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III. ANALIZOWANIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY

W roku 2009 inspektorzy pracy zbadali oko-
liczności i przyczyny 2 354 wypadków przy 
pracy, w tym 331 wypadków zbiorowych. W zda-

rzeniach tych poszkodowanych ogółem zostało 
2 951 osób, z których 505 poniosło śmierć, a 969 
doznało ciężkich obrażeń ciała. 

Liczba zbadanych wypadków

Liczba poszkodowanych w wypadkach

ogółem
w tym:

śmiertelnych ciężkich

ogółem 2 354 2 951 505 969

w tym: zbiorowych 331 928 57 99

Źródło: dane PIP

Wśród poszkodowanych w wypadkach przy 
pracy, które były przedmiotem analiz PIP, blisko 
92% stanowili pracownicy. O ile w odniesieniu 
do wypadków osób zatrudnionych na podstawie 
stosunku pracy, w przeważającej mierze źródłem 
informacji byli pracodawcy (w szczególności ze 

względu na obowiązek zgłoszenia do PIP każdego 
wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego), 
to w zakresie wypadków osób niebędących pra-
cownikami, inspektorzy uzyskiwali te informacje 
głównie od jednostek organizacyjnych policji, pro-
kuratury i ZUS. 

Status zatrudnienia  
poszkodowanych 

w wypadkach zbadanych  
przez PIP

Liczba poszkodowanych w wypadkach 

ogółem
w tym:

ze skutkiem  
śmiertelnym

z ciężkimi  
obrażeniami ciała

pracownicy 2 712 456 879

osoby wykonujące pracę na innej podstawie 
niż stosunek pracy 239 49 90

Źródło: dane PIP

Wśród poszkodowanych w wypadkach 
śmiertelnych — zbadanych przez PIP — domi-
nowali robotnicy budowlani robót stanu suro-
wego oraz robót wykończeniowych. Corocznie 
daje się zauważyć zwiększony udział zawodów 
budowlanych w wypadkach (12,5% w 2006 r.; 18% 
w 2007 r.; 20% w 2008 r., 22,9% w roku 2009).

Nie zmieniła się zasadniczo struktura zbada-
nych zdarzeń wypadkowych ogółem wg miejsca 

ich zaistnienia. Wciąż dominują wypadki w miej-
scu wykonywania produkcji (bez miejsc magazy-
nowania, konserwacji i napraw).

Natomiast miejsca wypadków śmiertelnych 
(badanych w 2009 r. przez inspektorów pracy) to 
najczęściej: tereny budów — 31%, miejsca i środki 
komunikacji publicznej — 24% oraz miejsca pro-
dukcji przemysłowej — 21%.

Szczególne znaczenie w analizie wypadków 
(w celu ukierunkowania działań prewencyjnych) 
mają wydarzenia będące odchyleniami od nor-
malnego przebiegu procesów pracy. Wśród nich 
dominują wydarzenia związane z utratą kontroli 
nad środkami transportu lub obsługiwanym sprzę-
tem ruchomym, a także z upadkiem osoby z wyso-
kości, np. z dachów, tarasów, okien, rusztowań, 
pomostów roboczych, drabin itp.

W zbadanych przez PIP w roku sprawo-
zdawczym wypadkach poszkodowanych zosta-
ło 1 231 osób o stażu pracy w zakładzie nie 
dłuższym niż 1 rok (41,7% ogółu poszkodowa-
nych), z których 306 to poszkodowani o stażu 
pracy do 7 dni (wśród nich 75 poniosło śmierć, 
a 126 doznało ciężkich obrażeń ciała).



SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2009 r.

38

Wykres 24. Struktura poszkodowanych w zbadanych przez PIP wypadkach — wg stażu pracy

Źródło: dane PIP
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Poszkodowani o stażu pracy do 1 roku 
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Wykres 25. Poszkodowani w zbadanych przez PIP wypadkach śmiertelnych — wg wykonywanych zawodów 

Źródło: dane PIP
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Wykres 26. Poszkodowani w zbadanych przez PIP wypadkach — wg miejsca wypadku

liczba poszkodowanych

72

73

92

155

603

710

1021

miejsce uprawy, hodowli, połowu ryb, lasy i tereny zielone

placówki ochrony zdrowia

biura, placówki naukowe, szkoły, zakłady usługowe

pod ziemią, wyłączając place budowy

miejsce i środki komunikacji publicznej

teren budowy, kamieniołom, kopalnia odkrywkowa

miejsce produkcji przemysłowej

Źródło: dane PIP

Wykres 27. Poszkodowani w zbadanych przez PIP wypadkach 
— wg wydarzeń stanowiących odchylenie od normalnego przebiegu procesów pracy
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ruch ciała związany z wysiłkiem fizycznym 
(prowadzący na ogół do urazu wewnętrznego)

wstrząs psychiczny, strach, przemoc, atak, zagrożenie

odchylenia związane z elektrycznością , wybuch, pożar

ruchy ciała bez wysiłku fizycznego 
(prowadzące na ogół do urazów zewnętrznych)

wyrzut, wyciek, emisja substancji szkodliwych

uszkodzenie, rozerwanie, pęknięcie, ześlizgnięcie, upadek, 
załamanie się czynnika materialnego

poślizgnięcie się, potknięcie, upadek osoby

utrata kontroli nad: maszyną, środkami transportu, 
transportowanym ładunkiem, narzędziem lub obiektem

Źródło: dane PIP liczba poszkodowanych
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Wybrane wydarzenia, stanowiące odchylenie 
od normalnego przebiegu procesu pracy, w wyni-
ku których śmierć poniosła największa liczba 
osób (dane na podstawie zbadanych wypadków), 
to:

−	 utrata kontroli nad: maszyną, środkami trans-
portu, transportowanym ładunkiem, narzę-
dziem i obiektem — 137 ofiar śmiertelnych,

−	 pośliźnięcie, potknięcie, upadek osoby 
— 109 ofiar śmiertelnych,

−	 uszkodzenie, rozerwanie, pęknięcie, ześlizg-
nięcie, upadek, załamanie się czynnika mate-
rialnego — 77 ofiar śmiertelnych,

−	 wydarzenia związane z elektrycznością, 
wybuch, pożar — 33 ofiary śmiertelne.

Badając w roku sprawozdawczym okoliczności 
2 354 wypadków przy pracy, inspektorzy PIP ustali-
li łącznie 8 788 przyczyn tych zdarzeń. Wśród nich 
dominującymi były tzw. przyczyny ludzkie (w tym 
przede wszystkim — nieprawidłowe zachowanie się 
pracownika spowodowane zaskoczeniem niespo-
dziewanym zdarzeniem) — 49% wszystkich usta-
lonych przyczyn wypadków. Przyczyny określone 
jako organizacyjne (które łącznie stanowiły 40%) 
dotyczyły w przeważającej mierze sfery ogólnej 
organizacji pracy. Podobnie jak w latach poprzed-
nich, najmniejsza liczba przyczyn związana była 
z wadami konstrukcyjnymi lub niewłaściwymi roz-
wiązaniami technicznymi; przyczyny techniczne 
stanowiły 11% ogółu ustalonych przyczyn wypad-
ków przy pracy.

Wykres 28. Przyczyny zbadanych przez PIP wypadków
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niewłaściwe, samowolne zachowanie się pracownika

nieprawidłowe zachowanie się pracownika

przyczyny techniczne  przyczyny organizacyjne  przyczyny ludzkie

Źródło: dane PIP
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Powtarzalne przyczyny wypadków przy pracy 
to:

Wśród przyczyn technicznych:

−	 brak, niewłaściwy dobór i stan osłon oraz 
urządzeń zabezpieczających — (zabezpiecze-
nia m.in. przed zetknięciem się z ruchomymi 
elementami maszyn, urządzeń i narzędzi; 
uderzeniem przez wyrzucane materiały i przed-
mioty; wybuchem; zetknięciem z powierzch-
niami o skrajnych temperaturach — bardzo 
wysokich lub niskich; porażeniem prądem 
elektrycznym) — 36,5% ogółu przyczyn tech-
nicznych; 

−	 niewłaściwa stateczność czynnika materialne-
go (brak zabezpieczeń przed przewróceniem, 
zmianą położenia itp.) — 10,5%; 

−	 brak lub niewłaściwe środki ochrony zbiorowej 
— 10,3%;

−	 brak lub niewłaściwe układy sterowania, ele-
menty sterownicze, a także urządzenia sygnali-
zujące powstawanie zagrożeń — 8,2%;

−	 wady konstrukcyjne, niewłaściwa struktura 
przestrzenna oraz nieodpowiednia wytrzyma-
łość czynnika materialnego — 5,8%;

−	 ukryte wady czynnika materialnego — 5,7%.

Wśród przyczyn organizacyjnych:

−	 brak nadzoru nad pracownikami — 17,9% ogó-
łu przyczyn natury organizacyjnej;

−	 tolerowanie przez nadzór odstępstw od prze-
pisów i zasad bezpiecznej i higienicznej pracy 
— 15,9%;

−	 brak lub niewłaściwe instrukcje bezpiecznej 
pracy — 14,5%;

−	 dopuszczanie do pracy pracowników bez 
przeszkolenia lub niewłaściwie przeszkolo-
nych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pra-
cy — 12,0%;

−	 niewyposażenie pracowników w środki ochro-
ny indywidualnej lub niewłaściwy dobór tych 
środków — 7,9%;

−	 niewłaściwa koordynacja prac zbiorowych 
— 5,3%;

−	 niedostateczne przygotowanie zawodowe pra-
cowników, w tym brak wymaganych uprawnień 
kwalifikacyjnych — 4,9%;

−	 dopuszczenie do pracy pracowników z prze-
ciwwskazaniami lekarskimi lub bez badań 
lekarskich — 4,9%.

Wśród tzw. przyczyn ludzkich:

−	 nieprawidłowe zachowanie się pracowników 
— 26,5% ogółu tzw. przyczyn ludzkich;

−	 niewłaściwe samowolne zachowanie się pra-
cownika — 9,3%;

−	 brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynni-
kiem materialnym przez pracownika — 6,9%;

−	 stan psychofizyczny pracowników, niezapew-
niający bezpiecznego wykonywania pracy 
— 3,4%;

−	 nieużywanie sprzętu ochronnego przez pra-
cownika — 3,2%.

W wyniku stwierdzonych w czasie ww. kontroli 
naruszeń przepisów bhp, inspektorzy pracy wyda-
li łącznie 2 964 decyzje. Ponadto w 1 916 wystą-
pieniach pokontrolnych skierowali łącznie 3 144 
wnioski, dotyczące podjęcia działań organizacyjno- 
-technicznych mających na celu wyeliminowanie 
lub ograniczenie występujących zagrożeń wypad-
kowych.

W związku z ujawnionymi — w trakcie badania 
przyczyn i okoliczności wypadków — wykrocze-
niami przeciwko prawom pracownika, inspektorzy 
nałożyli 968 mandatów karnych oraz skierowali 202 
wnioski o ukaranie do sądów grodzkich. Ponadto, 
w 64 przypadkach, zawiadomili organy proku-
ratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową.

W celu przeciwdziałania wzrostowi liczby 
wypadków przy pracy, PIP — przy współudziale 
partnerów społecznych i instytucji państwowych 
— podejmowała w 2009 r. działania kontrolno 
— nadzorcze i prewencyjne w branżach o najwięk-
szym nasileniu zagrożeń wypadkowych.

Kontrole, jakie przeprowadzone zostały w roku 
sprawozdawczym przez PIP u pracodawców 
i w innych podmiotach gospodarczych, przyczyni-
ły się do poprawy warunków pracy na stanowi-
skach, które wcześniej nie spełniały wymagań 
bhp. Jednocześnie realizowano kampanie i progra-
my prewencyjno-promocyjne, wspierające działal-
ność kontrolną w zakresie ograniczania zagrożeń 
wypadkowych. Działania te zostały omówione 
w rozdziale VII.

*  *   *

W 2009 r. kontynuowano kontrole przestrze-
gania przez pracodawców przepisów Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalania 
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 
oraz sposobu ich dokumentowania, a także 
zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze 
wypadków przy pracy. Kontrole przeprowadzo-
no u 2 239 pracodawców (zatrudniających łącznie 
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494,3 tys. pracowników), poddając analizie 8 191 
dokumentacji powypadkowych.

Tak jak w latach ubiegłych, nadal stwierdzano 
w części kontrolowanych zakładów (16%) nieprze-
strzeganie obowiązku niezwłocznego przystę-
powania do ustalenia okoliczności i przyczyn 
wypadku, w tym w szczególności — zaniechanie 
dokonania oględzin miejsca wypadku (11%).

Nadal inspektorzy stwierdzają nieprawidłowo-
ści w zakresie rejestracji wypadków przy pracy 
i przekazywania informacji do statystyki publicz-
nej GUS. Problem dotyczył 916 objętych kontrolą 
postępowań powypadkowych w 390 zakładach 
(ponad 17%).

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami 
przepisów ww. rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 28 lipca 1998r. (oraz rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r.), inspektorzy wyda-
li łącznie 269 decyzji, w tym 13 decyzji nakazują-
cych ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku. 

Ponadto skierowali do pracodawców 5 136 wnio-
sków dotyczących przestrzegania zasad prawidło-
wego ustalania okoliczności i przyczyn wypadków 
przy pracy. Winnych popełnienia wykroczeń, 
inspektorzy pracy ukarali grzywnami (69 man-
datów) oraz skierowali 6 wniosków o ukaranie 
do sądów grodzkich. W przeważającej większości 
postępowania te wszczęte zostały w związku z nie-
prawidłowościami związanymi z powiadamianiem 
o wypadkach przy pracy organów PIP.

Kontrole przestrzegania obowiązków w zakre-
sie postępowania powypadkowego, a zwłaszcza 
stosowania właściwych środków zapobiegających 
kolejnym wypadkom przy pracy, od wielu lat wyka-
zują wysoki stopień uchybień i nieprawidłowości. 
Powodem takiego stanu jest m.in. wciąż niedosta-
teczna wiedza pracodawców w obszarze bezpie-
czeństwa i higieny pracy.

W związku z powyższym dalsze działania Pań-
stwowej Inspekcji Pracy w omawianym obszarze 
obejmą w szczególności:
•	 zintensyfikowane kontrole, wspierane przed-

sięwzięciami prewencyjnymi, w zakładach 
o największym nasileniu zagrożeń wypadko-
wych;

•	 publikację i udostępnianie materiałów informa-
cyjno-szkoleniowych oraz rozwijanie podstro-
ny internetowej PIP zawierającej informacje 
o wybranych wypadkach przy pracy, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem wskazania ich oko-
liczności i przyczyn (przykłady mechanizmów 
prowadzących do wystąpienia wydarzenia 
wypadkowego) oraz niezbędnych działań 
zapobiegawczych.

W skontrolowanych dokumentacjach powy-
padkowych (w co piątym zakładzie), pomimo 
jednoznacznych dowodów dotyczących przy-
czyn wypadków, nie zostały wskazane naru-
szenia przepisów bezpieczeństwa pracy, za 
które odpowiedzialny jest pracodawca. Brak 
działań zapobiegawczych, będący konsekwen-
cją niedokonania lub niedokładnej analizy zagro-
żeń na stanowisku pracy na którym doszło do 
wypadku, stwarza ryzyko zaistnienia podob-
nego zdarzenia w przyszłości, w tym o najpo-
ważniejszych skutkach.


