
2. Badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 

W 2002 r. inspektorzy pracy zbadali okoliczności i przyczyny 2 480 wypadków przy pracy, w 

których poszkodowanych zostało 3 245 osób, w tym 590 śmiertelnie i 1 038 ciężko. 

Wypadki zbiorowe stanowiły 18% ogólnej liczby zbadanych wypadków (58% z nich to wypadki 

drogowe, w których śmiertelnie poszkodowanych zostało 44 pracowników, a 70 doznało ciężkich 

obrażeń ciała). 

W badanych wypadkach poszkodowanych zostało 39 pracowników młodocianych, w tym 

śmiertelnie – 2 młodocianych, ciężko – 17. (W 2001 r. odpowiednio 38 wypadków, w tym: 1 śmiertelny, 

16 – ciężkich). 

W roku 2002, w porównaniu do roku poprzedniego, nie odnotowano istotnych zmian w 

strukturze wydarzeń powodujących wypadki przy pracy. Nadal najczęściej do wypadków dochodzi 

wskutek uderzenia, pochwycenia i przygniecenia osoby przez maszyny, urządzenia i ich części oraz 

środki transportu, a najwięcej ofiar śmiertelnych powodują wypadki drogowe. Szczegółowe informacje 

na ten temat przedstawiają wykresy. 

 

Podobnie jak w latach poprzednich, również w 2002 r. wypadkom najczęściej ulegali kierowcy 

pojazdów silnikowych i robotnicy budowlani. W strukturze poszkodowanych w wyniku wypadków 

wzrósł udział procentowy górników, nieznacznie – robotników pomocniczych w górnictwie i w 

budownictwie i robotników budowlanych zatrudnionych przy wykonywaniu prac wykończeniowych. 

  



 

Wśród poszkodowanych w wypadkach zbadanych przez PIP, prawie 88% (podobnie jak w roku 

2001) stanowili mężczyźni; w wypadkach śmiertelnych udział mężczyzn wynosił 94%. 

Wśród poszkodowanych przeważała grupa wiekowa 40 – 49 lat (30,2% ogółu 

poszkodowanych). Znaczną grupę poszkodowanych stanowiły również osoby młode w wieku 20 – 29 

lat (24,8%) oraz w grupie 30 – 39 lat (24%). Liczba osób poszkodowanych w poszczególnych grupach 

wiekowych nie zmieniła się zasadniczo w stosunku do roku 2001. 

Z przeprowadzonej analizy (lata 2001 i 2002) wynika, że wypadkom najczęściej ulegają osoby 

o krótszym niż 1 rok stażu pracy, a ryzyko wypadku wyraźnie maleje wraz z wydłużaniem się 

okresu zatrudnienia w danym zakładzie. 

 

Struktura przyczyn wypadków była analogiczna jak w 2001 r. 

Przyczyny organizacyjne stanowiły 37%, przyczyny techniczne – 12%, a tzw. przyczyny ludzkie– 

51%. 

Przyczyny techniczne to w szczególności: 



brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające i środki ochrony zbiorowej; 

niewłaściwa stateczność czynnika materialnego; 

wady konstrukcyjne i nieodpowiednia wytrzymałość czynnika materialnego; 

niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego; 

ukryte wady materiałowe czynnika materialnego. 

Przyczyny organizacyjne to zwłaszcza: 

tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpiecznej pracy oraz stosowanie niewłaściwej 

technologii; 

brak nadzoru i właściwej koordynacji prac zbiorowych; 

brak lub niewłaściwe przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 

szczególnie na stanowiskach pracy; 

brak lub niewłaściwe zabezpieczenie stanowisk pracy, w tym na wysokości, w wykopach 

i zbiornikach; 

brak lub niewłaściwe instrukcje bezpiecznego wykonywania pracy przy użytkowanych maszynach i 

urządzeniach oraz prowadzonych procesach technologicznych; 

dopuszczenie do wykonywania pracy osób nieposiadających wymaganych kwalifikacji zawodowych 

i dodatkowych uprawnień; 

dopuszczenie do wykonywania pracy pracownika z przeciwwskazaniami lekarskimi oraz bez 

wymaganych badań profilaktycznych; 

niewłaściwa organizacja stanowisk pracy; 

niewłaściwa lub nadmierna eksploatacja czynnika materialnego oraz niewłaściwe naprawy 

i remonty. 

Przyczyny ludzkie to przede wszystkim: 

nieprawidłowe zachowanie się pracownika, w tym spowodowane: lekceważeniem zagrożenia 

i poleceń służbowych, niedostateczną koncentracją uwagi na wykonywanej czynności, 

zaskoczeniem niespodziewanym zdarzeniem, pośpiechem; 

niewłaściwe, samowolne zachowanie się pracownika, w tym: wykonywanie czynności bez usunięcia 

zagrożeń (np. niewyłączenie maszyny lub zasilania elektrycznego), niewłaściwe operowanie 

kończynami w strefie zagrożenia, wejście bądź wjechanie w obszar zagrożony bez upewnienia się 

czy nie ma niebezpieczeństwa; 

niestosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz urządzeń 

zabezpieczających. 

Państwowa Inspekcja Pracy coraz większą wagę przywiązuje do działań 

prewencyjnych w sferze wypadkowości, których celem jest poprawa poziomu wiedzy pracodawców i 

pracowników w zakresie ryzyka zawodowego i możliwych do zastosowania środków 

zapobiegawczych. Ta forma działalności jest szeroko stosowana w krajach UE jako ważny i w wielu 

przypadkach niezbędny element prewencji. 

Działania w tym obszarze polegały m.in. na przekazywaniu pracodawcom informacji 

o przyczynach zbadanych wypadków oraz ujawnionych źródłach czynników szczególnie 

niebezpiecznych. Organizowane były także narady i spotkania z przedstawicielami różnych środowisk 

zainteresowanych problematyką zapobiegania wypadkom przy pracy (pracodawcy, stowarzyszenia 

naukowo–techniczne, organizacje związkowe, organy nadzoru nad warunkami pracy itp.). W związku 

z ogłoszeniem roku 2002 rokiem bezpieczeństwa w budownictwie znaczna część spotkań i narad 

organizowana była dla pracodawców budowlanych. 

W ramach oddziaływania prewencyjnego: 

skierowano prawie 2 600 pism dot. okoliczności i przyczyn wypadków oraz niezbędnych środków 

prewencyjnych – do pracodawców, rzemieślników i organizacji związkowych z branży budowlanej, 

transportowej, przemysłu drzewnego, produkcji metali, służby zdrowia, energetyki oraz w związku z 



wykonywaniem niebezpiecznych prac np. dotyczących spawania; 

zorganizowano lub współorganizowano seminaria, konferencje oraz wystawy i pokazy użytkowania 

środków ochrony indywidualnej, szczególnie dla pracodawców budownictwa i rolników; 

prowadzono doradztwo w redakcjach czasopism lub w czasie audycji radiowych nt. sposobów 

ograniczania lub likwidacji zagrożeń wypadkowych; 

prowadzono szkolenia dla członków zespołów powypadkowych nt. procedur ustalania okoliczności i 

przyczyn wypadków oraz prawidłowego sporządzania dokumentacji powypadkowej; 

organizowano konkursy nt. wiedzy o zagrożeniach wypadkowych dla młodzieży i pracowników; 

na stronach internetowych okręgowych inspektoratów pracy przedstawiano okoliczności i przyczyny 

wypadków oraz środki profilaktyczne służące do likwidacji i ograniczania przyczyn wypadków. 

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 4. 

W 2002 roku zespoły specjalistów PIP zbadały także przyczyny 10 niepożądanych zdarzeń, 

w tym: awarii przemysłowej, pożarów, katastrofy budowlanej oraz zbiorowych wypadków przy pracy, 

które spowodowały bądź mogły spowodować ofiary w ludziach, straty mienia i dewastację środowiska 

naturalnego. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w raporcie “Katastrofy 2002”. 

Podobnie jak w latach poprzednich, również w roku sprawozdawczym kontrolowano realizację 

postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.07.1998 r. w sprawie ustalania 

okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu 

informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy. W ramach tych kontroli inspektorzy 

pracy dokonali oceny 7 757 dokumentacji powypadkowych w 1 927 zakładach. 

Stwierdzone nieprawidłowości wskazują, że wielu pracodawców nadal traktuje ustalenie 

okoliczności i przyczyn wypadku jako wymaganie formalne, niezbędne tylko do sporządzenia 

protokołu uprawniającego poszkodowanego lub jego rodzinę do uzyskania świadczeń z tytułu 

wypadku przy pracy. W obawie przed ewentualną odpowiedzialnością, pomijane są często 

przyczyny organizacyjne i techniczne, przez co wykluczana jest potrzeba zastosowania środków 

zapobiegających podobnemu wypadkowi w przyszłości. Tymczasem inspektorzy stwierdzali, że 

niewłaściwa organizacja stanowiska pracy, jak również ogólna organizacja pracy były przyczynami 

wielu wypadków, dla których zespoły powypadkowe błędnie ustaliły przyczyny tzw. ludzkie, 

przypisując poszkodowanym nieprawidłowe zachowania wobec zagrożenia. 

Na jakość dochodzeń powypadkowych wpływ ma także doświadczenie zawodowe i przygotowanie 

osób wchodzących w skład zespołów powypadkowych.Członkowie tych zespołów ograniczają się 

często tylko do opisu okoliczności wypadku, bez przedstawienia jego przebiegu w układzie 

przyczynowo – skutkowym. Występują też problemy z kwalifikacją przyczyn i rodzaju wypadku ze 

względu na jego skutki. 

W 2002 r. w 1 927 zakładach przeprowadzono kontrolę przestrzegania przez 

pracodawców postanowień przepisów prawa w zakresie rejestracji i zgłaszania do GUS 

wypadków przy pracy. 

Większość stwierdzonych naruszeń prawa w zakresie rejestracji i zgłaszania wypadków do 

GUS występowała w zakładach sektora prywatnego (541 zakładów, co stanowiło 36% wszystkich 

skontrolowanych zakładów prywatnych). W sektorze publicznym stwierdzono nieprawidłowości w 99 

zakładach (23% wszystkich skontrolowanych firm tego sektora) Liczba nieprawidłowości przy 

sporządzaniu i przesyłaniu statystycznych kart wypadków rośnie wraz ze spadkiem stanu 

zatrudnienia. Małe zakłady zatrudniające do 9 pracowników nie spełniają wymagań w tym 

zakresie prawie 4-krotnie częściej niż zakłady duże, o zatrudnieniu ponad 250 pracowników. 

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 4. 

 


