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zawodowych obci¹¿aj¹ce przedsiêbiorstwa, 
poszkodowanych i ich rodziny oraz ca³e spo³e-
czeñstwo w 15 starych krajach EU oszacowa³a 
miêdzy 2,6% a 5,9% PKB [2].

W prezentowanym artykule przedstawio-
no wyniki pilota¿owego wdro¿enia metody 
obliczania spo³ecznych kosztów wypadków 
przy pracy. Jest to kontynuacja artyku³u pn. 
„Spo³eczne koszty wypadków przy pracy” 
w którym zosta³a przedstawiona metoda ob-
liczania spo³ecznych kosztów wypadków przy 
pracy [3], opracowana na podstawie metod 
stosowanych w innych krajach. Punktem od-
niesienia by³a zw³aszcza metoda „drzewa na-
stêpstw wypadków”, która powsta³a w ramach 
wspólnego projektu krajów skandynawskich 
[4-8]. We wspomnianym artykule omówiono 
sk³adniki spo³ecznych kosztów wypadków przy 
pracy, z uwzglêdnieniem kosztów obci¹¿aj¹cych 
przedsiêbiorstwo, poszkodowanych i ich rodziny 
oraz kosztów przeniesionych na spo³eczeñstwo. 
Przedstawiono tak¿e propozycjê klasyfikacji 
wypadków i rejestracji danych o ich kosztach 
w przedsiêbiorstwie.

Metodyka badañ 
i stosowane narzêdzia badawcze

W ramach pilota¿owego wdro¿enia metody 
obliczania spo³ecznych kosztów wypadków 
przy pracy uwzglêdniono koszty, które obci¹-
¿a³y przedsiêbiorstwa oraz Zak³ad Ubezpieczeñ 
Spo³ecznych. Badaniami objêto 150 wypadków 
zaistnia³ych w 23 przedsiêbiorstwach sektora 
publicznego (17 przedsiêbiorstw) oraz prywat-
nego (6 przedsiêbiorstw) w latach 2008 – 2011 r. 
Przedsiêbiorstwa te, zlokalizowane na terenie 
12 województw, reprezentowa³y górnictwo, 
dzia³alno æ produkcyjn¹, budownictwo, ener-
getykê oraz ochronê zdrowia. W wiêkszo ci 
przedsiêbiorstw badaniami objêto wypadki 
przy pracy zaistnia³e w 2011 r. W niektórych 
przypadkach ze wzglêdów statystycznych 
badania rozszerzono na lata 2008 – 2010. 
Przeprowadzono tak¿e badania ankietowe 
obejmuj¹ce 100 poszkodowanych w wypadkach 
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W artykule przedstawiono wyniki pilota¿owego wdro¿enia metody obliczania spo³ecznych kosztów 
wypadków przy pracy. Badaniami objêto 150 wypadków przy pracy w 23 przedsiêbiorstwach. Osza-
cowano koszty ksiêgowe i alternatywne wypadków przy pracy ponoszone przez przedsiêbiorstwa 
wed³ug rodzajów ciê¿ko ci wypadków. Ponadto na podstawie badañ kwestionariuszowych osza-
cowano koszty przy pracy obci¹¿aj¹ce poszkodowanych i ich rodziny, a tak¿e dokonano analizy 
korzystania przez nich z opieki medycznej. 
S³owa kluczowe: koszty spo³eczne, wypadki przy pracy, przedsiêbiorstwo, osoba poszkodowana, 
us³ugi medyczne

Social costs of accidents according to research output
This article presents the output of a pilot project to test a method of calculating social costs of accidents at 
work. The project covered 150 accidents at work in 23 companies, where the bookkeeping and alterative costs 
of accidents were estimated according to the severity of accidents. Moreover, survey questionnaires were 
used to estimate the costs of accidents borne by the injured persons and their families. Their use of medical 
services was analysed as well.
Keywords: social costs, accidents at work, company, injured person, medical services

nych i pracodawców na resztê spo³eczeñstwa. 
S¹ to zatem w du¿ym stopniu koszty ukryte, 
a w zwi¹zku z tym najmniej u wiadamiane sobie 
przez spo³eczeñstwo.

Spo³eczne koszty wypadków powoduj¹ 
w rezultacie znaczne straty w gospodarce, które 
wg ostatnich szacunków Miêdzynarodowej 
Organizacji Pracy (MOP) wynosz¹ w krajach 
uprzemys³owionych oko³o 4% PKB [1]. Z kolei 
Europejska Agencja Bezpieczeñstwa i Zdrowia 
w Pracy koszty wypadków przy pracy i chorób 

Wstêp
Przez spo³eczne koszty wypadków przy 

pracy nale¿y rozumieæ ³¹czne koszty wypadków 
ponoszone przez przedsiêbiorstwa, poszkodo-
wanych i ich rodziny oraz koszty ponoszone 
przez ca³e spo³eczeñstwo. Urazy spowodowane 
wypadkami zawsze zwiêkszaj¹ zapotrzebo-
wanie na ró¿ne us³ugi sektora publicznego, 
takie jak np. us³ugi s³u¿by zdrowia, których 
koszty w toku ewolucji systemów socjalnych 
ró¿nych pañstw przenoszono z poszkodowa-
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przy pracy (ze zbiorowo ci 150 wypadków), ma-
j¹ce na celu dostarczenie z jednej strony danych 
do ustalenia kosztów ponoszonych przez osoby 
poszkodowane w wypadkach, a z drugiej strony 
do oszacowania czêsto ci korzystania przez te 
osoby z us³ug medycznych.

Badania zosta³y zrealizowane przy wspó³pra-
cy przedstawicieli s³u¿by bhp badanych przedsiê-
biorstw lub firm zewnêtrznych, którym zlecono 
obowi¹zki z zakresu bhp. Podstaw¹ doboru 
przedsiêbiorstw do badañ by³o dotychczasowe 
do wiadczenie ich przedstawicieli w prowadzeniu 
analiz kosztów wypadków przy pracy, co sta-
nowi³o gwarancjê dobrej jako ci uzyskanych 
wyników. Niezbêdne do przeprowadzenia badañ 
dane uzyskiwano w dzia³ach bhp i finansowych, 
a tak¿e w dzia³ach kadr badanych przedsiê-
biorstw. Badania ankietowe przeprowadzono 
w formie bezpo rednich wywiadów z osobami 
poszkodowanymi w wypadkach przy pracy lub 
ich rodzinami w celu oszacowania ponoszonych 
przez nie kosztów oraz czêsto ci korzystania 
z us³ug medycznych.

Pilota¿owe wdro¿enia metody obliczania 
spo³ecznych kosztów wypadków przy pra-
cy i chorób zawodowych przeprowadzono 
na podstawie:

• kwestionariusza danych o warunkach pracy 
w przedsiêbiorstwie i sk³adkach na spo³eczne 
ubezpieczenie wypadkowe ZUS (lata 2008 – 
2010)

• karty kosztów wypadku przy pracy
• ankiety dotycz¹cej kosztów wypadku przy 

pracy ponoszonych przez poszkodowanych 
i ich rodziny.

Dla potrzeb analizy kosztów wypadków przy 
pracy przyjêto podzia³ wypadków wed³ug stopnia 
ich ciê¿ko ci zak³adaj¹c, ¿e powinna wyst¹piæ 
cis³a zale¿no æ miêdzy stopniem ciê¿ko ci wy-

padków a ich kosztami1:
• wypadki powoduj¹ce absencjê od 0 do 14 dni
• wypadki powoduj¹ce absencjê od 15 dni 

do poni¿ej 1 miesi¹ca
• wypadki powoduj¹ce absencjê od 1 miesi¹ca 

do poni¿ej 3 miesiêcy
• wypadki powoduj¹ce absencjê od 3 miesiêcy 

do poni¿ej 6 miesiêcy
• wypadki powoduj¹ce absencjê 6 miesiêcy 

i wiêcej
• wypadki ciê¿kie
• wypadki skutkuj¹ce przyznaniem renty
• wypadki miertelne.

Koszty wypadków 
przy pracy ponoszone
przez przedsiêbiorstwa

Obliczenia wykaza³y, ¿e przeciêtny koszt 
jednego wypadku przy pracy wyniós³ 33 610 z³. 
1 Przyjêta klasyfikacja wypadków odpowiada klasyfikacji 
stosowanej w statystyce wypadków przy pracy GUS. 
Zosta³a w niej dodatkowo uwzglêdniona grupa wypadków 
powoduj¹cych przyznanie renty z tytu³u niezdolno ci do 
pracy, gdy¿ w przeciwnym wypadku wypadki te znalaz³yby 
siê zarówno w grupie wypadków ciê¿kich, jak i wypadków 
powoduj¹cych absencjê powy¿ej 6 miesiêcy podwy¿szaj¹c 
ich przeciêtne koszty.

Rys. 1. Przeciêtne koszty 1 wypadku w przedsiêbiorstwach wg ciê¿ko ci wypadków
Fig. 1.Average costs incurred in a company due to accidents at work by severity

Rys. 2a. Przeciêtne koszty 1 wypadku (w z³) poniesione przez poszkodowanych i ich rodziny wg d³ugo ci absencji 
Fig. 2a. Average costs of an accident (in PLN) incurred by the injured and their families by the length of absence from work

Rys. 2b. Przeciêtne koszty 1 wypadku (w z³) poniesione przez poszkodowanych i ich rodziny wg ciê¿ko ci wypadku
Fig. 2b. Average costs of an accident (in PLN) incurred by the injured and their families by severity
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w zale¿no ci od stopnia ciê¿ko ci wypadków 
przy pracy. Wskazuje on, i¿ przeciêtne koszty 
1 wypadku przy pracy ros³y wraz ze wzrostem 
stopnia ciê¿ko ci wypadków. Charakterystyczne 
jest jednak, i¿ przeciêtne koszty wypadków przy 
pracy powoduj¹ce od 1 do 3 miesiêcy oraz od 3  
do 6 miesiêcy absencji by³y na zbli¿onym pozio-
mie i wynosi³y ok. 34,5 tys. z³. Przeciêtne koszty 
wypadków powoduj¹cych absencjê od 1 miesi¹ca 
do poni¿ej 6 miesiêcy by³y ponad dwukrotnie 
wy¿sze od wypadków powoduj¹cych absencjê 
od 15 dni do poni¿ej 1 miesi¹ca oraz prawie 
6-krotnie od kosztów wypadków powoduj¹cych 
absencjê do 14 dni.

Znacznie wy¿sze przeciêtne koszty doty-
czy³y wypadków powoduj¹cych co najmniej 
6-miesiêczn¹ absencjê (64,5 tys. z³), a zw³asz-
cza wypadków rentowych (285,4 tys. z³) oraz 
miertelnych. Badaniem kosztów wypadków przy 

pracy objêto 2 wypadki miertelne. Koszt jednego 
z nich (w energetyce) wynosi³ 79,4 tys. z³. Drugi 
wydarzy³ siê w ramach wypadku zbiorowego 
w kopalni wêgla kamiennego, w rezultacie któ-
rego dodatkowo 3 poszkodowane osoby by³y 
nieobecne w pracy od 4 do 6 miesiêcy. W zesta-
wieniu kosztów wypadków przy pracy w kopalni 
wêgla kamiennego nie uwzglêdniono jednak tego 
wypadku zbiorowego z uwagi na bardzo wysokie 
³¹czne koszty, które wynios³y 269,5 mln z³. Na tak 
wysokie koszty wp³ynê³y g³ównie 127-dniowa 
przerwa w wydobyciu wêgla, która spowodowa³a 
stratê przedsiêbiorstwa w wys. 253,4 mln z³3 oraz 
zlecenie innemu przedsiêbiorstwu prac podwy-
konawczych, których koszt wyniós³ 14,4 mln z³.

Koszty wypadków przy pracy 
obci¹¿aj¹ce poszkodowanych 
i ich rodziny

Badanie kosztów wypadków przy pracy 
obci¹¿aj¹cych poszkodowanych i ich rodziny 
wykaza³o bardzo silne zró¿nicowanie kosztów 
wypadków ponoszonych przez poszkodowanych 
i ich rodziny w zale¿no ci od ciê¿ko ci wypad-
ków. Rys. 2a i 2b pokazuj¹, i¿ najni¿sze koszty 
wypadków dotycz¹ wypadków o najl¿ejszych 
skutkach, powoduj¹cych absencjê do 14 dni i wy-
nosz¹ 100 z³. Koszty wypadków powoduj¹cych 
absencjê od 15 dni do 6 miesiêcy s¹ w trzech 
wyodrêbnionych grupach zbli¿one i wynosz¹ 
od 412 z³ do 472 z³. Wielokrotnie wy¿sze koszty 
dotycz¹ natomiast wypadków powoduj¹cych 
absencjê wynosz¹c¹ co najmniej 6 miesiêcy, 
a zw³aszcza wypadków rentowych i miertelnych. 
Trudno jest jednak oszacowaæ koszty wypadków 
rentowych i miertelnych z uwagi na pojedyncze 
przypadki zbadanych wypadków tych kategorii.

Korzystanie przez poszkodowanych 
z opieki lekarskiej

Badania ankietowe umo¿liwi³y przeprowa-
dzenie analizy korzystania przez poszkodowa-
nych z opieki lekarskiej zarówno ambulatoryjnej, 
jak i stacjonarnej. Celem tej analizy by³o uzyskanie 
informacji niezbêdnych do oszacowania w kolej-

3  Koszt dobowy zak³ócenia wynosi³ 1 mln 995 tys. z³.

Rys. 4. Odsetek poszkodowanych w wypadkach przy pracy, którzy korzystali z leczenia szpitalnego, wg d³ugo ci absencji 
spowodowanej wypadkiem
Fig. 4. Percentage share of persons injured in accidents at work and provided with hospital treatment by the length of 
absence from work due to the accident

Rys. 3. Liczba wizyt ambulatoryjnych finansowanych przez NFZ na 1 wypadek wg absencji
Fig. 3. Number of out-patient visits funded by the National Health Fund (NFZ) per one accident by the length of 
absence from work

Zaobserwowano bardzo du¿e zró¿nicowanie 
przeciêtnego kosztu wypadku przy pracy miêdzy 
poszczególnymi przedsiêbiorstwami: najni¿-
szy by³ w przedsiêbiorstwach budowlanych, 
a najwy¿szy w przedsiêbiorstwie górnictwa 
wêglowego.

Analiza kosztów wypadków przy pracy wy-
kaza³a charakterystyczne zjawisko polegaj¹ce 
na wiêkszym udziale kosztów alternatywnych2 
2  Koszt alternatywny lub tzw. koszt utraconych mo¿liwo ci 
odno nie do kosztów wypadków przy pracy dotyczy 
m.in. kosztów straconego czasu osoby poszkodowanej 
i innych osób w dniu wypadku, kosztów straconego 
czasu na dochodzenie powypadkowe i planowanie 
dzia³añ profilaktycznych, czasu lekarza i pielêgniarki w 
ambulatorium zak³adowym po wiêconego na udzielanie 
pomocy medycznej poszkodowanemu oraz zastêpstw 
i pracy w nadgodzinach, jak te¿ napraw uszkodzonych 
sk³adników maj¹tku wykonywanych przez pracowników 
przedsiêbiorstwa w ramach wynagrodzenia.

w ogólnych kosztach wypadków przy pracy 
obci¹¿aj¹cych przedsiêbiorstwa. Koszty alterna-
tywne stanowi³y bowiem 52% ogólnych kosztów 
wypadków, a koszty ksiêgowe 48%. W 36% 
badanych wypadków przy pracy nie wyst¹pi³y 
w ogóle koszty ksiêgowe.

Ni¿szy udzia³ kosztów ksiêgowych ni¿ kosztów 
alternatywnych w ogólnych kosztach wypadków 
przy pracy ponoszonych przez przedsiêbiorstwa 
nale¿y w znacznym stopniu przypisaæ zmianom 
w obowi¹zuj¹cej od 1 stycznia 2003 r. ustawie 
o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych, zgodnie z któr¹ 
prawie wszystkie wiadczenia pieniê¿ne dla osób 
poszkodowanych finansowane s¹ z funduszu 
ubezpieczenia wypadkowego ZUS.

Na rys. 1. przedstawiono przeciêtne kosz-
ty wypadków obci¹¿aj¹ce przedsiêbiorstwa 
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nym etapie zadania badawczego kosztów lecze-
nia poszkodowanych w wypadkach przy pracy.

Badania wykaza³y, i¿ na 1 wypadek przypada³o 
przeciêtnie 3,3 wizyty ambulatoryjnej, w tym na 1 
wypadek powoduj¹cy absencjê wynosz¹c¹ mini-
mum 6 miesiêcy przypada³o 5,6 wizyty lekarskiej 
(rys. 3.). Z leczenia stacjonarnego korzysta³o 
prawie 40% poszkodowanych w wypadkach. 
W ród poszkodowanych niezdolnych do pracy 
od 1 miesi¹ca do 3 miesiêcy ponad 46% korzysta³o 
z leczenia szpitalnego, natomiast w ród poszko-
dowanych niezdolnych do pracy co najmniej 6 
miesiêcy ponad 85% poszkodowanych trafi³o 
do szpitala. £¹czna d³ugo æ pobytu w szpitalach 
wynios³a 433 dni co oznacza, i¿ rednia d³ugo æ 
pobytu wynios³a 4,8 dnia. Dla wypadków po-
woduj¹cych absencjê od 3 do 6 miesiêcy rednia 
d³ugo æ leczenia szpitalnego wynios³a 6,6 dnia, dla 
wypadków o absencji powy¿ej 6 miesiêcy – prawie 
11 dni, a dla wypadków rentowych – 93 dni (rys. 4.).

Badania wykaza³y, i¿ na 1 wypadek przypada³o 
rednio 0,35 zabiegu operacyjnego, a ich czê-

stotliwo æ wzrasta³a wraz ze wzrostem stopnia 
ciê¿ko ci wypadków przy pracy (rys. 5).

Charakterystyczne jest, i¿ stosunkowo ma³a 
liczba poszkodowanych – 18,3% – zosta³a 
po wypadkach skierowanych na rehabilitacjê 
(rys. 6.). Jedynie w wypadkach powoduj¹cych 
absencjê wynosz¹c¹ od 3 miesiêcy do 6 miesiêcy 
oraz powy¿ej 6 miesiêcy, a tak¿e w ród poszko-
dowanych, którym przyznano rentê z tytu³u 
niezdolno ci do pracy, odsetek skierowanych 
na rehabilitacjê by³ znacz¹co wy¿szy.

Podsumowanie i wnioski
Pilota¿owym wdro¿eniem metody obliczania 

spo³ecznych kosztów wypadków przy pracy 
objêto 150 wypadków w 23 przedsiêbiorstwach 
górniczych, przetwórstwa przemys³owego, bu-
downictwa, energetyki kolejowej oraz ochrony 
zdrowia. Ponadto bezpo rednimi badaniami 
ankietowymi objêto 100 poszkodowanych w tych 
wypadkach.

Badania wykaza³y, ¿e wystêpuje du¿e zró¿-
nicowanie przeciêtnego kosztu wypadku przy 
pracy miêdzy poszczególnymi przedsiêbior-
stwami a koszty alternatywne wypadków przy 
pracy w przedsiêbiorstwach przewy¿szaj¹ koszty 
ksiêgowe. Ponadto przeciêtne koszty wypadków 
przy pracy w przedsiêbiorstwie, a tak¿e koszty 
obci¹¿aj¹ce poszkodowanych i ich rodziny rosn¹ 
wraz ze wzrostem stopnia ciê¿ko ci wypadków. 
Wraz ze wzrostem stopnia ciê¿ko ci wypad-
ków wzrasta czêstotliwo æ korzystania przez 
poszkodowanych z us³ug medycznych (wizyty 
ambulatoryjne, pobyt w szpitalu w tym na OIOM-
-ie, przeprowadzone operacje, skierowania 
na rehabilitacjê).

Na podstawie uzyskanych wyników badañ 
stwierdziæ, i¿:

• stanowi¹ one wystarczaj¹c¹ podstawê 
do oszacowania spo³ecznych kosztów wypad-
ków przy pracy w Polsce;

• spo³eczne koszty wypadków przy pracy 
powinny byæ silnie zró¿nicowane w zale¿no ci 
od stopnia ciê¿ko ci wypadków z tym, ¿e zdecy-

Rys. 5. Liczba zabiegów operacyjnych przypadaj¹ca na 1 wypadek przy pracy, wg d³ugo ci absencji spowodowanej 
wypadkiem
Fig. 5.Number of surgeries per one accident at work by the length of absence from work due to the accident

Rys. 6. Odsetek poszkodowanych wypadkach przy pracy, skierowanych na rehabilitacjê, wg d³ugo ci absencji spowo-
dowanej wypadkiem
Fig. 6. Percentage share of persons injured in accidents at work and referred to rehabilitation treatment by the length 
of absence from work due to the accident

dowanie najwy¿sze koszty wypadków przy pracy 
dotyczyæ bêd¹ wypadków miertelnych i rento-
wych, a w ród nich zw³aszcza wypadków ciê¿kich;

• dane dotycz¹ce czêsto ci korzystania z us³ug 
medycznych stanowi¹ podstawê do podjêcia 
próby oszacowania kosztów leczenia poszkodo-
wanych w wypadkach przy pracy w skali ca³ego 
kraju przy wykorzystaniu m.in. wyników badañ 
dotycz¹cych projektu odnosz¹cego siê do kosz-
tów leczenia i rehabilitacji osób poszkodowanych 
w wypadkach przy pracy oraz ze stwierdzon¹ 
chorob¹ zawodow¹, realizowanego przez Naro-
dowy Instytut Zdrowia Publicznego – Pañstwowy 
Zak³ad Higieny4.
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