburzenia toku produkcji, które podra¿aj¹ 
jej koszt i negatywnie wp³ywaj¹ na wizerunek 
firmy. Osoby poszkodowane lub cz³onkowie 
ich rodzin otrzymuj¹ wprawdzie świadczenia 
pieniê¿ne i rzeczowe od swoich pracodaw-
ców, ubezpieczycieli lub ze strony pañstwa, 
ale nie pokrywaj¹ one jednak wszystkich 
strat wynikaj¹cych z wypadków przy pracy. 
Ponadto, znaczna czêśæ kosztów wypadków, 
jak np. koszty leczenia, ponoszona jest przez 
ca³e spo³eczeñstwo.

Przez spo³eczne koszty wypadków przy 
pracy nale¿y rozumieæ ³¹czne koszty wy-
padków ponoszone przez przedsiêbiorstwa, 
poszkodowanych i ich rodziny oraz koszty 

przeniesione na spo³eczeñstwo1. Wed³ug 
najnowszych szacunków Miêdzynarodowej 
Organizacji Pracy spo³eczne koszty wypadków 
przy pracy wynosz¹ w krajach uprzemys³o-
wionych oko³o 4% PKB [1]. Z kolei Europejska 
Agencja Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Pracy 
oszacowa³a, ¿e ³¹czne spo³eczne koszty wy-
padków przy pracy obci¹¿aj¹ce przedsiêbior-
stwa, poszkodowanych i ich rodziny oraz ca³e 
spo³eczeñstwo (np. koszty leczenia) wynosz¹ 
w 15 starych krajach UE miêdzy 2,6% a 5,9% 
PKB poszczególnych krajów [2].

W niniejszym artykule zostanie przed-
stawiona metoda obliczania spo³ecznych 
kosztów wypadków przy pracy oraz wyniki 
eksperymentalnego sprawdzenia tej metody 
(w zakresie kosztów ponoszonych przez 
przedsiêbiorstwa) na przyk³adzie 23 wy-
padków przy pracy w 5 przedsiêbiorstwach 
energetycznych.

1 Koszty przeniesione na spo³eczeñstwo s¹ kosztami, które 
w wyniku rozwoju systemów socjalnych ró¿nych pañstw 
przenoszono z pracodawców oraz z poszkodowanych 
na resztê spo³eczeñstwa (np. koszty leczenia, koszty 
świadczeñ rentowych z tytu³u wypadków przy pracy). S¹ 
zatem w du¿ym stopniu kosztami ukrytymi, a w zwi¹zku z 
tym najmniej uświadamianymi sobie przez spo³eczeñstwo.

Podstawowe sk³adniki spo³ecznych 
kosztów wypadków przy pracy

Jednym z podstawowych elementów 
opracowania metody obliczania spo³ecznych 
kosztów wypadków przy pracy, tj. kosztów 
ponoszonych przez przedsiêbiorstwa, poszko-
dowanych i ich rodziny oraz kosztów prze-
niesionych na spo³eczeñstwo by³o określenie 
podstawowych sk³adników kosztów wypadków 
przy pracy. Określaj¹c te sk³adniki wykorzystano 
odpowiednie klasyfikacje dla obliczania kosztów 
wypadków przy pracy dostêpne w literaturze [3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. Dokonana zosta³a przez 
autora ich analiza pod wzglêdem dostosowania 
ich do warunków polskich, g³ównie w zakresie 
świadczeñ przys³uguj¹cych ubezpieczonym 
przewidzianych w ustawie o ubezpieczeniu 
spo³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych oraz w Kodeksie pracy. 
Analiza ta wykaza³a, i¿ najbardziej odpowiedni¹ 
metodê stanowi Metoda Drzewa Nastêpstw 
Wypadków (metoda DNW) opracowana 
w krajach skandynawskich w celu modelowania 
nastêpstw wypadków przy pracy. W niniejszym 
opracowaniu przyjêto ten sam sposób postêpo-
wania dla celów ustalenia nastêpstw wypadków 
przy pracy [8, 9, 12, 13].

W metodzie opracowanej przez autora 
przyjêto, ¿e ³¹czny koszt spo³eczny wypadku przy 
pracy stanowi sumê kosztów ponoszonych przez 
przedsiêbiorstwa, poszkodowanych i ich rodziny 
oraz kosztów przeniesionych na spo³eczeñstwo 
i jest obliczany zgodnie ze wzorem (1):

KSO = KZO + KPO + KPSO (1)

gdzie:
KSO – koszt spo³eczny wypadku przy pracy 

ogó³em
KZO – koszt ogó³em ponoszony przez przed-

siêbiorstwo
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KPO – koszt ogó³em ponoszony przez po-
szkodowanego i jego rodzinê

KPSO – koszt ogó³em przeniesiony na spo-
³eczeñstwo.

Sk³adniki kosztów wypadków 
przy pracy obci¹¿aj¹ce przedsiêbiorstwo

Obliczenie ogólnego kosztu wypadku 
w przedsiêbiorstwie powinno siê odbywaæ 
wed³ug wzoru (2):

KZO = (KCS + KPMiT + KN + KZ + KZP 
+ KSM + KNP + KOW +KI) – O (2)

gdzie:
KZO – koszt ogó³em ponoszony przez przed-

siêbiorstwo
KCS – koszt czasu straconego
KPMiT  – koszt pomocy medycznej i transportu
KN – koszt nadgodzin
KZ – koszt zastêpstw
KZ P – koszt zak³óceñ w produkcji
KSM – koszt strat materialnych
KNP – koszt napraw
KOW – koszt odszkodowañ finansowanych 

ze środków w³asnych
KI – koszty inne
O – odszkodowania otrzymane z instytucji 

ubezpieczeniowych.
Z przedstawionego wzoru (2) wynika, 

¿e ogólny koszt wypadku ponoszony przez 
przedsiêbiorstwo stanowi ró¿nicê miêdzy 
sum¹ poszczególnych sk³adników kosztów 
wypadków a odszkodowaniami otrzymanymi 
z instytucji ubezpieczeniowych. Odszkodo-
wania za uszkodzone lub utracone sk³adniki 
maj¹tku, które by³y objête ubezpieczeniem, 
stanowi¹ bowiem dochód przedsiêbiorstwa.

Koszty czasu straconego obejmuj¹ czas 
stracony w dniu wypadku oraz w dniach 
absencji przez osobê poszkodowan¹, a tak¿e 
osoby organizuj¹ce pierwsz¹ pomoc, osoby 
udzielaj¹ce pierwszej pomocy oraz organi-
zuj¹ce ponownie pracê. Ponadto koszt czasu 
straconego obejmuje zarówno czas na do-
chodzenie powypadkowe jak i zaplanowanie 
dzia³añ zapobiegawczych kierownika dzia³u 
bhp, pracownika s³u¿by bhp, pracownika 
 nadzoru, świadków wypadku oraz spo³ecz-
nego inspektora pracy.

Koszt pomocy medycznej i transportu 
przedstawiany jest zarówno za pomoc¹ 
pieniê¿nych, jak i niepieniê¿nych wartości. 
Pierwsze z nich zwi¹zane s¹ z kosztem trans-
portu poszkodowanego do domu lub lekarza, 
materia³ami opatrunkowymi i lekarstwami 
zu¿ytymi w ambulatorium zak³adowym oraz 
kosztem p³atnej pomocy lekarskiej udzielanej 
poza zak³adem pracy. Wartości niepieniê¿ne 
dotycz¹ czasu pracy personelu medycznego 
w ambulatorium zak³adowym i przy udzielaniu 
pierwszej pomocy po zaistnieniu wypadku.

Koszt nadgodzin obejmuje zarówno koszt 
nadgodzin w dniu wypadku, jak i w dniach 
absencji i zwi¹zany jest z dodatkow¹ prac¹, 
wynikaj¹c¹ z nieobecności poszkodowanego 
pracownika na stanowisku pracy. Przyjmuje 
on bezpośrednio wartości pieniê¿ne.

Koszt zastêpstw obejmuje zarówno koszt 
zastêpstw w dniu wypadku, jak i w dniach 
absencji i zwi¹zany jest z nieobecności¹ po-
szkodowanego pracownika na stanowisku 
pracy. Przyjmuje on bezpośrednio wartości 
niepieniê¿ne, wyra¿ane czasem trwania za-
stêpstwa.

Koszt zak³óceñ w produkcji dotyczy przerw 
w produkcji, zarówno na wydziale (oddziale) 
na którym mia³ miejsce wypadek, jak i na in-
nych wydzia³ach (oddzia³ach) przedsiêbior-
stwa. Wartości te przyjmuj¹ bezpośrednio 
formê pieniê¿n¹, któr¹ uzyskuje siê dziêki 
przemno¿eniu czasu trwania zak³ócenia wy-
ra¿onego w godzinach przez koszt 1 godziny 
zak³ócenia (np. godzinowy koszt pracy maszy-
ny, linii technologicznej itp.).

Koszt strat materialnych wyra¿any jest bez-
pośrednio w formie pieniê¿nej i obejmuje 
wartośæ zniszczonych surowców, pó³wyrobów, 
wyrobów gotowych, utracon¹ wartośæ ma-
szyn, urz¹dzeñ i pojazdów oraz koszt zakupu 
nowych maszyn, urz¹dzeñ i pojazdów.

W kosztach napraw uwzglêdnia siê war-
tośæ napraw, które mog¹ byæ wyra¿ane 
bezpośrednio w formie pieniê¿nej (koszty 
ksiêgowe) lub w formie niepieniê¿nej (koszty 
alternatywne). Koszty ksiêgowe wystêpuj¹ 
wówczas, gdy naprawy wykonywane s¹ przez 
przedsiêbiorstwo zewnêtrzne, które wystawia 
fakturê za wykonan¹ us³ugê lub gdy naprawy 
za dodatkowym wynagrodzeniem dokonuje 
pracownik (pracownicy) przedsiêbiorstwa, 
w którym mia³ miejsce wypadek. Z kosztami 
alternatywnymi mamy do czynienia, gdy 
naprawa jest wykonywana przez pracownika 
(pracowników) przedsiêbiorstwa w ramach 
swojej pracy. Koszt naprawy powinien byæ 
wówczas obliczony przez przemno¿enie licz-
by osób dokonuj¹cych naprawy, czasu pracy 
(w godzinach) oraz pe³nej, przeciêtnej stawki 
godzinowej p³ac osób dokonuj¹cych naprawy.

Koszty odszkodowañ finansowanych 
ze środków w³asnych pracodawcy obejmuj¹ 
odszkodowania przys³uguj¹ce na podstawie 
Kodeksu pracy (Kp.) oraz odszkodowania 
zas¹dzone przez s¹d na podstawie po-
wództwa cywilnego. Koszty odszkodowañ 
przys³uguj¹cych na podstawie Kp. obejmuj¹ 
koszty dodatku wyrównawczego wyp³acanego 
przez okres nie przekraczaj¹cy 6 miesiêcy, jeśli 
przeniesienie poszkodowanego do innej pracy 
powoduje obni¿enie wynagrodzenia. Koszty 
odszkodowañ przys³uguj¹cych od pracodaw-
cy na podstawie Kp. obejmuj¹ tak¿e koszty 
odszkodowania za utratê lub uszkodzenie 
(w zwi¹zku z wypadkiem) przedmiotów oso-

bistego u¿ytku oraz przedmiotów niezbêdnych 
do wykonywania pracy (z wyj¹tkiem utraty lub 
uszkodzenia pojazdów samochodowych oraz 
wartości pieniê¿nych). Odszkodowania zas¹-
dzone przez s¹d na podstawie powództwa 
cywilnego obejmuj¹ odszkodowania za rzeczy-
wiste straty spowodowane wypadkiem przy 
pracy, zadośæuczynienie pieniê¿ne za doznan¹ 
krzywdê, a tak¿e rentê wyrównawcz¹.

Koszty inne wyra¿ane s¹ bezpośrednio 
w formie pieniê¿nej i dotycz¹ np. akcji ratow-
niczej, kar umownych ponoszonych przez 
przedsiêbiorstwo na skutek zaistnia³ego 
wypadku, z powodu niewywi¹zania siê z pod-
pisanej umowy, kontraktu itp. Nale¿y ponadto 
uwzglêdniæ koszty opinii bieg³ych s¹dowych 
oraz koszty spraw s¹dowych.

Koszty odszkodowañ otrzymanych z in-
stytucji ubezpieczeniowych obejmuj¹ zwrot 
zasi³ku chorobowego z ZUS oraz inne odszko-
dowania (np. za uszkodzone pojazdy lub inne 
uszkodzone b¹dź zniszczone sk³adniki maj¹tku 
przedsiêbiorstwa, które by³y ubezpieczone).

Sk³adniki kosztów wypadków 
przy pracy obci¹¿aj¹ce 
poszkodowanych i ich rodziny

Wśród kosztów wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych obci¹¿aj¹cych po-
szkodowanych i ich rodziny, autor artyku³u 
proponuje wyodrêbniæ nastêpuj¹ce g³ówne 
sk³adniki kosztów, które obejmuj¹:

– utracone dochody
– koszty leczenia i rehabilitacji
– inne sk³adniki kosztów.
 Utracone dochody powstaj¹ w wyniku 

nie zrekompensowania w pe³ni utraconych 
dochodów poprzez wyp³aty rent z tytu³u nie-
zdolności do pracy i rent rodzinnych, zasi³ków 
chorobowych, jednorazowych odszkodowañ, 
świadczeñ rehabilitacyjnych oraz innych 
świadczeñ ubezpieczeniowych w sytuacji gdy 
nastêpuje krótkotrwa³a, b¹dź d³ugotrwa³a 
niezdolnośæ do pracy. Wartośæ utraconych 
zarobków stanowi ró¿nicê miêdzy dochodami 
z pracy uzyskiwanymi, w określonym okresie 
czasu, przed zaistnieniem wypadku a obecny-
mi dochodami z tytu³u zasi³ków chorobowych, 
odszkodowañ itp.

Koszty leczenia i rehabilitacji dotycz¹ 
poszkodowanych oraz ich rodzin. Zwi¹zane 
s¹ one z leczeniem i rehabilitacj¹, których kosz-
tów nie pokrywa ubezpieczenie zdrowotne ani 
spo³eczne ubezpieczenie wypadkowe. Koszty 
te obejmuj¹ ponadto kupno leków i materia-
³ów opatrunkowych oraz koszty transportu 
zwi¹zane z leczeniem i rehabilitacj¹.

Inne sk³adniki kosztów obejmuj¹ np. koszty 
transportu niezwi¹zane z leczeniem i rehabili-
tacj¹. W metodzie nie uwzglêdniono natomiast 
strat poniesionych zarówno przez poszko-
dowanych i ich rodziny w zakresie obni¿enia 
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jakości i standardu ¿ycia z uwagi na trudności 
z ich oszacowaniem.

 Obliczenie ogólnego kosztu wypadku przy 
pracy ponoszonego przez poszkodowanego 
i jego rodzinê odbywaæ siê powinno wed³ug 
wzoru (3):

KPO = D – (KZCH + KŚR + KO + KR

+ KIŚUS + KIŚUK + KW + KLRP + KI) (3)

gdzie:
KPO – koszt ogó³em ponoszony przez po-

szkodowanego i jego rodzinê
D – dochód uzyskiwany przez poszkodo-

wanego przed zaistnieniem wypadku
KZCH – koszt zasi³ku chorobowego
KŚR – koszt świadczeñ rehabilitacyjnych
KO – koszt odszkodowañ
KR – koszt rent
KIŚUS – koszt innych świadczeñ z ubezpie-

czenia spo³ecznego
KIŚUK – koszt innych świadczeñ z ubezpiecze-

nia komercyjnego
KW – wynagrodzenie otrzymywane przez 

poszkodowanego po zaistnieniu wypadku
KLRP – koszty leczenia i rehabilitacji pono-

szone przez poszkodowanego i jego rodzinê
KI – koszty inne.
Z przedstawionego wzoru wynika, ¿e w pro-

ponowanej metodzie ogólny koszt wypadku przy 
pracy, który jest ponoszony przez poszkodowa-
nych i ich rodziny, stanowi sumê zmniejszonych 
dochodów uzyskiwanych przez poszkodowa-
nego w wyniku zaistnia³ego wypadku, kosztów 
leczenia i rehabilitacji oraz kosztów innych.

Sk³adniki kosztów wypadów przy pracy 
przeniesionych na spo³eczeñstwo

W proponowanej w artykule metodzie, jako 
koszty wypadków przeniesione na spo³eczeñ-
stwo, uwzglêdniono jedynie koszty ponoszone 
przez ZUS oraz koszty leczenia. Pozosta³e 
sk³adniki pominiêto ze wzglêdu na problemy 
z ich oszacowaniem, wynikaj¹cym z braku do-
stêpu do odpowiednich danych. Dotyczy to m.in. 
ró¿nych pozycji kosztów finansowanych przez 
bud¿et pañstwa jak np. kosztów rehabilitacji, 
kosztów ponoszonych przez instytucje publiczne 
nadzoruj¹ce i badaj¹ce przyczyny wypadków 
przy pracy (np. PIP, PIS, policja)2.

Autor proponuje, ¿eby ³¹czny koszt wypad-
ku przy pracy przeniesiony na spo³eczeñstwo 
by³ obliczany wed³ug wzoru (4):

KPSP = KLS + KŚWZUS  (4)

gdzie:
KPSP – koszt ogó³em przeniesiony na spo-

³eczeñstwo

2 Przyk³adem jest tutaj rehabilitacja, która jest finansowana bez-
pośrednio ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), 
Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych 
(PFRON) oraz ZUS-u w ramach prewencji rentowej. Brakuje 
jednocześnie w Polsce ewidencji osób, które s¹ kierowane na 
rehabilitacjê w nastêpstwie wypadków przy pracy.

KLS – koszt leczenia ponoszony przez spo-
³eczeñstwo

KŚWZUS – koszty świadczeñ wyp³acanych 
przez ZUS.

Propozycja klasyfikacji wypadków 
i rejestracji danych o ich kosztach 
w przedsiêbiorstwie

Aby obliczaæ spo³eczne koszty wypadków 
przy pracy, nale¿y dokonywaæ oddzielnych 
oszacowañ w odniesieniu do wypadków śmier-
telnych, nastêpstw wypadków prowadz¹cych 
do trwa³ej niezdolności do pracy i powoduj¹cej 
przyznanie renty z tytu³u niezdolności do pracy 
oraz oddzielnych dla przejściowej absencji 
w pracy nieprowadz¹cej do eliminacji z rynku 
pracy. W zakresie nastêpstw wypadków powo-
duj¹cych przejściow¹ absencjê autor artyku³u 
proponuje, zgodnie z podzia³em stosowanym 
w statystyce wypadków przy pracy prowadzo-
nej przez GUS, dokonywaæ dodatkowego wy-
odrêbnienia nastêpstw wypadków przy pracy 
powoduj¹cych absencjê, zgodnie z podzia³em 
zawartym w tabeli.

Proponowany podzia³ nastêpstw wypad-
ków przy pracy powoduj¹cych przejściow¹ 
absencjê wynika z dotychczasowych doświad-
czeñ autora artyku³u na podstawie szacunków 
spo³ecznych kosztów wypadków przeprowa-
dzonych w ubieg³ych latach, a tak¿e opinii 
przedstawicieli s³u¿b bhp z przedsiêbiorstw 
[7, 8, 9]. Dotychczas stosowany podzia³ 
ujmuj¹cy np. wszystkie wypadki przy pracy 
powoduj¹ce absencjê powy¿ej 1 miesi¹ca jako 
jedn¹ grupê okaza³ siê niewystarczaj¹cy, gdy¿ 
miêdzy wypadkami powoduj¹cymi absencjê 
od 1 do poni¿ej 3 miesiêcy a wypadkami po-
woduj¹cymi absencjê wynosz¹c¹ co najmniej 
3 miesi¹ce s¹ bardzo du¿e ró¿nice w kosztach 
zw³aszcza ponoszonych przez ZUS oraz kosz-
tach leczenia. Na celowośæ uwzglêdnienia tego 
dodatkowego podzia³u wskazuj¹ te¿ zawarte 
w tabeli dane statystyczne GUS dotycz¹ce 
poszkodowanych w wypadkach przy pracy 
wed³ug absencji spowodowanej wypadkami 
przy pracy w 2010 r.

W celu rejestracji danych o kosztach 
wypadków przy pracy w przedsiêbiorstwie 
opracowana zosta³a w CIOP-PIB karta kosz-
tów wypadku przy pracy [7]. Karta ta, poza 
danymi ogólnymi (np. data i miejsce wypadku 
przy pracy, rodzaj wypadku wed³ug stopnia 
ciê¿kości oraz rodzaju skutków, opisu wypadku 
oraz nazwiska poszkodowanego), zawiera 
przedstawione w niniejszym artykule sk³adniki 
kosztów wypadków przy pracy obci¹¿aj¹ce 
przedsiêbiorstwo. W ramach realizowanego 
obecnie przez autora artyku³u zadania zmo-
dyfikowano opracowan¹ w ubieg³ych latach 
kartê kosztów wypadku przy pracy uwzglêd-
niaj¹c w niej zmiany dotycz¹ce świadczeñ, 
które wprowadzono ustaw¹ z 30 października 
2002 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
[14]. W nowej wersji karty uwzglêdniono rów-
nie¿ obserwowany w ostatnich latach wzrost 
udzia³u takich sk³adników kosztów wypadków, 
jak np. koszty procesowe.

Pilota¿owe sprawdzenie metody 
obliczania kosztów wypadków 
w przedsiêbiorstwie

Opracowana karta kosztów wypadków 
przy pracy zosta³a próbnie zweryfikowana 
w 5 przedsiêbiorstwach energetycznych. 
W ramach dokonanej weryfikacji oszacowany 
zosta³ koszt 23 wypadków przy pracy, wśród 
których dominowa³y urazy o powa¿nych skut-
kach (ponad 50% wypadków spowodowa³o 
absencjê powy¿ej 3 miesiêcy a 2 – śmieræ). 
Przeciêtny koszt wypadku przy pracy ponoszo-
ny przez przedsiêbiorstwo wyniós³ 22 724 z³. 
Wśród ogó³u kosztów 23 wypadków przy 
pracy ponoszonych przez przedsiêbiorstwa 
dominowa³y koszty czasu straconego zarówno 
poszkodowanego, jak i innych osób w dniu 
wypadku oraz w dniach absencji, koszty strat 
materialnych, a tak¿e koszty zak³óceñ w pro-
dukcji (rys.).

Przeprowadzone badania mia³y jedynie 
na celu sprawdzenie i udoskonalenie opraco-
wanej metody w zakresie obliczania kosztów 

Tabela. Poszkodowani w wypadkach przy pracy wed³ug absencji spowodowanej wypadkami przy pracy w 2010 r.
Table. Accidents at work according to the absence due to work accidents in 2010 

Dni absencji powypadkowej
Liczba poszkodowanych 

w wypadkach ogó³em w wypadkach śmiertelnych
w liczbach w % w liczbach w %

0 dni          7 222 7,7 397 89,0
 1 – 13 dni         17 960 19,1 19 4,2
14 dni – poni¿ej 1 miesi¹ca         27 365 29,0 12 2,7
1 miesi¹c – poni¿ej 3 miesiêcy         29 793 31,6 10 2,2
3 miesi¹ce – poni¿ej 6 miesiêcy           8 343 8,9 6 1,4
6 miesiêcy i wiêcej           3 524 3,7 2 0,5
Ogó³em         94 207 100,0 446 

Źród³o: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pw_wypadki_przy_pracy_2010.pdf
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wypadków ponoszonych przez przedsiê-
biorstwa. Z uwagi na ograniczenie zakresu 
badañ do 5 przedsiêbiorstw tej samej bran¿y 
uzyskanych wyników dotycz¹cych zarówno 
wysokości przeciêtnych kosztów wypadków 
przy pracy jak i ich struktury nie nale¿y uogól-
niaæ na pozosta³e przedsiêbiorstwa. Zw³asz-
cza ¿e wypadki, które mia³y miejsce w tych 
przedsiêbiorstwach charakteryzowa³y siê 
znacznie powa¿niejszymi skutkami w stosunku 
do wypadków przy pracy w skali ca³ego kraju.

Podsumowanie i wnioski
Przedstawiona w artykule problematyka 

spo³ecznych kosztów wypadków przy pracy 
wskazuje, ¿e:

• spo³eczne koszty wypadków przy pracy 
stanowi¹ znaczne obci¹¿enie Produktu Kra-
jowego Brutto (PKB) poszczególnych krajów 
uprzemys³owionych wynosz¹c wed³ug danych 
MOP 4% PKB, a wed³ug Europejskiej Agencji 
Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Pracy w 15 „sta-
rych” krajach UE od 2,6% do 5,9% PKB

• oszacowanie spo³ecznych kosztów 
wypadków przy pracy w Polsce mo¿e byæ 
dokonywane za pomoc¹ metody opracowanej 
przez autora w CIOP-PIB, która uwzglêdnia 
koszty ponoszone przez przedsiêbiorstwo, 
przez poszkodowanych i ich rodziny oraz koszt 
przeniesiony na spo³eczeñstwo

• przy obliczaniu kosztów wypadków przy 
pracy ponoszonych przez przedsiêbiorstwo 
nale¿y uwzglêdniæ takie sk³adniki kosztów, 
jak: koszt czasu straconego zarówno przez 
osobê poszkodowan¹ jak i inne osoby organi-
zuj¹ce pierwsz¹ pomoc, udzielaj¹ce pierwszej 
pomocy, organizuj¹ce ponownie pracê, koszt 
pomocy medycznej i transportu, koszt nad-
godzin, zastêpstw, zak³óceñ w produkcji, strat 
materialnych, napraw, koszt świadczeñ oraz 
odszkodowañ z instytucji ubezpieczeniowych

• przy obliczaniu kosztów wypadków 
przy pracy obci¹¿aj¹cych poszkodowanych 
i ich rodziny nale¿y uwzglêdniæ g³ównie utra-
cone na skutek wypadku przy pracy dochody 
oraz koszty leczenia i rehabilitacji

• w ramach kosztów wypadków przy pra-
cy przeniesionych na spo³eczeñstwo nale¿y 
uwzglêdniaæ koszty ponoszone przez ZUS oraz 
koszty leczenia. Nale¿y podkreśliæ, ¿e w ramach 
tych kosztów wystêpuj¹ inne sk³adniki kosztów 
ponoszonych przez bud¿et pañstwa, jednak 
szacowanie ich napotyka na problemy zwi¹-
zane z dostêpem do odpowiednich danych

• szacowanie spo³ecznych kosztów wypad-
ków powinno zawieraæ propozycjê podzia³u 
wypadków uwzglêdniaj¹c¹ zarówno wypadki 
śmiertelne, wypadki prowadz¹ce do trwa³ej 
niezdolności do pracy i powoduj¹cej przyzna-
nie renty jak i wypadki z przejściow¹ absencj¹. 
W ramach wypadków powoduj¹cych przej-
ściow¹ absencjê bardzo istotne jest uwzglêd-
nienie podzia³u wypadków na 6 grup na co, 
z uwagi na przewidywane du¿e zró¿nicowanie 
kosztów, wskazuj¹ dotychczas przedstawiciele 
przedsiêbiorstw oraz dane statystyczne GUS

• dla obliczania kosztu wypadków przy 
pracy na poziomie przedsiêbiorstwa mo¿na 
wykorzystaæ opracowan¹ kartê kosztów 
wypadku przy pracy, która zosta³a pilota¿owo 
sprawdzona w 5 przedsiêbiorstwach energe-
tycznych

• przedstawiona w artykule metoda szaco-
wania spo³ecznych kosztów wypadków przy 
pracy wymaga weryfikacji, w ramach której 
powinny zostaæ:

– przeprowadzone badania w przed-
siêbiorstwach nale¿¹cych do ró¿nych grup 
dzia³alności produkcyjnej, budowlanej i us³u-
gowej umo¿liwiaj¹ce oszacowanie kosztów 
wypadków przy pracy ponoszonych zarówno 
przez przedsiêbiorstwa, jak i przez poszkodo-
wanych i ich rodziny. Koszty ponoszone przez 
poszkodowanych i ich rodziny powinny zostaæ 

oszacowane dziêki badaniom ankietowym 
przeprowadzonym wśród wybranej grupy 
osób z badanych przedsiêbiorstw

– oszacowane koszty wypadków przy pracy 
ponoszone przez ZUS na podstawie dostêp-
nych danych statystycznych tej instytucji

– oszacowane koszty leczenia na podstawie 
uśrednionych danych dotycz¹cych kosztów 
poszczególnych rodzajów us³ug medycznych 
uzyskanych z przychodni i szpitali oraz czê-
stości korzystania z tych us³ug otrzymanych 
w wyniku badañ ankietowych przeprowadzo-
nych wśród poszkodowanych w wypadkach 
przy pracy.
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