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Analiza trendów wypadków przy pracy,
chorób zawodowych i zagro¿eñ w rodowisku pracy
w okresie transformacji gospodarczej
godnie z treci¹ art. 21 i art. 34 ustawy z dnia 4 wrzenia
1997 roku o dzia³ach administracji rz¹dowej (DzU z
1999 r. nr 82, poz. 928 ze zm.) dotycz¹cymi prowadzenia polityki Rz¹du w ramach dzia³u praca, w tym równie¿
warunków pracy  Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej co roku
opracowuje dokument przedstawiaj¹cy ocenê stanu bezpieczeñstwa i higieny pracy za rok ubieg³y. Po zebraniu danych z G³ównego Urzêdu Statystycznego, Instytutu Medycyny Pracy w £odzi, wszystkich resortów od wojewodów oraz organów nadzoru
pañstwowego, a nastêpnie po dokonaniu uzgodnieñ miêdzyresortowych i rekomendacji jakiej udzieli³ w dniu 11 lipca br.
Komitet Spo³eczny Rady Ministrów Ocena stanu bezpieczeñstwa i higieny pracy w 2000 roku zosta³a omówiona i przyjêta
przez Radê Ministrów w dniu 31 lipca 2001 roku [1]. Z oceny
wynika, ¿e wed³ug wstêpnych danych GUS w 2000 roku zg³oszono 94 881 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy
(bez rolnictwa indywidualnego) to jest o 3,9% mniej ni¿ w roku
1999 (98 774 osób).
Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê na fakt, i¿ wbrew niektórym publicznie wyra¿anym obawom, liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, wed³ug statystyki GUS, obejmuje poza pracownikami tak¿e: pracodawców, osoby pracuj¹ce
na w³asny rachunek (bez pracuj¹cych w indywidualnych gospodarstwach rolnych), osoby wykonuj¹ce pracê nak³adcz¹,
agentów pracuj¹cych na podstawie umów agencyjnych i umów
na warunkach zlecenia (wraz z pracuj¹cymi cz³onkami rodzin i
osobami zatrudnionymi przez agenta), cz³onków rolniczych spó³dzielni produkcyjnych wraz z osobami pracuj¹cymi na ich dzia³kach oraz pracuj¹cych na dzia³kach pañstwowych gospodarstw
rolnych [2]. Wypadki w indywidualnych gospodarstwach rolnych rejestrowane s¹ przez Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego. Nie ma wiêc obawy, ¿e jaka znacz¹ca grupa legalnie
pracuj¹cych w Polsce znalaz³a siê poza pañstwow¹ statystyk¹
w tym zakresie.
W 2000 roku w porównaniu do roku poprzedniego zarejestrowano o 3,6% wiêcej poszkodowanych w wypadkach ciê¿kich (1371 osób) oraz o 14,4% wiêcej zmar³ych w wyniku miertelnych wypadków przy pracy (604 osoby)*).
W roku 2000 zarejestrowano 7339 decyzji o stwierdzeniu
choroby zawodowej, co w stosunku do 9982 chorób zawodowych zarejestrowanych w 1999 r. stanowi spadek o 26,5%. W
2000 r. wed³ug danych GUS zebranych z podmiotów zatrudniaj¹cych 10 i wiêcej pracowników, obejmuj¹cych 5 250 701 za*)
W tej chwili dysponujemy ju¿ danymi za pierwsze pó³rocze 2001 r., z których
wynika, ¿e liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy w porównaniu do
pierwszego pó³rocza 2000 r. spad³a o 19,8% (z 41 011 do 36 588 osób), liczba
poszkodowanych w wypadkach ciê¿kich spad³a o 17,9% (z 602 do 494 osób) oraz
liczba zmar³ych w wyniku wypadku miertelnego zmala³a o 17% (z 277 do 230)
[3].
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trudnionych, wynika, ¿e liczba osób zatrudnionych w warunkach przekroczenia dopuszczalnych norm stê¿eñ i natê¿eñ czynników szkodliwych w rodowisku pracy zmniejszy³a siê z
508,6 tys. w 1999 r. do 454,5 tys. w roku 2000, czyli o 10,6%.
Zmiany dokonane w Kodeksie pracy oraz wejcie w ¿ycie
nowych i znowelizowanych aktów wykonawczych dotycz¹cych
bezpieczeñstwa i higieny pracy, zawieraj¹cych wiele rozwi¹zañ
pochodz¹cych z prawa miêdzynarodowego, g³ównie z dyrektyw Unii Europejskiej, a tak¿e wzmo¿ony nadzór organów nadzoru pañstwowego wp³ynê³y niew¹tpliwie pozytywnie na zjawiska zwi¹zane z warunkami pracy. Na przyk³ad porównanie
liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy, wypadkach
ciê¿kich i miertelnych w 2000 r. z odpowiednimi danymi rejestrowanymi jeszcze w po³owie lat osiemdziesi¹tych uwiadamia, ¿e liczby poszkodowanych w tych grupach wypadków
zmniejszy³y siê ponad dwukrotnie (odpowiednio: 193 859, 4639
i 1155 osób).
Nale¿y jeszcze dodaæ, ¿e do 1989 r. statystyka wypadkowa
obejmowa³a tylko jednostki produkcji materialnej bez sektora
prywatnego. Przemiany gospodarcze, a szczególnie restrukturyzacja górnictwa i przemys³u ciê¿kiego (likwidacja miejsc pracy) przyczyni³y siê tak¿e do tak znacznego spadku liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy, ale jednoczenie spowodowa³y wzrost liczby chorób zawodowych, co odnotowano
w latach 1990-1994.
Mo¿na domniemywaæ, ¿e istotny wp³yw na tak znaczne
zmniejszenie liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy
w pierwszej po³owie 2001 r. oraz liczby chorób zawodowych w
2000 r.  ma tak¿e spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego
rejestrowane w latach 2000/2001. Brak bardziej szczegó³owych
analiz zwi¹zków miêdzy wypadkami przy pracy i chorobami
zawodowymi a wskanikami gospodarczymi uniemo¿liwia³
dotychczas formu³owanie popartych takimi analizami wniosków.
Na podstawie dostêpnych danych statystycznych mo¿na jednak
stwierdziæ, ¿e w okresie transformacji uda³o siê unikn¹æ negatywnych skutków w postaci wzrostu liczby poszkodowanych w
wyniku wypadków przy pracy. W obecnych i przysz³ych dzia³aniach prowadzonych w ramach polityki pañstwa w tym obszarze nale¿y uwzglêdniaæ nowe negatywne zjawiska, które
ujawni³y siê w ostatnich latach, jak na przyk³ad: potwierdzone
wieloma kontrolami nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy,
w tym przepisów bhp np. w supermarketach, wysokie wskaniki wypadkowoci w ma³ych firmach budowlanych oraz w regionach o wysokim wskaniku bezrobocia np. w województwie warmiñsko-mazurskim. Zaobserwowano tak¿e coraz wiêkszy wp³yw stresu na zachowanie pracowników i wynikaj¹ce st¹d
bezpieczeñstwo i zdrowie pracuj¹cych, problemy z dotarciem
informacji i materia³ów szkoleniowych do coraz mniejszych i
rozproszonych firm dzia³aj¹cych na rynku itp.
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Z drugiej strony, od kiedy zapocz¹tkowano istotne przemiany w gospodarce, tj. od 1989 r. minê³o dostatecznie du¿o czasu,
aby dokonaæ próby przeanalizowania nie tylko trendów, jakie w
okresie transformacji wyst¹pi³y w zakresie bezwzglêdnej liczby
wypadków przy pracy, chorób i zagro¿eñ zawodowych, ale aby
przeledziæ dynamikê tych zjawisk na tle dynamiki zmian produktu krajowego brutto. Po bardzo wysokiej liczbie wypadków
przy pracy w latach osiemdziesi¹tych dochodz¹cej do 200 tys.
poszkodowanych  w latach dziewiêædziesi¹tych liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy wynosi³a ok. 100 tys. osób
z niewielk¹ choæ wyran¹ tendencj¹ malej¹c¹, na co wskazuje
linia trendu oraz równanie funkcji linii trendu pokazane na rys.1.
Jeszcze bardziej spadkowy jest trend liczby osób poszkodowanych w wypadkach ciê¿kich przedstawiony na rys. 2.
Widoczny na wykresie wspó³czynnik determinacji liniowej
(zwany te¿ wspó³czynnikiem okrelonoci) opisaæ mo¿na wzorem:
gdzie:
SSE  suma kwadratów ró¿nic niewyjanionych regresj¹ (bêd¹cych efektem dzia³ania b³êdów losowych i nielosowych),
 wartoæ teoretyczna zmiennej zale¿nej y (punkty le¿¹ce na linii prostej wyznaczonej z regresji),
SST  ³¹czna suma kwadratów odchyleñ od redniej (wyjanionych i niewyjanionych regresj¹),
 rednia arytmetyczna zmiennej y.
Interpretuj¹c dane na wykresach nale¿y przyj¹æ, i¿ im wy¿sza jest wartoæ wspó³czynnika determinacji, tym linia trendu
jest lepiej dopasowana do danych rzeczywistych [4]. Poniewa¿
dane maj¹ charakter losowych danych rzeczywistych uzyskiwanych w rocznych odcinkach czasu  nie ma mo¿liwoci wp³ywu na jego wartoæ narzêdziami statystycznymi np. poprzez
zwiêkszenie liczby danych w badanym zbiorze. Ma on jedynie
znaczenie informacyjne, obrazuj¹c udzia³ odchylenia t³umaczonego przez regresjê w ca³kowitym odchyleniu wzglêdem redniej wartoci zmiennej [5].
Nieco mniejsz¹, ale wyranie spadkow¹ tendencjê, w badanym okresie, wykazuje liczba osób poszkodowanych w wypadkach miertelnych (rys. 3). W 2000 roku wskanik czêstoci
wypadków miertelnych na 1000 pracuj¹cych wynosi³ w Polsce 0,053 i jest porównywalny z podobnymi wskanikami [6] w
takich rozwiniêtych krajach europejskich, jak Francja (0,053 
1996 r.), Belgia (0,055  1997 r.) i Austria (0,051  1997 r.), ale
wy¿szy od rejestrowanych np. w Wielkiej Brytanii (0,010 
1996 r.) i Szwecja (0,023  1997 r.) .
Liczba wypadków przy pracy i chorób zawodowych zale¿y
od zagro¿eñ zawodowych rejestrowanych w rodowisku pracy,
w szczególnoci za od liczby osób zatrudnionych w warunkach przekroczenia najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ (NDS)
i natê¿eñ (NDN) czynników szkodliwych dla zdrowia wystêpuj¹cych w tym rodowisku.
W okresie ubieg³ego dziesiêciolecia liczba osób pracuj¹cych
w takich warunkach systematycznie mala³a, co potwierdza tak¿e linia trendu pokazana na rys. 4.

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Spadek ten wynika³ z faktu, i¿ w okresie tym, ka¿dego roku
liczba zlikwidowanych zagro¿eñ przewy¿sza³a liczbê zagro¿eñ
(cilej osobozagro¿eñ) nowo powsta³ych.
Liczba decyzji o uznaniu choroby zawodowej (rys. 5) w okresie restrukturyzacji przemys³u ciê¿kiego, szczególnie górnictwa,
systematycznie ros³a, aby osi¹gn¹æ maksymalny pu³ap 12 017
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Rys. 4

Rys. 5

Rys. 6
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chorób zawodowych 1998 r. Dopiero od 1999 r. zarejestrowano
istotny spadek liczby chorób zawodowych, w roku 2000 bowiem stwierdzono 7339 przypadków takich chorób. Ten w³anie spadek liczby stwierdzonych chorób w ostatnim okresie
spowodowa³, ¿e linia trendu jest malej¹ca (wspó³czynnik zmiennej x ujemny). Zwraca jednak uwagê niska wartoæ wskanika
determinacji (0,0709), tzn., ¿e linia trendu z uwagi na znaczne
odchylenia danych od wartoci redniej w poszczególnych latach s³abo odzwierciedla tendencje towarzysz¹ce rozk³adowi danych rzeczywistych w badanym okresie.
Z przedstawionych wykresów mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e
wartoci bezwzglêdne obrazuj¹ce stan bezpieczeñstwa i higieny w Polsce w okresie transformacji maj¹ tendencje malej¹ce na
co wskazuj¹ wyranie przedstawione na wykresach linie trendu.

Wniosek taki jest s³uszny i zgodny ze stanem faktycznym,
lecz rodzi siê pytanie, jaka jest dynamika tej poprawy i jak siê
ona ma do dynamiki podstawowych wskaników wzrostu gospodarczego. Oczywicie na takie zjawiska, jak wypadki przy
pracy i choroby zawodowe, wywiera wp³yw intensywnoæ pracy charakteryzowana jej wydajnoci¹. Poniewa¿ w skali pañstwa wzrost wydajnoci prowadz¹cy do poprawy produktywnoci gospodarowania w ostatecznym rachunku prowadziæ powinien do wzrostu produktu krajowego brutto, dla potrzeb tego
artyku³u za wskanik porównawczy przyjêto dynamikê wzrostu produktu krajowego brutto liczonego wed³ug cen sta³ych
[6,7].
Przyjmuj¹c ten wskanik za podstawê porównañ przeledzimy kszta³towanie siê dynamiki omówionych zjawisk na przestrzeni lat 1990-2000.
Dynamikê zmian liczby wypadków przy pracy przedstawiono na rys. 6. Analiza trendu dynamiki PKB w latach 1990-2000
wskazuje, i¿ mimo os³abienia wzrostu PKB w latach 1998-2000
fakt, ¿e badany okres obejmuje tak¿e okres recesji w latach 1990/
1991 (w których dynamika by³a ujemna), powoduje, ¿e linia
trendu jest rosn¹ca.
Analiza trendu dynamiki liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy wskazuje na to, i¿ linie trendów przebiegaj¹
pod k¹tem ostrym oddalaj¹c siê w miarê up³ywu czasu. Jest to
zjawisko pozytywne. Linia trendu wypadków przebiega ponadto poni¿ej linii trendu dynamiki PKB przez ca³y okres analizy.
Niekorzystne natomiast jest zjawisko, ¿e trend dynamiki wypadków przy pracy ma charakter wznosz¹cy, co w tej sytuacji
wskazuje na os³abienie pozytywnej tendencji do zmniejszania
liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy w miarê up³ywu czasu. Zwraca równie¿ uwagê znaczny rozrzut danych rzeczywistych od linii trendu wywo³uj¹cy nisk¹ wartoæ wspó³czynnika determinacji R2 (0,019).
Zdecydowanie odmiennie kszta³tuje siê przebieg trendu dynamiki wypadków ciê¿kich (rys.7). Na strome, malej¹ce po³o¿enie linii trendu dynamiki wypadków ciê¿kich ma niew¹tpliwie wp³yw wysoki wzrost liczby poszkodowanych w wypadkach ciê¿kich z 2765 osób w 1989 r. do 5507 osób w 1990 r.
oraz znaczne zmniejszenie liczby poszkodowanych w takich
wypadkach w latach 1992-2000. W grupie wszystkich wypadków przy pracy, trend spadku wypadków ciê¿kich jest najkorzystniejszy.
Mniejsz¹ dynamikê spadkow¹ wykazuje statystyka wypadków miertelnych (rys. 8). Obie linie trendu PKB i wypadków
miertelnych s¹ wznosz¹ce i prawie równoleg³e.
Wprawdzie linia trendu wypadków miertelnych na ca³ej d³ugoci znajduje siê poni¿ej linii trendu PKB rednio o 5 punktów
procentowych, lecz jej nachylenie wiadczyæ mo¿e, ¿e w przysz³oci ka¿dy wzrost PKB skutkowaæ bêdzie proporcjonalnym
wzrostem liczby wypadków miertelnych.
O przysz³ym poziomie liczby chorób zawodowych i wypadków przy pracy decydowaæ bêdzie poziom zagro¿eñ zawodowych wystêpuj¹cych w rodowisku pracy. Pewnym wskanikiem
poziomu tych zagro¿eñ jest liczba osób pracuj¹cych w warunkach przekroczenia norm higienicznych. Dynamikê spadku liczby osób zagro¿onych czynnikami szkodliwymi w rodowisku
pracy przedstawiono na rys. 9. Zarówno w skali polityki pañstwa jak i w skali ka¿dego podmiotu gospodarczego nale¿y tworzyæ warunki do utrzymania korzystnego trendu w tym zakresie.
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Najkorzystniejsz¹ dynamikê spadku zarejestrowano w analizowanym okresie w obszarze chorób zawodowych (rys. 10).
Ujemna wartoæ wspó³czynnika zmiennej x (-2,648) oraz ponad
20% ró¿nica dynamiki trendu PKB i liczby zarejestrowanych
decyzji o uznaniu choroby zawodowej w 2000 r. mo¿e zapowiadaæ dobre rokowania na najbli¿sze lata.

Wnioski
Dane statystyczne dotycz¹ce bezwzglêdnej liczby wypadków
przy pracy, chorób zawodowych i liczby osób pracuj¹cych w
warunkach nara¿enia na czynniki szkodliwe w rodowisku pracy, a tak¿e trendy tych zjawisk jakie zarejestrowano w ubieg³ej
dekadzie  wiadcz¹ o poprawie sytuacji. Pozwalaj¹ one na
stwierdzenie, ¿e przejcie do gospodarki rynkowej w Polsce
odby³o siê bez pogorszenia warunków pracy i wzrostu liczby
wypadków przy pracy.
Analiza trendów najwa¿niejszych zjawisk rejestrowanych w
Polsce w zwi¹zku z warunkami pracy w okresie transformacji
gospodarczej, wskazuje na koniecznoæ oceny dynamiki tych
zjawisk, tak¿e na tle dynamiki podstawowych, makroekonomicznych wskaników gospodarczych. Dla celów skutecznej prewencji nie wystarczy bowiem analiza wartoci bezwzglêdnej
liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy i liczby zarejestrowanych chorób zawodowych. Niektóre z przedstawionych
trendów (np. rys. 8) wskazuj¹ na koniecznoæ podjêcia jeszcze
skuteczniejszych dzia³añ legislacyjnych, badawczych i kontrolnych w skali kraju oraz prewencyjnych dzia³añ technicznych i
organizacyjnych w ka¿dej firmie w celu poprawienia dynamiki
poprawy stanu warunków pracy i ograniczenia zagro¿eñ zawodowych. Jednak z dotychczasowych dowiadczeñ wynika, ¿e w
miarê zbli¿ania siê do poziomu krajów, które osi¹gaj¹ najlepsze
rezultaty w dziedzinie profilaktyki wypadkowej, np. Wielka
Brytania, Dania i Szwecja rosn¹ koszty dzia³añ prewencyjnych
i uzyskanie postêpu jest relatywnie trudniejsze do osi¹gniêcia.
W warunkach Polski najistotniejszym impulsem do zdynamizowania procesów prewencyjnych bêdzie wprowadzenie zró¿nicowanej sk³adki ubezpieczeniowej od ryzyka wypadku przy
pracy lub choroby zawodowej. Wprowadzenie takiej sk³adki by³o
zapowiadane od kilku ju¿ lat w ramach reformy ubezpieczeñ
spo³ecznych. Mam nadziejê, ¿e w 2002 r. uda siê usun¹æ przeszkody jakie dotychczas blokowa³y wprowadzenie tego wa¿nego elementu systemu ochrony pracy.
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Rys. 9
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