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W 2008 r. inspektorzy pracy zbadali okoliczno-

ści i przyczyny 2703 wypadków przy pracy, w tym 
376 zbiorowych. W zdarzeniach tych urazom uległo 
ogółem 3 298 osób, z których 615 poniosło śmierć, 
a 1 131 doznało ciężkich obrażeń ciała.

Wśród poszkodowanych w wypadkach przy pra-
cy, które były przedmiotem analiz PIP, ponad 91% 
stanowili pracownicy. O wypadkach osób wykonują-
cych pracę a niebędących pracownikami, inspektorzy 

Rok Liczba zbadanych wypadków

Liczba poszkodowanych w wypadkach

ogółem
w tym:

śmiertelnych ciężkich

2008
ogółem 2 703 3 298 615 1131

w tym zbiorowych 367 962 74 106

2007
ogółem 2 516 3 153 593 1 085

w tym zbiorowych 402 1 039 86 133

2006
ogółem 2 408 3 045 521 995

w tym zbiorowych 414 1 051 80 102

Źródło: dane PIP.

Status zatrudnienia 

poszkodowanych

w wypadkach zbadanych 

przez PIP 

2007 2008

Liczba poszkodowanych Liczba poszkodowanych 

ogółem

w tym: 

ogółem

w tym: 

ze skutkiem 

śmiertelnym 

z ciężkimi 

obrażeniami ciała

ze skutkiem 

śmiertelnym 

z ciężkimi 

obrażeniami ciała

pracownicy 2 873 512 982 3 009 528 1 041

osoby wykonujące pracę 
na innej podstawie niż 
stosunek pracy

280 81 103 289 87 90

Źródło: dane PIP.

PIP uzyskiwali informacje głównie od jednostek orga-
nizacyjnych policji, prokuratury i ZUS. 

W 2008 r. w zbadanych przez PIP wypadkach 
przy pracy poszkodowane zostały 1 942 osoby 
o stażu pracy w zakładzie krótszym niż 1 rok (59% 
ogółu poszkodowanych). Szczególny niepokój bu-
dzi fakt zaistnienia wypadków z udziałem 363 osób
o stażu pracy do 7 dni (wśród nich 95 poniosło 
śmierć, a 146 doznało ciężkich obrażeń ciała).

Wykres 11. Struktura poszkodowanych w zbadanych przez PIP wypadkach – wg stażu pracy

Poszkodowani o stażu pracy do 1 roku 
– 59% ogółu poszkodowanych w wypadkach

do 7 dni

8–30 dni

31–90 dni

91–180 dni

181 dni – 1 rok

od 1 roku do 2 lat

od 3 do 5 lat

od 6 do 8 lat

9 lat i więcej

26,7%

8,0%

8,0%

5,3%
11,0%13,3%

5%

7,7%

15,0%

Źródło: dane PIP.
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W ogólnej liczbie poszkodowanych w wypad-

kach dominowali robotnicy budowlani stanu suro-
wego i pokrewni (11,5%), a w następnej kolejności 
– kierowcy pojazdów (8,3%); robotnicy budowlani 
robót wykończeniowych i pokrewni (6,8%); robotni-
cy pomocniczy w budownictwie (5,7%); kowale, ślu-
sarze i pokrewni (4,8%); robotnicy obróbki drewna, 
stolarze meblowi i pokrewni (4,4%); formierze odlew-

niczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji 
metalowych i pokrewni (4,0%); mechanicy maszyn
i urządzeń – 3,5% i elektrycy – 2,7%. Corocznie daje 
się zauważyć zwiększony udział zawodów budowla-
nych (12,5% w 2006 r.; 18% w 2007 r.; 20% w 2008 r.).

Wśród niebezpiecznych zawodów szczególną 
śmiertelnością wyróżniały się: zawód kierowcy pojaz-
dów i zawody budowlane. 

górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż 
oraz górnicy strzałowi

operatorzy pojazdów wolnobieżnych, w tym głównie: pojazdów 
rolniczych i leśnych oraz urządzeń dźwigowo-transportowych

spawacze, monterzy konstrukcji metalowych i pokrewni

elektrycy, w tym głównie elektromonterzy 
i monterzy linii elektrycznych

robotnicy pomocniczy w budownictwie

robotnicy budowlani robót wykończeniowych, w tym głównie: 
dekarze oraz monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych

robotnicy budowlani robót stanu surowego, w tym głównie: 
murarze, cieśle, stolarze budowlani, robotnicy budowy dróg, 

betoniarze

kierowcy samochodów ciężarowych, 
osobowych i autobusów

Wykres 12. Poszkodowani w zbadanych przez PIP wypadkach śmiertelnych – wg wykonywanych zawodów
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Źródło: dane PIP.

W 2008 r. nie zmieniła się zasadniczo struktura 
zbadanych przez PIP wypadków przy pracy ogółem 
wg miejsca ich powstania. Wciąż dominują wypad-

placówki ochrony zdrowia

miejsce uprawy roślin

biura, placówki naukowe, szkoły, zakłady usługowe

pod ziemią

miejsce i środki komunikacji publicznej

teren budowy, kopalnia odkrywkowa

miejsce produkcji przemysłowej

Wykres 13. Poszkodowani w zbadanych przez PIP wypadkach – wg miejsca wypadku
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Źródło: dane PIP.

ki w miejscu wykonywania produkcji (bez miejsc 
magazynowania, konserwacji i napraw) – 26,4% ogó-
łu zbadanych wypadków. Zwiększył się do 24,8% 

 liczba poszkodowanych
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(w 2007 r. – 20,9%) udział wypadków na terenach 
budów (obiektów w budowie lub obiektów rozbie-
ranych, wyburzanych, remontowanych). Natomiast 
udział wypadków na drogach publicznych zmniejszył 
się do 13,5% (w 2007 r. – 21,1%).

Inaczej kształtował się podział wypadków śmier-
telnych i zbiorowych wg miejsca ich powstania.
W 2008 r. inspektorzy pracy najczęściej badali wy-
padki śmiertelne, które miały miejsce na drogach 

publicznych – 20%, na terenach budowy nowych 
obiektów budowlanych – 17,6%, na terenach roz-
biórek, wyburzeń lub remontów starych obiektów 
budowlanych – 11,1% oraz w miejscach wykonywa-
nia produkcji – 8,9%. Do wypadków zbiorowych 
najczęściej dochodziło: na drogach publicznych –
45,6%, przy produkcji – 8%, w środkach transportu 
lądowego – 7,2% oraz na budowach nowych obiek-
tów – 6,9%. 

Wykres 14. Poszkodowani w zbadanych przez PIP wypadkach – wg wykonywanych czynności

obecność

transport ręczny

prace narzędziami ręcznymi

operowanie przedmiotami

obsługa maszyn

poruszanie się

kierowanie/jazda środkami transportu

195
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726
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Źródło: dane PIP.

Jak wskazują dane z badania wypadków w 2008 r.,
do urazów najczęściej dochodziło podczas: kiero-
wania środkami transportu lub obsługi innych urzą-
dzeń ruchomych z własnym napędem – 22,1% ogó-
łu poszkodowanych; poruszania się (chodzenia,
biegania, wchodzenia na, schodzenia z, wchodze-
nia do, itp.) – 17,4%; obsługi maszyn – podawania 
i odbioru (materiałów, wyrobów i półwyrobów itp.) 
– 16,7%.

Szczególne znaczenie w analizie wypadków –
w celu ukierunkowania działań prewencyjnych – ma-
ją wydarzenia będące odchyleniami od stanu nor-
malnego (od normalnego przebiegu pracy). Wśród 
nich dominują wydarzenia związane z utratą kon-
troli nad środkami transportu lub obsługiwanym 
sprzętem ruchomym (32% ogółu poszkodowanych 
w 2008 r.), a także upadkiem z wysokości (np. z da-
chów, tarasów, okien, rusztowań, pomostów robo-
czych, drabin itp.), uderzeniem poszkodowanego 
przez spadające z góry czynniki materialne (np. 
elementy konstrukcji budynków, maszyn i urządzeń, 
narzędzia, przedmioty, materiały itp.).

Wybrane wydarzenia, będące odchyleniem od 
stanu normalnego, które skutkowały największą

liczbą poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych 
to: 

–  upadek osoby z wysokości – 124 ofiary śmier-
telne;

–  utrata kontroli nad środkami transportu –
123;

–  uderzenie poszkodowanego przez spadający
z góry czynnik materialny – 43;

–  obecność poszkodowanego lub osoby trzeciej
w strefie zagrożenia – 29.

W wyniku stwierdzonych w czasie kontroli naru-
szeń przepisów bhp, inspektorzy pracy wydali łącz-
nie 3 489 decyzji. Ponadto w 1 237 wystąpieniach 
pokontrolnych skierowali łącznie 3 855 wniosków, 
dotyczących podjęcia działań organizacyjno-tech-
nicznych mających na celu wyeliminowanie lub 
ograniczenie występujących zagrożeń wypadko-
wych. Inspektorzy nałożyli kary grzywny w drodze 
mandatów karnych w związku z popełnieniem 2 067 
wykroczeń przeciwko prawom pracownika oraz 
skierowali do sądów grodzkich wnioski o ukaranie 
winnych w związku z popełnieniem 352 takich wy-
kroczeń. W 48 przypadkach inspektorzy zawiado-
mili organy prokuratury o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa przeciwko prawom osób wykonują-
cych pracę zarobkową.
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W wyniku zbadania w roku sprawozdaw-
czym okoliczności 2 703 wypadków przy pracy, 
inspektorzy PIP ustalili łącznie 18 228 przyczyn tych 
zdarzeń. Dominowały tzw. przyczyny ludzkie (w tym 
przede wszystkim nieprawidłowe zachowanie się 
pracownika spowodowane zaskoczeniem niespo-
dziewanym zdarzeniem) – 56,3% wszystkich usta-
lonych przyczyn. Wśród przyczyn organizacyjnych 
(które łącznie stanowiły 31,8%), najwięcej dotyczy-
ło sfery ogólnej organizacji pracy. Podobnie jak
w latach poprzednich, najmniej stwierdzonych
przyczyn związanych było z wadami konstrukcyjny-
mi lub niewłaściwymi rozwiązaniami technicznymi 
– przyczyny techniczne stanowiły 11,9% ogółu usta-
lonych przyczyn wypadków przy pracy.

Szczegółowa analiza przyczyn wypadków przy 
pracy zbadanych w 2008 r. przez inspektorów pracy 
wskazuje na istotne zaniedbania w zakresie techniki, 
organizacji i zachowań ludzkich.
 Przyczyny techniczne dotyczyły:

–  braku, niewłaściwego doboru oraz stanu 
osłon i urządzeń ochronnych (zabezpiecze-
nia m.in. przed zetknięciem się z ruchomy-
mi elementami maszyn, urządzeń i narzędzi; 
uderzeniem przez wyrzucane substancje, ma-
teriały i przedmioty; wybuchem; zetknięciem 
z powierzchniami o skrajnych temperaturach 
[bardzo wysokich i niskich]; porażeniem prą-
dem elektrycznym) – 21,5% ogółu przyczyn 
technicznych,

– niewłaściwej stateczności czynnika material-
nego (brak zabezpieczeń przed przewró-
ceniem, zmianą położenia itp.) – 14,8%,

– braku lub niewłaściwych układów sterowania, 
elementów sterowniczych, a także urządzeń sy-
gnalizujących powstawanie zagrożeń – 14%,

– niewystarczającej wytrzymałości czynnika 
materialnego – 14%,

– braku lub niewłaściwych środków ochrony 
zbiorowej – 8,7%,

– ukrytych wad materiałowych czynnika mate-
rialnego – 5,1%.

 Przyczyny organizacyjne polegały na:
–  braku nadzoru nad pracownikami – 12,2%

w grupie przyczyn organizacyjnych,
–  tolerowaniu przez nadzór odstępstw od zasad 

bezpiecznej pracy – 9,3%,
–  braku lub niewłaściwych instrukcjach bez-

piecznej pracy – 11,4%,
–  dopuszczaniu do wykonywania pracy pra-

cowników bez przeszkolenia lub niewłaści-
wie przeszkolonych w zakresie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy – 8,1%,

–  niewyposażeniu pracowników w środki ochro-
ny indywidualnej lub niewłaściwym doborze 
tych środków – 4,5%,

–  niedostatecznym przygotowaniu zawodowym 
pracowników, w tym braku wymaganych 
uprawnień kwalifikacyjnych – 4,4%. 

 Przyczyny ludzkie dotyczyły:
–  nieprawidłowego zachowania się pracow-

ników, w tym spowodowanego: zaskocze-
niem niespodziewanym zdarzeniem – 30% 
w grupie przyczyn ludzkich, niedostateczną 
koncentracją na wykonywanej czynności 
– 7,6%, lekceważeniem zagrożenia (brawurą, 
ryzykanctwem itp.) – 7,5% oraz nieznajomo-
ścią zagrożenia – 4,5%,

–  nieużywania sprzętu ochronnego przez pra-
cowników – 4,7%,

wstrząs psychiczny, strach, przemoc, zagrożenie

odchylenie związane z elektrycznością

ruchy ciała bez wysiłku fizycznego

wyrzut, wyciek, emisja substancji szkodliwych

ześlizgnięcie się, upadek czynnika materialnego z góry

poślizgnięcie się, upadek osoby

utrata kontroli nad maszyną, środkiem transportu

Wykres 15. Poszkodowani w zbadanych przez PIP wypadkach – wg wydarzeń 
stanowiących odchylenie od stanu normalnego

154

183

196

205

484

648

1056

            liczba poszkodowanych                           0    200     400   600    800    1000    1200

Źródło: dane PIP.
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–  niewłaściwego samowolnego zachowania 
się pracowników, w tym: wykonywania czyn-
ności bez usunięcia zagrożenia – 2,8%; 
wejścia, wjechania w obszar zagrożony bez 
upewnienia się, że nie ma niebezpieczeństwa 
– 2,7%; przechodzenia, przejeżdżania lub 
przebywania w miejscach niedozwolonych 
– 2,6%, 

–  stanu psychofizycznego pracowników, nie-
zapewniającego bezpiecznego wykonywania 
pracy – 3,8%.

Od kilku lat systematycznemu zwiększaniu się 
wskaźnika PKB oraz poziomu zatrudnienia, towa-
rzyszyło zjawisko emigracji zarobkowej do krajów 
Europy Zachodniej oraz angażowania do pracy
w Polsce siły roboczej o niższych kwalifikacjach 
zawodowych. W tych warunkach PIP, przy współ-
pracy z partnerami społecznymi i instytucjami pań-
stwowymi, starała się przeciwdziałać znacznemu 

wzrostowi poziomu wypadków przy pracy. Zasadni-
czy kierunek tych działań to nadzór i kontrola branż
i zakładów, w których występują czynniki niebez-
pieczne, powodujące największą liczbę wypadków. 
Ponad 80 tys. przeprowadzonych przez PIP kontroli 
pracodawców i innych podmiotów gospodarczych
w 2008 r. spowodowało wyegzekwowanie bezpiecz-
nych warunków pracy na stanowiskach, które nie speł-
niały wymagań bhp. Jednocześnie rozwinięto kam-
panie i programy prewencyjno-promocyjne, wspiera-
jące działalność kontrolną:
 program prewencyjny dla małych i średnich za-

kładów budowlanych;
 program informacyjno-promocyjny dla pracodaw-

ców, w zakresie dostosowywania użytkowanych 
maszyn do minimalnych wymagań bhp;

 program prewencyjny dla mikroprzedsiębiorstw, 
służący skutecznej samoocenie bezpieczeństwa 
i warunków pracy;

niewłaściwy stan czynnika materialnego

niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego

wady materiałowe

wady konstrukcyjne

niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego

niewłaściwa organizacja stanowiska pracy

niewłaściwa organizacja pracy

stan psychofizyczny pracownika

nieużywanie sprzętu ochronnego

brak/niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym

niewłaściwe, samowolne zachowanie się

nieprawidłowe zachowanie się  pracownika 

Wykres 16. Przyczyny zbadanych przez PIP wypadków
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 program informacyjno-prewencyjny dla praco-
dawców i pracowników, dotyczący zapobiegania 
przeciążeniom psychicznym i stresowi w miejscu 
pracy; 

 program dla młodzieży szkolnej, kształtujący po-
jęcie kultury bezpieczeństwa.
We wszystkich działaniach informacyjno-promo-

cyjnych poświęconych eliminacji lub ograniczaniu 
zagrożeń wypadkowych, inspektorzy pracy wykorzy-
stują specjalnie opracowane publikacje oraz strony 
internetowe. Do przedsięwzięć propagujących ko-
rzyści wynikające z działań prewencyjnych, inspek-
torzy pracy starają się włączać media, współpraca 
w tym zakresie najkorzystniej układa się z lokalnymi 
stacjami radia i telewizji oraz redakcjami dzienników
i czasopism.

Analiza przyczyn wypadków badanych przez PIP 

wskazała na szereg zdarzeń o zwiększonym ryzy-

ku występowania śmiertelnych, ciężkich lub zbioro-

wych wypadków przy pracy, takich jak: poślizgnięcia 
i upadki z wysokości na placach budów, obsługa 
maszyn niespełniających wymagań w zakresie bhp 
w zakładach produkcyjnych, jazda pracowników 
pojazdami samochodowymi z naruszeniem przepi-
sów o ruchu drogowym. Coraz częściej czynnik 
„ludzki” – związany z relacjami pomiędzy pracodaw-
cą (kierownikiem) a pracownikiem, a także między 
pracownikami i rzutujący na sferę ogólnej organizacji 
pracy oraz organizacji stanowisk pracy – może być 

źródłem poważnych obciążeń psychicznych, skutku-
jących tragicznymi błędami podczas wykonywania 
pracy. 

Uwarunkowania związane z niewłaściwym sta-

nem psychofizycznym pracownika bardzo często nie 
pozwalają na bezpieczne wykonywanie pracy. Nagła 
niedyspozycja fizyczna lub psychiczna, zmęczenie, 
zdenerwowanie mają znaczący udział w ogólnej 
liczbie przyczyn. Wskazuje to na celowość zaintere-
sowania się ww. problematyką w kontekście stresu 
zawodowego, jako czynnika mającego wpływ nie 
tylko na stan zdrowia pracowników, ale również na 
aktywizację zagrożeń wypadkowych (błędy prowa-
dzące do wypadków).

* * *
W 2008 r. kontynuowano kontrole przestrzega-

nia przez pracodawców przepisów rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 28 lipca 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. Kontrole przeprowadzo-
no u 2 220 pracodawców, w tym zatrudniających: 
do 9 osób – 371, od 10 do 49 osób – 647, od 50 do
249 osób – 757 i powyżej 250 osób – 445. Łącznie
w kontrolowanych zakładach zatrudnionych było 
482,6 tys. pracowników. Analizie poddano 9 035 do-
kumentacji powypadkowych.

Wykres 17. Nieprawidłowości w zakresie zgłaszania wypadków oraz przystępowania 
do postępowania powypadkowego – wg wielkości zatrudnienia
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Źródło: dane PIP.
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Wykres 18. Nieprawidłowości dotyczące ustalania przyczyn wypadków 
oraz określania środków i wniosków profilaktycznych – wg wielkości zatrudnienia

    % zakładów, w których stwierdzono naruszenia przepisów         0       5    10      15       20        25      30

ustalenie tylko okoliczności wypadku 
– nieustalenie przyczyn

ustalenie tylko części przyczyn

ustalenie innych przyczyn, niż wynikające 
z analizy inspektora pracy

niewskazanie w protokole powypadkowym 
naruszonych przepisów prawa pracy

ustalenie środków i wniosków profilaktycznych
nieadekwatnych do przyczyn

nieokreślenie środków i wniosków profilaktycznych, 
w tym wynikających z oceny ryzyka zawodowego

niezastosowanie środków i wniosków 
profilaktycznych

50–24910–49 250 i więcejdo 9

Źródło: dane PIP.
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Skala nieprawidłowości w zakresie przestrzega-
nia postanowień ww. rozporządzenia utrzymała się 
na poziomie dwóch poprzednich lat. 

Wciąż w znacznej części kontrolowanych zakła-

dów – zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw – nie prze-

strzega się obowiązku niezwłocznego przystępowa-

nia do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. 
Wprawdzie odnotowano niewiele naruszeń polegają-
cych na zaniechaniu postępowania powypadkowego 
w ogóle lub niesporządzeniu protokołu powypadko-
wego, niemniej należy podkreślić, że nieuzasadnione 
zwlekanie w zakresie przeprowadzenia wizji lokalnej 
miejsca wypadku oraz zebrania dowodów, w tym 
zeznań świadków, utrudnia określenie właściwych 
środków profilaktycznych.

Szczególną uwagę inspektorzy pracy zwracają na 
ustalanie przez zespoły powypadkowe przyczyn tych 
zdarzeń. Na podstawie analizy dokumentacji powy-
padkowej, a w szczególności zebranych dowodów 
dotyczących wypadków, ujawnione zostały, powta-

rzające się od lat w prowadzonych przez pracodaw-

ców dochodzeniach powypadkowych nieprawidło-

wości: niewskazanie żadnych przyczyn wypadku lub 
ustalenie tylko ich części, nieadekwatność środków
i wniosków profilaktycznych do faktycznych przyczyn 
wypadku. W części skontrolowanych dokumentacji 
powypadkowych, pomimo jednoznacznych dowodów 
dotyczących wypadków, nie zostały wskazane istot-
ne błędy i zaniedbania organizacyjno-techniczne ze 
strony pracodawcy. Brak działań zapobiegawczych,
wynikających przede wszystkim z oceny ryzyka zawo-
dowego na stanowisku pracy, na którym doszło do 
wypadku, stwarza możliwość zaistnienia podobnego 
zdarzenia, w tym o poważniejszych skutkach. Najwię-
cej uchybień stwierdzono w zakładach o najmniej-
szym zatrudnieniu.

Nadal w toku kontroli stwierdza się nieprawidło-
wości w zakresie rejestracji wypadków przy pracy 

i przekazywania informacji do statystyki publicznej 

GUS. Dotyczą one przede wszystkim mikroprzed-
siębiorców (podmiotów zatrudniających do 9 pracow-
ników), których wiedza o wymogach prawa pracy, 
ekonomicznych skutkach wypadków oraz obowiąz-
kach statystycznych, jest wciąż niewielka. 

Wobec pracodawców, naruszających przepisy 
ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lip-
ca 1998 r., inspektorzy pracy zastosowali 286 decyzji, 
w tym 97 decyzji nakazujących ustalenie okoliczności 
i przyczyn wypadku oraz 131 decyzji w sprawie nie-
prawidłowości przy rejestracji wypadków przy pracy. 
Ponadto skierowali do pracodawców 4 865 wnios-
ków, w tym 3 860 dotyczących przestrzegania zasad 
prawidłowego ustalania okoliczności i przyczyn wy-
padków przy pracy. W stosunku do pracodawców, 
którzy popełnili wykroczenia, inspektorzy pracy na-
łożyli grzywny w drodze 88 mandatów karnych oraz 
skierowali 20 wniosków do sądów grodzkich. W zde-
cydowanej większości sprawy te dotyczyły niepra-
widłowości w zakresie powiadamiania o wypadkach 
przy pracy organów PIP.

Realizowane od wielu lat kontrole przestrzegania 
obowiązków w zakresie postępowania powypad-
kowego, a zwłaszcza stosowania właściwych środ-
ków zapobiegających kolejnym zdarzeniom wypad-
kowym, wykazują wciąż wysoki poziom uchybień
i nieprawidłowości. Świadczy to, że nadal znacząca 
część pracodawców – zwłaszcza właścicieli małych 
firm (zatrudniających do 9 i do 49 pracowników) nie 
ma świadomości spełniania choćby minimalnych wy-
magań bhp (standardu bhp). 

Dlatego Państwowa Inspekcja Pracy podjęła dzia-
łania służące ściślejszej współpracy z instytucjami 

Wykres 19. Nieprawidłowości w zakresie rejestrowania wypadków przy pracy i obowiązku zgłaszania 
do statystyki publicznej GUS – wg wielkości zatrudnienia

brak rejestru wypadków 
lub nierejestrowania wszystkich wypadków

niesporządządzenie karty GUS
lub sporządzenie nieprawidłowe
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Źródło: dane PIP.
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pełniącymi kluczową rolę w obszarze ograniczania 
zagrożeń zawodowych (w szczególności z ZUS –
w zakresie efektywnego wykorzystania środków z fun-
duszu prewencyjnego oraz dostępu do aktualnych 
danych o zakładach charakteryzujących się wysoką 
wypadkowością). Aktywność Państwowej Inspekcji 
Pracy w zakresie prewencji wypadkowej nadal będzie 
koncentrować się na:
 intensywnych działaniach kontrolno-prewencyj-

nych w zakładach o największym nasileniu zagro-
żeń wypadkowych; 

 prowadzeniu poradnictwa z zakresu wypadkowo-
ści dla jak najszerszego kręgu adresatów (pra-
codawców, osób z nadzoru średniego szczebla, 

pracowników, przede wszystkim tych o krótkim 
stażu w pracy) oraz doboru środków ochrony 
zbiorowej i indywidualnej;

 udostępnianiu materiałów informacyjno-szko-
leniowych, w tym na stronach internetowych 
Głównego Inspektoratu Pracy i okręgowych in-
spektoratów pracy – o przykładach bezpiecznych 
rozwiązań organizacyjno-technicznych, uwzględ-
niających wyniki oceny ryzyka zawodowego;

 wykorzystaniu możliwości współpracy z mediami 
o zasięgu ogólnokrajowym i regionalnym w ce-
lu upowszechniania informacji, kształtujących za-
chowania prewencyjne w szczególnie wypadko-
gennych sektorach gospodarki narodowej.


