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Wypadki w budownictwie zbadane przez inspektorów pracy PIP  

w okresie I - III kwartału 2007 r. 

 

I. Ogólna skala problemu 

W okresie I-III kwartału bieżącego roku inspektorzy dokonali analizy okoliczności i przyczyn 263 wypadków 

przy pracy w budownictwie, w tym 42 wypadków zbiorowych. W analogicznym okresie ubiegłego roku było to 

odpowiednio: 230 i 32. W zbadanych zdarzeniach poszkodowanych zostało łącznie 337 osób (w 2006 r. – 276), 

w tym 92 ze skutkiem śmiertelnym (w 2006 r. – 85).  

W badanym okresie nastąpił w skali całej gospodarki wzrost ogólnej liczby zgłoszeń zdarzeń wypadkowych do 

PIP, w tym również wypadków śmiertelnych i ciężkich (rys. 1). W budownictwie wystąpił zauważalny wzrost 

liczby poszkodowanych w zgłoszonych wypadkach zbiorowych. Najwięcej tych zdarzeń miało miejsce podczas 

jazdy i kierowania środkami transportu drogowego (14 zdarzeń) i przy pracach z użyciem rusztowań 

budowlanych (6). W zbadanych wypadkach zbiorowych w budownictwie obrażenia odniosło łącznie 116 osób 

(w 2006 r. – 82), z których śmierć poniosło 21, tj. dwukrotnie więcej niż w 2006 r. W ogólnej liczbie 

poszkodowanych uwzględniono także 15 (z 23) ofiar zbiorowego wypadku w Kopalni „Halemba”, do którego 

doszło w listopadzie 2006 r. Pracodawca poszkodowanych zarejestrował prowadzoną działalność gospodarczą 

jako budownictwo specjalistyczne (wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich). Kontrole 

związane z tym zdarzeniem zostały zakończone dopiero w I kwartale 2007 roku.  

 

Rys. 1. Wypadki przy pracy zbadane przez inspektorów w okresie I-III kwartału 2006 i 2007 r. w budownictwie na tle wszystkich 
zbadanych zdarzeń.    

Udział poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych w budownictwie w ogólnej liczbie zbadanych przez 

inspektorów urazów tej kategorii wynosił 23% i był na poziomie przetwórstwa przemysłowego (działalność 

produkcyjna), w którym liczba pracujących jest 3-krotnie wyższa. W analizowanym okresie prawie co 5. 

zgłoszenie wypadku śmiertelnego i ciężkiego pochodziło z budownictwa (rys. 1). Z danych dotyczących miejsca 

zdarzeń wynika, że najwięcej urazów w tej sekcji gospodarki odnotowano na terenie obiektów w budowie 

(42,4%), obiektów poddawanych rozbiórce i remontowi (20%) oraz w miejscach i środkach komunikacji 

(15,4%). Liczba poszkodowanych w budownictwie w poszczególnych województwach pozostawała w związku z 

występującą na ich terenie aktywnością gospodarczą w tej dziedzinie (rys. 2).  
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Rys. 2. Poszkodowani w wypadkach zbadanych przez inspektorów w budownictwie w okresie I-III kwartału 2007 r. - wg okręgowych 
inspektoratów pracy (województw). 
 

II. Poszkodowani  

Wśród poszkodowanych w wypadkach, najliczniejsze grupy tworzyły osoby: 40-49 i 50-59 lat, a we wszystkich 

kategoriach urazów łącznie - w wieku 40-49 lat (rys. 3). Na poziomie ubiegłego roku utrzymała się także 

struktura poszkodowanych wg stażu pracy (rys. 4).   

 

Rys. 3. Poszkodowanych w zbadanych wypadkach w okresie I-III kwartał 2006 i 2007 r. - wg wieku: a) wypadki śmiertelne, b) wypadki 
ogółem.  

 

Rys. 4. Poszkodowani w zbadanych wypadkach w okresie I-III kwartału 2006 i 2007 r. – wg stażu pracy: a) wypadki śmiertelne b) wypadki 
ogółem.   

a)

a) b)

b)
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W dalszym ciągu, podobnie jak w 2006 roku, niewielki udział w ogólnej liczbie zgłoszeń miały wypadki, którym 

ulegały osoby o statusie „samozatrudniający” (rys. 5). Zjawisko świadczenia pracy na tej podstawie w 

budownictwie jest dość powszechne, jednak informacje o urazach tych osób trafiają sporadycznie do PIP.  

 

Rys. 5. Poszkodowani w zbadanych wypadkach w okresie I-III kwartału 2006 i 2007 r. – wg statusu zatrudnienia: a) wypadki śmiertelne, 

b) wypadki ogółem.   

Wśród poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych najwięcej było: robotników budowlanych pomocniczych, 

murarzy, pozostałych robotników budowlanych stanu surowego i dekarzy (rys. 6a). Podobna była struktura 

zawodów osób poszkodowanych w zbadanych wypadkach ogółem (rys. 6b).  

  

Rys. 6. Poszkodowani w zbadanych wypadkach w okresie I-III kwartału 2006 i 2007 r. – wg wybranych zawodów: a) wypadki śmiertelne, 

b) wypadki ogółem.   

a)

a) b)

b)
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III. Mechanizm wypadku 

Według obecnie stosowanego w Polsce modelu statystycznego wypadku EUROSTAT, każdy wypadek przy pracy 

jest zdarzeniem składającym się z trzech następujących etapów: faza przedwypadkowa, faza wypadkowa oraz 

faza powypadkowa. Fazę przedwypadkową tworzą okoliczności poprzedzające właściwe zdarzenie i opisywane 

są przez podanie informacji o miejscu, czynności wykonywanej przez poszkodowanego, używanym sprzęcie 

roboczym itp. Faza wypadkowa składa się natomiast z dwóch etapów, z których pierwszym jest wydarzenie 

będące odchyleniem od stanu normalnego (prowadzące do kontaktu człowieka z czynnikiem niebezpiecznym), 

a drugim - wydarzenie powodujące uraz (kontakt człowieka z czynnikiem niebezpiecznym). Fazę powypadkową 

charakteryzują skutki zdarzenia. W sytuacji, gdy nastąpi odchylenie, a nie dojdzie do kontaktu człowieka z 

czynnikiem niebezpiecznym, będzie miało miejsce tzw. wydarzenie wypadkowe bezurazowe (WWB). 

Inspektorzy pracy prowadzą badania okoliczności i przyczyn wystąpienia zarówno wydarzeń będących 

odchyleniami od stanu normalnego, jak i wydarzeń powodujących urazy. Podejście to wynika z istoty działań 

prewencyjnych - zapobieganie obu wymienionym wydarzeniom fazy wypadkowej. W okresie objętym analizą 

wśród wydarzeń będących odchyleniami od stanu normalnego dominowały: upadek z wysokości, utrata kontroli 

nad środkami transportu lub obsługiwanym sprzętem ruchomym (rys. 7).  

 

Rys. 7. Poszkodowani w zbadanych wypadkach w okresie I-III kwartału 2006 i 2007 r. – wg wydarzeń będących odchyleniami od stanu 

normalnego: a) wypadki śmiertelne, b) wypadki ogółem.   

 

a) b)
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W strukturze tych wydarzeń, istotny udział miały również - w relacji do liczby poszkodowanych - takie 

zdarzenia, jak: „wybuch, pożar, zapłon”. Do tej grupy kwalifikuje się m.in. zbiorowy wypadek śmiertelny w 

Kopalni „Halemba”. Konsekwencją zaistniałych odchyleń była struktura wydarzeń powodujących urazy (rys. 8).  

 
Rysunek 8. Poszkodowani w zbadanych przez inspektorów wypadkach w budownictwie w okresie od I do III kwartału 2007 r. – wg rodzaju 
kontaktu z czynnikiem niebezpiecznym (wydarzenie powodujące uraz): a) wypadki śmiertelne, b) wypadki ogółem. 

IV. Źródła zagrożeń 

Analiza struktury źródeł czynników niebezpiecznych, z którymi kontakt doprowadził w zbadanych zdarzeniach 

wypadkowych do urazów, wskazuje, że poważnym problemem w budownictwie jest użytkowanie sprzętu 

roboczego, w tym zwłaszcza wyposażenia do tymczasowej pracy na wysokości (rusztowania, kosze i pomosty 

robocze, drabiny), urządzeń do transportu pionowego (wyciągi budowlane, żurawie itp.) – rys. 9. Tradycyjnie, 

znaczący udział w wypadkach, miały również środki transportu i maszyny robocze (rys. 9).  

 

a) b)
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Rys. 9. Poszkodowani w zbadanych przez inspektorów wypadkach w budownictwie w okresie od I do III kwartału 2007 r. – wg maszyn 
związanych z tymi zdarzeniami: a) wypadki śmiertelne, b) wypadki ogółem. 

V. Przyczyny wypadków 

Z analizy danych dotyczących wypadków w budownictwie wynika, że w ogólnej liczbie ujawnionych przyczyn 

wydarzeń będących odchyleniami od stanu normalnego dominowały przyczyny organizacyjne, których udział 

dla wszystkich zbadanych zdarzeń wynosił przeciętnie 48,1%. Przyczyny ludzkie, tj. wynikające ze stanu 

psychofizycznego i zachowań człowieka, stanowiły łącznie 39,7%. Udział przyczyn technicznych, związanych ze 

stanem technicznym sprzętu roboczego i zastosowanych przy nim środków ochronnych, wynosił natomiast 

przeciętnie 12,2%.  

Wśród przyczyn organizacyjnych dominowały: brak nadzoru nad pracownikami (21,3% w liczbie wszystkich 

ujawnionych przyczyn związanych z ogólną organizacją pracy – dla zbadanych wypadków ogółem), 

dopuszczanie pracowników do pracy bez odpowiedniego przygotowania (brak szkoleń bhp, brak kwalifikacji 

itp.) – łącznie 15,5%, tolerowanie przez osoby kierujące pracownikami odstępstw od przepisów i zasad 

bezpieczeństwa pracy (14,1%). W grupie przyczyn ludzkich, określanej jako: „nieprawidłowe zachowanie się 

pracownika”, największy udział miały: lekceważenie zagrożenia (22,9%) i nieznajomość zagrożenia (10,7%).  

Wśród przyczyn ludzkich zwracał natomiast uwagę stosunkowo duży udział nieprawidłowości dotyczących 

stosowania przez pracowników sprzętu ochronnego, w tym środków ochrony indywidualnej.  

Ogólną strukturę przyczyn zbadanych wypadków przedstawiono na rys. 10. Struktura przyczyn była 

zróżnicowana dla poszczególnych wydarzeń będących odchyleniami od stanu normalnego (mechanizmów 

wypadków) – rys. 11. 

a) b)
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Rys. 10. Struktura przyczyn zbadanych przez inspektorów wypadkach w budownictwie w okresie od I do III kwartału 2007 r. – wg 
skutków: a) wypadki śmiertelne, b) wypadki ogółem. 

a) b)
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Rys. 11. Struktura przyczyn najczęściej występujących wydarzeń będących odchyleniem od normalnego przebiegu pracy, prowadzących do 
urazów (I-III kwartał 2007 r.). 

Przedstawione w niniejszym materiale dane odnoszą się do zdarzeń podlegających obowiązkowi zgłoszenia 

organom PIP, tj. wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych. Mogą one różnić się od danych zawartych w 

publikacjach Głównego Urzędu Statystycznego. Państwowa Inspekcja Pracy gromadzi we własnej bazie danych 

o wypadkach przy pracy wyłącznie informacje o zdarzeniach zbadanych w danym okresie. Mogą to być także 

urazy, które miały miejsce w poprzednich latach – okresach sprawozdawczych GUS, a dopiero w bieżącym roku 

zostały uznane za wypadki przy pracy. Inna niż w publikacjach GUS może być również ustalona przez PIP 

struktura przyczyn wypadków. Sytuacja to może być konsekwencją faktu, że w statystykach GUS występują 

przede wszystkim lżejsze indywidualne uszkodzenia ciała, podczas gdy inspektorzy zajmują się tymi 

kategoriami urazów przy okazji badania wypadków zbiorowych.  

 


