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POLITYKA ZMNIEJSZANIA ABSENCJI POWYPADKOWYCH
W PRZEDSIÊBIORSTWIE PRODUKCYJNYM
1. Wprowadzenie
Wypadki w pracy, w zale¿noci od stopnia ciê¿koci, skutkuj¹ nieobecnoci¹ pracownika w miejscu pracy (absencja
chorobowa  powypadkowa). Wraz ze zmianami w strukturach zarz¹dzania zasobami ludzkimi (zwiêkszenie nacisku
na poprawê efektywnoæ funkcjonowania pracowników)
przedsiêbiorstwa wprowadzi³y dzia³ania okrelane jako zarz¹dzanie absencjami. Dzia³y personalne przedsiêbiorstw
zosta³y zobligowane do prowadzenia kalkulacji kosztów
wszystkich absencji pracowniczych, w tym równie¿ absencji powypadkowych. Uzyskane szacunki kosztów sta³y siê
podstaw¹ do wprowadzania dzia³añ s³u¿¹cych obni¿eniu
poziomu absencji pracowniczych. W przypadku absencji
powypadkowych przedsiêbiorstwa d¹¿¹ do ograniczenia
liczby wypadków (w perspektywie strategicznej tak¿e do
ich ca³kowitego wyeliminowania  strategia produkcji bezwypadkowej), aby wyeliminowaæ absencje powypadkowe,
a tak¿e podejmuj¹ wiele innych dzia³añ okrelanych jako
zarz¹dzanie absencjami. W systemach zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy dzia³ania z zakresu poprawy
bezpieczeñstwa pracy splataj¹ siê z dzia³aniami z zakresu
zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Polityka zarz¹dzania absencjami s³u¿y obni¿eniu absencji chorobowych i poprawie
produktywnoci.
Celem niniejszej publikacji by³o przedstawienie za³o¿eñ
dotycz¹cych kalkulacji kosztów absencji powypadkowej
oraz propozycji dzia³añ pozwalaj¹cych zmniejszyæ liczbê
dni chorobowych. W czêci praktycznej publikacji przedstawiono zale¿noæ miêdzy liczb¹ wypadków a liczb¹ dni
chorobowych. Jako studium przypadku pos³u¿y³o przedsiêbiorstwo hutnicze.
2. Absencje pracownicze i ich klasyfikacja
Najprostsza definicja absencji to nieobecnoæ pracownika
w miejscu pracy. Absencja pracownicza zaliczana jest do
czasu nieprzepracowanego, jako czêci normatywnego
czasu pracy, w ci¹gu którego pracownik by³ nieobecny
w pracy lub nie przyst¹pi³ do niej [6, s. 265]. Wed³ug Wayne F. Cascio absencja to ka¿de niestawienie siê do pracy
lub wyjcie z pracy wczeniej, w której planowo pracownik
powinien przebywaæ na swoim stanowisku pracy [1, s. 74].
Absencja to usprawiedliwiona lub nieusprawiedliwiona
nieobecnoæ w pracy. Powoduje ona zmniejszenie iloci
czasu pracy [8]. Absencja to nieobecnoæ pracownika
w miejscu pracy spowodowana jakimi przyczynami. Do
przyczyn absencji zalicza siê: niezdolnoæ do pracy spowodowan¹ chorob¹, sprawowanie opieki nad chorym cz³onkiem rodziny, urlopy wypoczynkowe, okolicznociowe,
macierzyñskie, profilaktyczne oraz urlopy bezp³atne, zwolnienia z powodów osobistych i rodzinnych, zwolnienia
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w celach szkoleniowych, przestoje p³atne, strajki i nieusprawiedliwione nieobecnoci [6]. Podstaw¹ nieobecnoci s¹ urlopy (wypoczynkowe, bezp³atne, macierzyñskie,
wychowawcze) oraz zwolnienia z tytu³u choroby (choroba
w³asna lub dziecka do 14 roku ¿ycia) lub opieki (opieka nad
zdrowym dzieckiem w wymiarze 2 dni w roku, jak i innym
cz³onkiem rodziny, je¿eli pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki) [8].
Uwzglêdniaj¹c przyczyny nieobecnoci, absencje mo¿na podzieliæ na usprawiedliwione i nieusprawiedliwione. Do absencji usprawiedliwionych nale¿¹: absencje chorobowe, nieobecnoci zwi¹zane z wypadkiem w pracy, zwolnienia w celach szkoleniowych i wyjazdy s³u¿bowe, nieobecnoci
z powodów osobistych i rodzinnych, nieobecnoci w zwi¹zku z wezwaniem przez organa administracji pañstwowej,
urlopy itp. Do nieobecnoci nieusprawiedliwionych zalicza
siê nieusprawiedliwione niestawienie siê do pracy.
Analizuj¹c przyczyny absencji, mo¿na równie¿ podzieliæ
absencje na planowane i nieplanowane. Do absencji planowanych nale¿¹: urlopy wypoczynkowe, macierzyñskie,
udzia³y pracowników w szkoleniach, delegacje i inne wyjcia s³u¿bowe [1, s. 74]. Do nieplanowanych zalicza siê
nieobecnoci spowodowane chorob¹, wypadkiem w pracy
oraz w drodze do pracy i innymi zdarzeniami niezale¿nymi
od pracownika.
Uwzglêdniaj¹c czas nieprzepracowany, mo¿na klasyfikowaæ absencje wed³ug liczby dni roboczych, w których pracownik nie stawi³ siê do pracy. W rocznikach statystycznych nieprzepracowany czas pracy zestawia siê w godzinach na 1 pracuj¹cego. Uwzglêdniaj¹c niezdolnoæ
powypadkow¹ do pracy, ustala siê zakresy: 1-3 dni, 4-20
dni, 21 dni i wiêcej [6]. W przedsiêbiorstwach produkcyjnych nieobecnoci spowodowane chorob¹ i potwierdzone
zwolnieniem lekarskim dzieli siê na: nieobecnoci do 7 dni
oraz 7 dni i wiêcej. Podzia³ ten stosowany jest równie¿
w rozliczeniach ZUS. Z kolei nieobecnoci powypadkowe
pracowników mo¿na zestawiaæ w formie ³¹cznej liczby dni
chorobowych po wypadkach [4, s. 85].
Kolejnym kryterium klasyfikacji absencji chorobowych
jest wskazanie podmiotu ponosz¹cego koszty zwolnieñ lekarskich. Mo¿na wyró¿niæ absencje chorobowe p³acone
przez zak³ad pracy oraz absencje chorobowe p³acone z innych rodków, miêdzy innymi Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
Dla potrzeb klasyfikacji absencji pracowniczych mo¿na
przeliczyæ dni nieobecnoci na liczbê nominalnych roboczodniówek lub na 1 pracownika. Otrzymane wskaniki
podlegaj¹ klasyfikacji jako dopuszczalne lub niedopuszczalne albo jako niski poziom wskanika, przeciêtny i wysoki. Wskaniki pomiaru absencji pracowniczych s¹ narzêdziem porównawczym (analiza poziomu absencji
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w poszczególnych zak³adach, wydzia³ach przedsiêbiorstwa) i oceniaj¹cym skutecznoæ realizowanych za³o¿eñ
programów z zakresu zarz¹dzania absencjami, w trakcie
których pracodawcy d¹¿¹ do obni¿enia poziomu absencji
pracowniczej [5, s. 66-67].
3. Zarz¹dzanie absencjami w systemach bezpieczeñstwa i higieny pracy  ogólne za³o¿enia

Konstruuj¹c systemy zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy, przedsiêbiorstwa d¹¿¹ do produkcji bezwypadkowej. Cel ten rozpisany jest na cele krótkoterminowe,
takie jak: obni¿enie ³¹cznej liczby zarejestrowanych wypadków w pracy, wyeliminowanie wypadków miertelnych, uzyskanie ni¿szego poziomu wskaników czêstoci
i ciê¿koci urazów, obni¿enie absencji powypadkowej itp.
D¹¿¹c do obni¿enia absencji powypadkowej nale¿y podkreliæ, ¿e w zestawieniach statystycznych informacje
o wypadkach w pracy obejmuj¹ wszelkie wypadki niezale¿nie od tego, czy zosta³a wskazana niezdolnoæ do pracy
(statystyczna karta wypadków w pracy). Zestawiaj¹c dane
statystyczne za okres 2009-2011, odnotowywano wzrost
poszkodowanych w wypadkach w pracy (2009 rok  36 630
poszkodowanych, 2010 rok  38 057 poszkodowanych,
2011 rok  39 545 poszkodowanych) [6, s. 284]. Ujmuj¹c
osoby, które uleg³y wypadkom w ujêciu procentowym wed³ug liczby dni niezdolnoci do pracy stwierdzono, ¿e najwiêcej poszkodowanych przebywa na chorobowym 21 dni
i wiêcej (wykres 1). Natomiast przeciêtna liczba dni niezdolnoci do pracy przypadaj¹ca na 1 poszkodowanego
wynosi ponad 40 dni (2009 rok  44, 2010 rok  43, 2011
rok  42,6) [6]. redni koszt wiadczeñ z tytu³u wypadków
w pracy w ostatnich trzech latach osi¹gn¹³ poziom 2870 z³
(2009 rok  2850 z³, 2010 rok  2813 z³, 2011 rok  2946 z³).
Natomiast uredniona liczba wiadczeñ z tytu³u wypadków
w pracy to 13 780 (2009 rok  13 915, 2010 rok  13 599,
2011 rok  13 825) [6, s. 296]. W kosztach powypadkowych ponoszonych przez przedsiêbiorstwa, poza podstawowymi wiadczeniami, nale¿y uwzglêdniæ równie¿ koszty

przestojów i wy³¹czeñ urz¹dzeñ, odszkodowañ powypadkowych, koszty prowadzonych postêpowañ wyjaniaj¹cych, koszty absencji pracowniczej w zwi¹zku z niezdolnoci¹ do pracy itp.
Absencja powypadkowa jest rejestrowana w przedsiêbiorstwach w ujêciu miesiêcznym z podaniem liczby dni niezdolnoci pracowników do pracy (suma dni niezdolnoci
do pracy). Dni nieobecnoci mo¿na przeliczyæ na sumê godzin pracy straconych z powodu absencji powypadkowych
w danym okresie. Nastêpnie mo¿na obliczyæ rednie wa¿one wynagrodzenie za jedn¹ godzinê przypadaj¹ce na jednego nieobecnego pracownika poszkodowanego w wypadku
(rednie wa¿one wynagrodzenie obliczane jest ³¹cznie dla
wszystkich grup pracowniczych jako suma iloczynów poziomu odsetek nieobecnych w poszczególnych grupach
pracowniczych i redniego wynagrodzenia pracowniczego dla tych grup) oraz koszt wiadczeñ socjalnych (wzór 1)
[1, s. 76-79].
(1)
gdzie:
Ca  koszty absencji powypadkowej (Costs of absent after
accidents),
ha  godziny pracy stracone z powodu absencji powypadkowej (absent hours),
Swh  rednie wa¿one wynagrodzenie za jedn¹ godzinê,
przypadaj¹ce na jednego nieobecnego pracownika (Salary
for work hours per 1 absent employee),
Csb  koszt wiadczeñ socjalnych przypadaj¹cych na jedn¹
godzinê pracy jednego pracownika (Costs of social benefits
per 1 absent employee).
Poza podstawowymi kosztami nieobecnoci powypadkowej pracownika w pracy mo¿na oszacowaæ równie¿ koszty
pozosta³e (dodatkowe). Do kategorii tych kosztów zalicza
siê:
- koszty pracownicze (zatrudnienia dodatkowych osób na
umowê zlecenie lub umowê o dzie³o pe³ni¹cych zastêp-

Wykres 1. Powypadkowy okres niezdolnoci do pracy w latach 2009-2011 [6, s. 284]
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stwo, wyp³ata za pracê w nadgodzinach dla pracowników na zastêpstwach),
- koszty straconych godzin pracy prze³o¿onych z powodu
absencji pracownika (prze³o¿ony podejmowa³ dodatkowe dzia³ania zwi¹zane z przesuniêciami pracowników
miêdzy stanowiskami),
- koszty przesuniêæ pracowników miêdzy stanowiskami
(strata czasu, zmiany organizacyjne),
- koszty przestojów urz¹dzeñ (czasowe wy³¹czenie urz¹dzeñ z powodu nieobecnoci pracownika w pracy  pracownik ma 7 dni na dostarczenie L-4 do miejsca pracy),
- straty w produkcji (ni¿szy poziom wydajnoci pracy pracowników przesuniêtych na dane stanowisko w ramach
zastêpstwa za nieobecnego pracownika, spowodowany
np. stresem),
- koszty opónieñ czasowych (przesuwanie terminów realizacji zamówieñ, projektów itp.),
- koszty jakoci (reklamacje, spadek jakoci pracy, ni¿sze
poziomy wskaników satysfakcji klientów),
- koszty spadku zaanga¿owania pracowniczego (pogorszenie siê wspó³pracy wewn¹trz zespo³u, spadek wskaników zaanga¿owania pracowniczego wewn¹trz przedsiêbiorstwa).
Poza kosztami absencji pracodawcy przedsiêbiorstwa, realizuj¹c politykê zarz¹dzania absencjami powypadkowymi, identyfikuj¹ przyczyny absencji. Przyczyn¹ nieobecnoci pracownika w pracy jest wypadek, a skutkami s¹ okrelone schorzenia. W przedsiêbiorstwach zarz¹dzaj¹cych
absencjami zakres schorzeñ podlega szczegó³owej identyfikacji. Wed³ug raportu Pan-European Health and Benefits
Report [7] przyczynami absencji powypadkowej s¹ najczêciej schorzenia uk³adu miêniowo-szkieletowego: st³uczenia, z³amania, zwichniêcia stawów, zerwania miêni, a tak¿e skaleczenia i poparzenia cia³a. Miejscami urazów powypadkowych s¹: rêce (w tym palce, d³onie), nogi, biodra,
miednica, krêgos³up, a tak¿e g³owa (w tym czêsto okolice
oczu).
Dobrze przygotowany system rejestracji absencji powypadkowej obejmuje trzy podstawowe komponenty informacji:
- liczba dni nieobecnoci pracownika,
- identyfikacja przyczyn nieobecnoci (rodzaj schorzenia),
- bezporednie i porednie koszty absencji pracowniczej.
System rejestracji absencji powypadkowej jest elementem
systemu rejestracji poziomu wypadkowoci w przedsiêbiorstwach. Dokonuj¹c przegl¹du systemów funkcjonuj¹cych w przedsiêbiorstwach ustalono, ¿e raportowanie obejmuje najczêciej:
- liczbê przepracowanych roboczogodzin,
- ³¹czn¹ liczbê wypadków w pracy,
- liczbê wypadków bez przerwy w pracy,
- liczbê wypadków z przesuniêciem pracownika na inne
stanowisko,
- liczbê wypadków z przerw¹ w pracy, w tym liczbê dni
absencji pracowniczych,
- liczbê wypadków miertelnych,
- inne kategorie wypadków w ujêciu liczbowym, np. wypadki w drodze do pracy.
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Poza ujêciem liczbowym, w raportach przedsiêbiorstwa zestawiaj¹ wskaniki dotycz¹ce ciê¿koci i czêstoci wypadków. Uzupe³nieniem raportów s¹ informacje na temat:
- liczby szkoleñ z zakresu bezpieczeñstwa i higieny pracy,
w tym liczby szkoleñ z zakresu udzielania pierwszej pomocy, liczby uczestników szkoleñ wraz z zestawieniem
tematyki szkoleñ,
- podejmowanych dzia³añ w obszarze poprawy warunków
pracy (zrealizowane inwestycje, zakupy sprzêtu, dodatkowe wyposa¿enie stanowisk, rodki ochronne),
- dzia³alnoci s³u¿b bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz
dzia³ania administracyjne, np. liczba wydanych decyzji
administracyjnych dotycz¹cych bezpieczeñstwa pracy.
Przedsiêbiorstwa maj¹ce dostêp do danych z zakresu absencji powypadkowych podejmuj¹ dzia³ania na rzecz ograniczenia absencji. Na programy dotycz¹ce zarz¹dzania absencjami sk³adaj¹ siê:
- procedury i standardy postêpowania ukierunkowane na
obni¿enie poziomu wypadkowoci oraz ustalenia dotycz¹ce postêpowania powypadkowego,
- zarz¹dzanie konkretnym przypadkiem choroby (pomoc
zak³adu pracy w powrocie pracownika do zdrowia, np.
wiadczenia rehabilitacyjne, dostêp do opieki medycznej
na koszt pracodawcy) i medycyna pracy (badania okresowe, profilaktyczne, badania przed powrotem do pracy),
- budowanie wiadomoci pracowniczej bezpieczeñstwa
pracy (szkolenia obligatoryjne i dodatkowe, szeroko rozumiana komunikacja, nagradzanie postaw bezpiecznych, karanie niezgodnoci zachowañ (niezgodnoæ ze
standardami, normami, przepisami prawa), w tym promocja zdrowia (dodatkowe badania stanu zdrowia pracowników, akcje uwiadamiaj¹ce szkodliwoæ pewnych
nawyków, np. palenia papierosów),
- inwestycje z zakresu poprawy warunków pracy tzw. plany
poprawy warunków pracy, w tym dzia³ania d³ugo-, rednio- i krótkookresowe (inwestycje budowlane, zakupy
maszyn i sprzêtu, zakupy rodków ochrony osobistej itp.).
Realizowane programy zarz¹dzania absencjami podlegaj¹
ocenie skutecznoci. Pracodawcy oczekuj¹ spadku absencji
powypadkowych (ujêcie liczbowe lub wskanikowe). Podejmowane dzia³ania przynios¹ spodziewane efekty, je¿eli zarz¹dzanie absencjami powypadkowymi bêdzie procesem,
który nie ma charakteru przypadkowego, lecz jest zbiorem
zaplanowanych i konsekwentnie realizowanych dzia³añ.
Poza zdolnoci¹ do szybkiego i dok³adnego pomiaru absencji powypadkowych przedsiêbiorstwa musz¹ zwracaæ uwagê
na koszty absencji powypadkowych oraz uczuliæ kadrê kierownicz¹ na szerokie spojrzenie na zdrowie i dobre samopoczucie pracowników. Zarz¹dzanie absencjami powypadkowymi powinno stanowiæ komponent systemu zarz¹dzania
bezpieczeñstwem i higien¹ pracy. Kwestie absencji powypadkowych pracowników (poza innymi kategoriami absencji) stwarzaj¹ mo¿liwoci oszczêdnoci i poprawy efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstw. Dobrze opracowany
system zarz¹dzania absencjami powypadkowymi sk³ada siê
z trzech kluczowych komponentów: bazy danych, programu
i pomiaru efektów (rys. 1). Poszczególne komponenty pozostaj¹ we wzajemnej interakcji, a skutecznoæ dzia³añ uwarunkowana jest uzyskiwanym efektem, jakim jest spadek
liczby absencji powypadkowych.
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zachowañ pracowniczych (wywiady
z pracownikami, którzy ulegli wypadkom, eliminowanie anomalii i zdarzeñ
potencjalnie wypadkowych przez w³aciwe s³u¿by ds. BHP i/lub cz³onków zespo³u zadaniowych, jak i samych pracowników), rozmowy kierowników liniowych
i s³u¿ ds. BHP z pracownikami powracaj¹cymi do pracy po d³ugiej nieobecnoci
(przypominanie pracownikom o obowi¹zuj¹cych przepisach bezpieczeñstwa pracy), organizowanie konkursów z zakresu
znajomoci zasad bezpieczeñstwa pracy,
obchody dni bezpieczeñstwa itp. [3].
Rys. 1. System zarz¹dzania absencjami powypadkowymi
W ramach programu zarz¹dzania absenw ujêciu strukturalnym
cjami pracownicy maj¹ mo¿liwoæ przeprowadzenia dodatkowych badañ kontrolnych i konsultacji z lekarzami ró¿nych specjalnoci
4. Wypadkowoæ a absencje pracownicze  analiza
(w przedsiêbiorstwie realizowany jest Pracowniczy Procase study
gram Zdrowotny). Celem priorytetowym przedsiêbiorstwa
jest produkcja bezwypadkowa. Przedsiêbiorstwo stawia na
Jako studium przypadku pos³u¿y³o przedsiêbiorstwo proci¹g³¹ poprawê warunków i bezpieczeñstwa pracy. Zarz¹dukcyjne bran¿y hutniczej. Zakresem analizy objêto liczbê
dzanie absencjami realizowane jest w przedsiêbiorstwie ju¿
wypadków zarejestrowanych w przedsiêbiorstwie i liczbê
trzeci rok. Przyjmowane programy s¹ zestawem dzia³añ
dni chorobowych na skutek zaistnia³ych wypadków (tab.
z zakresu zarz¹dzania zasobami ludzkimi, które pozostaj¹
1). Czasokres analizy obejmowa³ lata 2006-2012. Informaw korelacji z popraw¹ efektywnoci i skutecznoci funkcje pozyskano z wewnêtrznych raportów o wypadkowoci.
cjonowania systemu zarz¹dzania bezpieczeñstwem i hiNa podstawie danych zestawionych w tabeli 1 ustalono, ¿e
gien¹ pracy. G³ównymi wykonawcami wiêkszoci dzia³añ
na 1 wypadek w pracy przypada od 28 do 68 dni chorobos¹: dzia³ personalny przedsiêbiorstwa, s³u¿by BHP oraz lewych. Wskanik absencji powypadkowej (obliczono go na
karze medycyny pracy. Zarz¹dzanie absencjami wymaga
podstawie uzyskanych danych, propozycja struktury
równie¿ du¿ego zaanga¿owania kadry kierowniczej i lidewskanika  opracowanie w³asne autorki  Wskanik =
rów zespo³ów roboczych. Kadra kierownicza promuje
(liczba dni absencji chorobowych na skutek zaistnia³ych
dzia³ania z zakresu ochrony zdrowia pracowniczego, stawypadków/liczbê roboczodniówek) x 100) wynosi³ 0,025.
wia na budowanie postaw bezpiecznej pracy, a tak¿e podejNieprzepracowany czas pracy (w ramach ogó³u absencji
muje dzia³ania koryguj¹ce w zakresie organizacji pracy
pracowniczych) generowa³ koszty w wysokoci 10 mln z³.
w przypadku stwierdzenia anomalii (nieprawid³owoci ziWysoki poziom absencji powypadkowych i ponoszone
dentyfikowanych w miejscu pracy, które mo¿na natychkoszty w analizowanym przedsiêbiorstwie spowodowa³, ¿e
miast usun¹æ, np. niew³aciwy i/lub niekompletny ubiór roprzedsiêbiorstwo przyst¹pi³o do realizacji polityki zmniejboczy, niew³aciwe wykonywanie czynnoci stanowiskoszania absencji pracowniczych. Pierwsze za³o¿enia opracowych), zagro¿eñ potencjalnie wypadkowych (ich usuniêcie
wano na 2010 rok. Kluczowym programem w sferze bezwymaga czasu i planu dzia³ania) i/lub zdarzeñ potencjalnie
pieczeñstwa pracy jest program zarz¹dzania wiadomoci¹
wypadkowych (sytuacje maj¹ce znamiona wypadku,
pracownicz¹. Na program ten sk³adaj¹ siê: szkolenia z zakrew którym jednak nikt nie ucierpia³). Sytuacje niew³aciwe
su bezpieczeñstwa pracy, analizy sytuacji wypadkowych
s¹ analizowane, a ich interpretacja pozwala na wdro¿enie
(diagnozowanie przyczyn wypadków i powi¹zanie ich
dzia³añ zapobiegawczych.
z miejscem lub charakterem wykonywanej pracy), kontrole

Tab. 1. Liczba wypadków i dni chorobowych na skutek wypadków w pracy
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5. Podsumowanie
Zwiêkszony nacisk na bezpieczeñstwo pracy spowodowa³,
¿e przedsiêbiorstwa przyjê³y nowe za³o¿enia systemów zarz¹dzania bezpieczeñstwem pracy oparte na efektywnoci
zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem jest efektywne, je¿eli poszczególne dzia³ania dotycz¹ce zarz¹dzania zasobami ludzkimi s¹ efektywne. Dla
potrzeb uzyskiwania efektywnoci opracowano zestaw
miar u¿ywanych do kalkulacji dzia³añ zwi¹zanych z zarz¹dzaniem zasobami ludzkimi, w tym w zakresie zarz¹dzania
absencjami. Jedn¹ z kategorii absencji pracowniczych s¹
absencje powypadkowe. D¹¿enie przedsiêbiorstw do obni¿enia tych absencji sta³o siê na tyle wa¿ne, ¿e opracowano
programy zarz¹dzania absencjami. Na polskim rynku funkcjonuj¹ przedsiêbiorstwa, które nie tylko monitoruj¹ poziom absencji, ale równie¿ szacuj¹ koszty nieobecnoci
pracowniczych. W przytoczonym przyk³adzie koszty absencji wynosi³y oko³o 10 mln z³, a liczba absencji powypadkowych w przeliczeniu na 1 wypadek wynosi³a od 28
do 68 dni chorobowych. Celem priorytetowym analizowanego przedsiêbiorstwa by³o obni¿enie poziomu wypadkowoci. Dzia³aniom z zakresu poprawy bezpieczeñstwa
pracy towarzyszy zestaw dzia³añ z zakresu poprawy efektywnoci funkcjonowania czynnika ludzkiego wraz
z przyjmowaniem nowych postaw przez pracowników
w ramach budowanej kultury bezpieczeñstwa pracy [2].
W analizowanym przedsiêbiorstwie po wprowadzeniu programów zarz¹dzania absencjami wskanik absencji uleg³
zmniejszeniu z poziomu 0,025 do 0,004, co wiadczy
o skutecznoci dzia³añ.
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POLICY ON DECREASING POST-ACCIDENT ABSENCES IN MANUFACTURING ENTERPRISE
Key words:
post-accident absences, absence management, work safety.
Abstract:
Accidents at work, depending on their severity result in the
absence of the worker in workplace (post-accident sickness
absence). Together with the changes in human resources
management structures (emphasis put on the improvement
of efficiency of employees functioning) the enterprises
have introduced activities called absences management.
Human departments of enterprises are obliged to conduct
calculations of the cost of absences of employees. Achieved
estimated costs became the basis to introduce activities
which are aimed at decreasing the level of employees absences. In case of post-accident absences enterprises strive
at limiting the numbers of accidents (in strategic perspective also to their total elimination  strategy of no-accident
manufacturing). In work safety and hygiene management
systems the activities connected with improvement of work
safety are connected with activities in the field of human
resources management. The policy of absences management is aimed at decreasing the amount of sickness absences and improvement of productivity. The aim of this publication is to present the assumptions connected with cost
calculation of post-accident absences and proposals of activities which allow to reduce the number of sickness absence days. In the practical part of publication the relation between the number of accidents and the number of sick leave
days is presented. A case study here was a metallurgical
enterprise.
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