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Challenges for the 
collection of reliable 

OSH data

Under the United Nations 2030 Sustainable Development 
Agenda and multiple International Labour Organization 
(ILO) occupational safety and health (OSH) conventions, 
recommendations and protocols, countries have 
committed to the collection and utilization of 
reliable OSH data. [1] To meet this commitment it 
is necessary for countries to establish effective OSH 
data collection systems that result in the collection of 
reliable documentation of occupational accidents and 
diseases that may be confidently used to detect new 
and emerging hazards and risks, identify of hazardous 
sectors, occupations, business models and practices, 
develop policies, systems and programmes at all levels 
(international, national and enterprise), set priorities 
and measure progress. There are recognized challenges 
to establishing effective OSH data collection systems 
and countries need to be aware of these challenges 
when establishing and implementing their systems. 
The following are many of the recognized challenges 
associated with OSH data collection, which are organized 
into the following four categories: A) Coverage; B) 
Accuracy; C) Comparability; and D) Timeliness. 

Coverage

These challenges involve the exclusion of OSH data 
from notification and recording requirements.

Many countries’ occupational safety and health and/
or employment injury insurance legal frameworks are 
not comprehensive.  The legal frameworks do not cover 

all economic sectors and all types of employers and 
workers. Consequently, the notification and recording of 
occupational accidents and diseases required under these 
legal frameworks does not extend to a large number of 
employers and workers. Sectors that are often excluded 
from one or both legal frameworks include the agricultural 
sector, domestic work sector and the public sector. The 
types of employers and workers often excluded from 
coverage include small employers, employers and workers 
operating and working in the informal economy, self-
employed workers, migrant and seasonal workers and 
temporary and part-time workers. These gaps in coverage 
result in significant under-reporting and undermine 
the reliability and effective utilization of the data 
collected. Current and future work trends, including the 
intensification of migrant flows, ageing of the workforce, 
and more workers in temporary, casual or part-time work 
will further exacerbate existing gaps in the coverage of 
these legal frameworks and impede efforts to improve 
OSH performance.

Notification and recording requirements often exclude 
certain occupational fatalities, injuries and diseases 
for reasons other than that they are not work-related. 
Occupational diseases are often completely excluded 
or the list of occupational diseases covered by the 
notification and recording requirement is limited, even 
though the ILO has estimated that disease is the cause of 
over 2 million work-related fatalities each year. [2]

Notification and recording requirements frequently do 
not require the reporting of dangerous occurrences that 
have the potential to cause an injury or disease and also 
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Wyzwania związane 
z gromadzeniem 

wiarygodnych danych 
dotyczących BHP

Zgodnie z Agendą na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 
2030 ONZ oraz licznymi konwencjami, zaleceniami  
i protokołami Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) 
dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) państwa 
zobowiązały się gromadzić i wykorzystywać wiarygodne 
dane dotyczące BHP. [1] Aby osiągnąć ten cel, należy 
wdrożyć efektywne systemy zbierania danych o BHP, 
dzięki którym pozyskana zostanie rzetelna dokumentacja 
dotycząca wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 
Dane te będzie można bez obaw wykorzystywać do 
wykrywania nowopowstałych zagrożeń, identyfikacji 
niebezpiecznych sektorów, zawodów, modeli i praktyk 
biznesowych, opracowywania polityk, systemów  
i programów na wszystkich szczeblach (międzynarodowym, 
krajowym i sektora przedsiębiorstw), ustalania  
priorytetów i oceniania osiąganych postępów. 
Zidentyfikowano konkretne przeszkody utrudniające 
opracowanie efektywnych systemów zbierania danych  
o BHP. Kraje muszą być świadome ich istnienia, 
opracowując i wdrażając swoje systemy.

Poniżej przedstawiono wiele wyzwań związanych  
z gromadzeniem danych dotyczących BHP.  
Zostały one podzielone na cztery kategorie: A) Zasięg;  
B) Rzetelność; C) Porównywalność; i D) Aktualność.

Zasięg

Wyzwania te dotyczą pomijania danych o BHP  
w wymaganiach dotyczących powiadamiania  
i rejestracji.

Obowiązujące w wielu krajach przepisy prawa dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy i/lub 
ubezpieczeń na wypadek doznania urazów w miejscu 
pracy nie są dostatecznie szczegółowe. Ramy prawne nie 
obejmują wszystkich pracodawców, pracowników oraz 
sektorów gospodarki. W związku z powyższym zgłaszanie 
i rejestracja wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
wymagane na mocy takich przepisów prawnych nie 
obejmują znacznej liczby osób. Do często pomijanych 
obszarów, zarówno w przypadku jednego, jak i obu 
wymienionych obowiązków, należą: rolnictwo, praca 
w gospodarstwie domowym oraz sektor publiczny. Do 
pracodawców i pracowników, których często nie obejmuje 
obowiązek powiadamiania i rejestracji, zaliczają się: mali 
pracodawcy, pracodawcy prowadzący działalność  
w gospodarce nieformalnej i zatrudnieni  
w niej pracownicy, osoby samozatrudnione, pracownicy 
migrujący i sezonowi, a także pracownicy tymczasowi  
i zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin. Powstałe 
luki prowadzą do nieuwzględniania w raportach znacznej 
części danych, podważają ich wiarygodność i utrudniają 
efektywne wykorzystanie zebranych informacji. Obecne 
i przyszłe trendy na rynku pracy, w tym nasilenie ruchów 
migracyjnych, starzenie się siły roboczej, jak również 
większa liczba pracowników zatrudniona tymczasowo, 
dorywczo lub w niepełnym wymiarze godzin, przyczynią 
się do powiększenia luki w obszarze objętym zasięgiem 
wspomnianych ram prawnych i utrudnią działania mające 
na celu poprawę jakości danych o BHP.

Wymagania dotyczące powiadamiania i rejestracji często 
pomijają niektóre wypadki śmiertelne i urazy powstałe 
podczas wykonywania pracy oraz choroby zawodowe  
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z przyczyn innych niż fakt, że nie są one związane  
z wykonywaną pracą. Choroby zawodowe są często 
całkowicie pomijane lub ich wykaz uwzględniony  
w wymaganiach dotyczących powiadamiania i rejestracji 
jest ograniczony, mimo że według szacunków MOP 
choroby corocznie stanowią przyczynę ponad 2 milionów 
zgonów związanych z pracą. [2]

Wymagania dotyczące powiadamiania i rejestracji często 
nie uwzględniają niebezpiecznych zdarzeń, które mogą 
doprowadzić do powstania urazów lub choroby, a także 
domniemanych przypadków chorób zawodowych. 
Zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom 
zawodowym wiąże się z eliminacją zagrożeń i identyfikacją 
ryzyka zanim dojdzie do wypadku lub zachorowania. 
Gromadzenie danych na temat niebezpiecznych zdarzeń 
i domniemanych przypadków chorób zawodowych 
ma kluczowe znaczenie dla budowania kultury 
bezpieczeństwa pracy.

Wymagania dotyczące powiadamiania i rejestracji często 
stanowią część programów ubezpieczeń na wypadek 
doznania urazów w miejscu pracy, a pracodawcy często 
mają jedynie obowiązek powiadomienia właściwego 
organu o wypadkach śmiertelnych przy pracy, urazach 
i chorobach zawodowych, które zostały objęte 
ubezpieczeniem lub względem których przysługuje 
odszkodowanie w danym programie ubezpieczeń.  
Wymóg zgłaszania i rejestracji tylko zgonów, urazów  
i chorób objętych ubezpieczeniem lub takich, z powodu 
których przysługuje odszkodowanie, często prowadzi do 
nieuwzględniania w raportach części danych, podważa 
ich wiarygodność i utrudnia efektywne wykorzystanie 
zebranych informacji.

Rzetelność

Wyzwania te dotyczą przeszkód, z powodu których 
nie wszystkie dane zostają uwzględnione  
w raportach, co ma negatywny wpływ  
na rzetelność tych raportów.

Nawet jeśli ramy prawne mają kompleksowy charakter, 
systemy zbierania danych o BHP muszą przezwyciężyć 
następujące przeszkody związane z gromadzeniem 
rzetelnych informacji:

 > brak wiedzy i zrozumienia ze strony pracodawców, 
pracowników i innych podmiotów, w tym dostawców 
usług medycznych i świadczeniodawców odnośnie 
możliwości/obowiązku zgłaszania i rejestracji 

wypadków przy pracy, chorób zawodowych, 
niebezpiecznych zdarzeń i domniemanych 
przypadków chorób zawodowych;

 > czas i wysiłek potrzebne do przeprowadzenia 
procedury powiadamiania i rejestracji;

 > ewentualne negatywne konsekwencje dla 
pracowników, którzy doznali urazów;

 > negatywny wpływ na reputację pracodawcy;

 > konsekwencje dla pracodawcy o charakterze 
finansowym lub prawnym;

 > różnice kulturowe w reakcji na niezbyt poważne 
wypadki i niebezpieczne zdarzenia; oraz

 > bezobjawowy początek chorób zawodowych. [3]

Opracowując i wdrażając systemy powiadamiania  
i rejestracji, właściwe organy, partnerzy społeczni i inne 
zainteresowane strony powinny się ze sobą konsultować 
i podjąć współpracę w celu wyeliminowania lub 
zminimalizowania przeszkód utrudniających spełnianie 
wymagań dotyczących powiadamiania i rejestracji. 
Właściwe organy muszą dysponować niezbędnymi 
zasobami, aby szkolić pracodawców, pracowników  
i inne podmioty odpowiedzialne za powiadamianie  
i rejestrację w zakresie ich obowiązków oraz egzekwować 
przestrzeganie wymagań dotyczących powiadamiania  
i rejestracji.

Zgłaszanie i rejestracja chorób zawodowych oraz 
domniemanych przypadków chorób zawodowych są 
często pomijane ze względu na brak specjalistycznej 
wiedzy i umiejętności potrzebnych do dokonania 
właściwej diagnozy oraz możliwości przeprowadzania 
okresowych badań lekarskich pracowników narażonych 
na zagrożenia dla zdrowia. W konsekwencji choroby 
zawodowe często pozostają niewykryte nawet wtedy, 
kiedy ramy prawne mają kompleksowy charakter.

Porównywalność

Wyzwania te dotyczą czynników ograniczających 
spójność danych.

W wielu krajach obowiązki związane z BHP mogą być 
rozdzielone między różnego rodzaju organy,  
tj. ministerstwa pracy, zdrowia, ochrony socjalnej  
i zatrudnienia, publiczne i prywatne zakłady ubezpieczeń 
oraz inne podmioty, w tym dostawców usług medycznych 
i świadczeniodawców. Organy te mogą prowadzić 
działalność na szczeblu krajowym, regionalnym lub 
lokalnym. Mogą też mieć odrębne mechanizmy 
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powiadamiania i rejestracji lub, mimo że dysponują 
repozytorium danych o BHP, często nie są uprawnione  
do udostępniania czy zestawiania danych innych organów 
albo nie mają takiej możliwości.

Definicje kluczowych terminów z dziedziny BHP różnią 
się w zależności od organu i kraju. Nawet podstawowe 
pojęcia, takie jak „wypadek przy pracy”, nie zostały 
jednoznacznie zdefiniowane, dlatego zebranych informacji 
często nie można zestawić w danym kraju ani porównać 
do innych państw.

Ponadto terminy i ich definicje często opracowuje się, 
by określić konieczność przyznania odszkodowania 
na podstawie programów ubezpieczeń na wypadek 
doznania urazów w miejscu pracy, a niekoniecznie, aby 
ułatwić zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom 
zawodowym. [4]

Informacje wymagane przez systemy powiadamiania 
i rejestracji, tj. dotyczące okoliczności wypadków 
śmiertelnych, urazów odniesionych przy pracy, a także 
chorób zawodowych również mogą się znacząco różnić  
w zależności od organu i kraju.

Ponadto, podobnie jak w przypadku wyzwań związanych  
z zasięgiem, wykazy chorób zawodowych są różne  
w poszczególnych krajach, a wiele z nich uwzględnia 
jedynie choroby, których podłoże jest jednoznacznie 
powiązane z wykonywaną pracą (krzemica, międzybłoniak 
itp.) lub można założyć, że tak jest (zapalenie skóry, 

głuchota, urazy na skutek chronicznego przeciążenia 
mięśni i ścięgien itp.). Jednak pewne choroby zawodowe 
trudno rozpoznać i jednoznacznie określić, czy mają 
podłoże zawodowe. Przykładowo rak związany  
z wykonywaną pracą, który przez długi czas nie daje 
objawów, jest trudny do rozpoznania przed pojawieniem 
się objawów klinicznych, które mogą wystąpić po upływie 
kilkudziesięciu lat od czasu narażenia na zagrożenie dla 
zdrowia w pracy. Długie okresy bezobjawowe utrudniają 
rozpoznanie i określenie, czy choroba ma podłoże 
zawodowe.

Aktualność

Wyzwania te dotyczą czynników 
uniemożliwiających lub opóźniających zbieranie  
i analizę danych.

Kiedy zachodzi konieczność zestawienia krajowych 
danych o BHP pochodzących od wielu organów i innych 
podmiotów publicznych i prywatnych, zwykle zdarzają 
się opóźnienia, chyba że strony te na bieżąco się ze sobą 
komunikują, współpracują i koordynują swoją działalność.

Nieprawidłowości w danych zebranych od różnych 
organów i z różnych źródeł mogą w dalszym ciągu 
opóźniać proces zestawiania zgromadzonych informacji, 
a w niektórych przypadkach uniemożliwić ich rzetelne 
raportowanie i analizę.
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