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Analizy wybranych danych statystycznych
dotycz¹cych wypadków przy pracy

Artyku³ przedstawia wybrane wyniki analiz danych o wypadkach przy pracy (zebranych 
za pomoc¹ „Statystycznej Karty Wypadku Z-KW”), które zosta³y przeprowadzone w 
CIOP-PIB. Zaprezentowano wyniki dotycz¹ce: najczê�ciej wystêpuj¹cych sekwencji zda-
rzeñ prowadz¹cych do wypadku przy pracy oraz przebiegów i okoliczno�ci �miertelnych 
wypadków przy pracy.
 

Analyses of chosen statistic data on accidents at work
This paper presents chosen findings of analysis of data on accidents at work (gathered with 
“Accident Statistical Card Z-KW”), which were performed in Central Institute of Labour Protection 
– National Research Institute. There are presented results of: most commonly occur sequence of 
events which lead to work accidents, course and circumstances of fatal work accidents.
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dosz³o podczas „chodzenia, biegania, wcho-
dzenia na, schodzenia z itp.” jest taki sam 
w odniesieniu do ró¿nych rodzajów dzia³alno�ci 
gospodarczej. Jedyne ró¿nice, które mo¿na 
zaobserwowaæ, to ró¿nice w czêsto�ciach 
wystêpowania poszczególnych prawid³owo-
�ci, które zale¿¹ od rodzaju miejsc po których 
najczê�ciej przemieszczaj¹ siê poszkodowani 
w danej dzia³alno�ci gospodarczej.4 Przy-
k³adowy model najczê�ciej wystêpuj¹cych 
przebiegów wypadków przy pracy, do których 
dosz³o w budownictwie podczas „chodzenia, 
biegania, wchodzenia na, schodzenia z itp.” 
przedstawiono na rys. 1.

Zazwyczaj wypadki podczas poruszania 
siê maj¹ miejsce na poziomie gruntu. Wtedy 
najczê�ciej zwi¹zane s¹ z „po�lizgniêciem, 
potkniêciem siê, upadkiem osoby – na tym 
samym poziomie”. Je¿eli w wyniku utra-
ty równowagi poszkodowany zderza siê 
z nieruchomym obiektem, to czê�ciej doznaje 
niegro�nych powierzchownych ran i urazów, 
ale je¿eli upadnie na powierzchniê poziom¹, 
to wypadek czê�ciej skutkuje zwichniêciami 
i skrêceniami koñczyn dolnych. Je¿eli utrata 
4 Z. Paw³owska, Sz. Ordysiñski, M. Antoniak Analiza 
wp³ywu warunków pracy na wystêpowanie najczê�ciej 
powtarzaj¹cych siê sekwencji zdarzeñ prowadz¹cych do 
wypadków. Sprawozdanie z realizacji projektu badawczo-
-rozwojowego, 4.R.01, CIOP-PIB, etap 3, 2010 r.

równowagi ma miejsce podczas poruszania 
siê po konstrukcjach lub powierzchniach znaj-
duj¹cych siê na wysoko�ci (co czêsto zdarza 

siê w budownictwie), to wypadek zazwyczaj 
ma powa¿niejsze konsekwencje (bez wzglêdu 
na to czy poszkodowany upadnie na nierucho-

Rys. 1. Model najczê�ciej wystêpuj¹cych przebiegów wypadków przy pracy, do których dosz³o w budownictwie podczas 
„chodzenia, biegania, wchodzenia na, schodzenia z, itp.”
Fig. 1. Model of most commonly occur course of accidents at work, which happened in construction while „walking, 
running, going up, going down, etc.”
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my przedmiot czy poziom¹ powierzchniê), 
poniewa¿ na ogó³ dochodzi do upadku po-
szkodowanego z wysoko�ci. Podczas „cho-
dzenia, biegania, wchodzenia na, schodzenia 
z itp.” stosunkowo rzadko dochodzi do „z³ych 
st¹pniêæ” (nieco czê�ciej na przyk³ad w gór-
nictwie), które w wyniku obci¹¿enia uk³adu 
miê�niowo-szkieletowego zazwyczaj koñcz¹ 
siê zwichniêciami i skrêceniami.

Wypadki, do których dochodzi podczas 
transportu rêcznego przedmiotów swoim 
przebiegiem bardzo przypominaj¹ te, które 
zdarzaj¹ siê podczas zwyk³ego poruszania siê. 
Ró¿nica polega na tym, ¿e dodatkowo mog¹ 
byæ zwi¹zane z uderzeniem poszkodowanego 
przez przenoszony przez niego przedmiot.

Równie¿ podczas wykonywania prac narzê-
dziami niezmechanizowanymi mo¿na ziden-
tyfikowaæ pewne prawid³owo�ci. W tej grupie 
wypadków przy pracy przebieg zdarzenia 
zale¿y g³ównie od rodzaju narzêdzia, którym 
pos³ugiwa³ siê poszkodowany: w przypadku 
prac narzêdziami do wydobywania mate-
ria³ów i prac ziemnych, najczê�ciej dochodzi 
do uderzenia poszkodowanego przez spada-
j¹cy z góry obiekt (najczê�ciej s¹ to elementy 
wydobywanych materia³ów); w przypadku 
prac narzêdziami do ³¹czenia czê�ci najczê�ciej 
dochodzi do utraty kontroli nad narzêdziem 
lub materia³em obrabianym tym narzêdziem, 
którym nastêpnie poszkodowany zostaje 
uderzony (rzadziej dochodzi do uszkodze-
nia lub rozerwania tworz¹cego od³amki); 
w przypadku prac narzêdziami do ciêcia lub 
przecinania, najczê�ciej dochodzi do utraty 
kontroli nad nimi.

�miertelne wypadki przy pracy
Analiza danych dotycz¹cych wypadków 

przy pracy, zebranych za pomoc¹ „Statystycz-
nej Karty Wypadku Z-KW”, pozwala stwier-
dziæ, ¿e wypadki ze skutkiem �miertelnym 
charakteryzuj¹ siê odmiennym przebiegiem 
ni¿ pozosta³e. Ich nietypowo�æ polega przede 
wszystkim na tym, ¿e nie wystêpuj¹ w�ród nich 
istotne statystycznie, powtarzalne sekwencje 
zdarzeñ, prowadz¹ce do wypadku.5 Nie ozna-
cza to jednak, ¿e w�ród �miertelnych wypad-
ków przy pracy nie mo¿na zidentyfikowaæ 
¿adnych powtarzaj¹cych siê prawid³owo�ci. 
Ok. 30% z nich to wypadki drogowe i kolizje 
z udzia³em pojazdów drogowych (rys. 2.), 
nad którymi poszkodowany utraci³ kontrolê 
lub uczestniczy³ w wypadku jako pasa¿er lub 
ofiara, w któr¹ uderzy³ pojazd (rys. 3. i 4.). Nie-
co rzadziej dochodzi do upadków z wysoko�ci 
(oko³o 10%) lub uderzenia pracownika przez 
spadaj¹cy obiekt (7%).

5 R. Bojanowski, M. Brzezik, Analiza danych o wypadkach 
przy pracy i identyfikacja najczê�ciej wystêpuj¹cych 
sekwencji zdarzeñ prowadz¹cych do urazów lub �mierci 
pracowników, sprawozdanie z realizacji projektu badaw-
czo rozwojowego, 4.R.01, CIOP-PIB, etap 1, 2008 r.

 Rys. 2. Najczê�ciej wystêpuj¹ce kategorie czynnika materialnego zwi¹zanego z czynno�ci¹ wykonywan¹ przez poszkodo-
wanego w chwili wypadku oraz czynnika materialnego wydarzenia powoduj¹cego uraz, dane dla wypadków �miertelnych 
z lat: 2005-2008. Opracowanie w³asne na podstawie danych GUS
 Fig. 2. Most commonly occur categories of material agent of the specific physical activity performed at the time of 
the accident and material agent of contact-mode of injury, data for fatal accidents at work in: 2005-2008. Based on 
Central Statistical Office data

Rys. 3. Najczê�ciej wystêpuj¹ce rodzaje wydarzenia bêd¹cego odchyleniem od stanu normalnego oraz czynnika mate-
rialnego zwi¹zanego z tym odchyleniem, dane dla wypadków �miertelnych z lat: 2005-2008. Opracowanie w³asne na 
podstawie danych GUS. Opracowanie w³asne na podstawie danych GUS
Fig. 3. Most commonly occur categories of deviation and material agent of the deviation, data for fatal accidents at 
work in: 2005-2008. Based on Central Statistical Office data
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£¹cznie te trzy, najczê�ciej wystêpuj¹ce typy 
wypadków stanowi¹ prawie po³owê wszyst-
kich zdarzeñ �miertelnych. Co wiêcej, analiza 
przebiegu wypadków �miertelnych wykaza³a 
istotnie czêstsze wystêpowanie kategorii nieokre-
�lonych („brak informacji” oraz „inne…”).6 Zatem 
sekwencja zdarzeñ wypadków �miertelnych 
charakteryzuje siê kombinacj¹ powtarzaj¹cych 
siê, pojedynczych etapów przebiegu wypadku 
przy pracy (powtarzaj¹ siê tylko poszczególne 
elementy modelu, a nie ca³e sekwencje zdarzeñ) 
oraz kategorii nieokre�lonych. Prawdopodobn¹ 
przyczyn¹ takiego stanu rzeczy jest model wy-
padku przy pracy, w oparciu o który zbierane 
s¹ dane. Model ten z konieczno�ci standaryzacji, 
d¹¿enia do klarowno�ci w interpretacji oraz 
wzglêdnej prostoty wype³niania, odtwarza 
uproszczony obraz wypadku (ostatnie z szeregu 
nastêpuj¹cych po sobie wydarzeñ), nie uwzglêd-
niaj¹c szerszego „horyzontu zdarzenia”. Dlatego 

6 Ibidem.

informacje zebrane za pomoc¹ „Statystycznej 
Karty Wypadku Z-KW” przedstawiaj¹ tylko 
tê czê�æ sekwencji zdarzeñ oraz okoliczno�ci, 
która jest bezpo�rednio zwi¹zana z wypadkiem.

�miertelne wypadki przy pracy ze wzglêdu 
na swoj¹ nietypowo�æ, wysok¹ z³o¿ono�æ oraz 
czêsty brak �wiadków s¹ szczególnie trudne 
do zapisania i nastêpnie ponownego odtworze-
nia za pomoc¹ tak opracowanego modelu oraz 
kategorii odpowiedzi zawartych w formularzu, 
st¹d czêste wystêpowanie kategorii nieokre�lo-
nych, ró¿nice w zapisie wypadków o podobnym 
przebiegu oraz trudno�ci z wy³onieniem po-
wtarzalnych sekwencji zdarzeñ prowadz¹cych 
do �miertelnych wypadków przy pracy.

Podsumowanie
Przedstawione w artykule wyniki analiz 

danych dotycz¹cych wypadków przy pracy 
wykaza³y istnienie pewnych prawid³owo�ci oraz 
powtarzalnych sekwencji zdarzeñ prowadz¹-

cych do wypadku, które mog¹ stanowiæ istotne 
informacje w kontek�cie prewencji wypadkowej. 
Powtarzalny przebieg oraz wysokie czêsto�ci 
wystêpowania wypadków, które maj¹ miejsce 
podczas „chodzenia, biegania, wchodzenia na, 
schodzenia z itp.”, „przenoszenia” (transportu 
rêcznego) oraz „prac narzêdziami niezmecha-
nizowanymi” pozwalaj¹ przypuszczaæ, ¿e odpo-
wiednio ukierunkowane dzia³ania poprawiaj¹ce 
bezpieczeñstwo pracy podczas wykonywania 
tych czynno�ci mog¹ doprowadziæ do znacz-
nego zmniejszenia liczby wypadków przy pracy.

Przeprowadzone analizy potwierdzi³y 
równie¿ specyficzny charakter wypadków przy 
pracy ze skutkiem �miertelnym, które ze wzglê-
du na swoj¹ nietypowo�æ, wysok¹ z³o¿ono�æ 
oraz czêsty brak �wiadków – s¹ szczególnie 
trudne do zapisania za pomoc¹ formularza 
„Statystycznej Karty Wypadku Z-KW”. Z tego 
powodu czê�ciej wystêpuj¹ w�ród nich katego-
rie nieokre�lone oraz trudno�ci z wy³onieniem 
powtarzalnych sekwencji zdarzeñ. Niemniej 
jednak, analiza danych o �miertelnych wy-
padkach przy pracy pozwoli³a na identyfikacjê 
grup wydarzeñ b¹d� czynno�ci o szczególnym 
zagro¿eniu ryzykiem powstawania wypad-
ków prowadz¹cych do �mierci pracownika, 
do których nale¿¹ przede wszystkim wypadki 
drogowe i kolizje z udzia³em pojazdów dro-
gowych, upadki z wysoko�ci oraz uderzenia 
pracownika przez spadaj¹cy obiekt. £¹cznie te 
trzy najczê�ciej wystêpuj¹ce typy wypadków 
stanowi¹ prawie po³owê wszystkich zdarzeñ 
prowadz¹cych do �mierci pracownika.
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Rys. 4. Najczê�ciej wystêpuj¹ce rodzaje czynno�ci wykonywanej przez poszkodowanego w chwili wypadku oraz czynnika 
materialnego zwi¹zanego z t¹ czynno�ci¹, dane dla wypadków �miertelnych z lat: 2005-2008. Opracowanie w³asne na 
podstawie danych GUS
Fig. 4. Most commonly occur categories of specific physical activity performed at the time of the accident and material 
agent of the physical activity, data for fatal accidents at work in: 2005-2008. Based on Central Statistical Office data
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