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Czynnik ludzki jako determinanta występowania wypadków  

przy pracy 

 

 

 

Streszczenie 

Niezmiennie, już od wielu lat, w czarnych statystykach wypadkowych dominują przyczyny 

związane z niewłaściwym zachowaniem człowieka i złą organizacją pracy. Na poziom 

wypadkowości w Polsce, zwłaszcza w budownictwie, oprócz sytuacji na rynku pracy i kondycji 

finansowej firm, istotny wpływ ma poziom kultury bezpieczeństwa pracy oraz kultury technicznej w 

przedsiębiorstwach. Liczba ujawnianych przez inspektorów pracy podczas kontroli przypadków 

lekceważenia zagrożenia oraz poleceń przełożonych, przekłada się na niestosowanie środków ochrony 

indywidualnej czy innych zabezpieczeń. W wielu zakładach akceptuje się podejmowanie przez 

pracowników ryzyka utraty życia lub zdrowia. Powtarzają się nieprawidłowości w użytkowaniu sprzętu 

roboczego. Czy jest jakiś sposób na „czynnik ludzki”? 

 

Wstęp 

Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) szacuje, że co roku na świecie dochodzi do 270 

milionów wypadków przy pracy. Prawie 350 000 wypadków przy pracy to wypadki śmiertelne (prawie 

1000 dziennie). Szacuje się, że w wyniku wypadków przy pracy co roku życie traci 22 000 dzieci. 

Ogółem w wyniku nieodpowiednich warunków pracy (wypadków przy pracy i chorób zawodowych), co 

roku umierają prawie 2 miliony pracowników (5 000 dziennie).1 W Polsce – mimo zakrojonych na 

szeroką skalę zarówno działań prewencyjnych o charakterze promocyjnym i edukacyjnym, jak i działań 

kontrolnych - wskaźnik wypadków przy pracy wciąż pozostaje nieakceptowalny. 

 

Wypadki przy pracy – koszty ludzkie, koszty społeczne 

Przypomnieć należy, że za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane 

przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: 

                                                 
1 dane: International Labour Organization, dostęp: http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm, 20.02.2012r. 



1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności 

lub poleceń przełożonych oraz czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; 

2)  w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą 

pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. 

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie o 

ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, traktuje się wypadek, 

któremu pracownik uległ: 

1) w czasie podróży służbowej; 

2)  podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony; 

3)  przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje 

związkowe2. 

Każdy wypadek przy pracy stanowi poważny problem zdrowotny, ekonomiczny, społeczny,  

a przede wszystkim ludzki, bo dotyka samego poszkodowanego i jego najbliższego środowiska 

zawodowego oraz rodzinnego. W Polsce wydarza się corocznie kilkadziesiąt tysięcy takich wypadków, 

ginie w nich ok. pół tysiąca osób, a wiele ofiar staje się osobami niepełnosprawnymi. Koszty tego 

ponosi całe społeczeństwo. W 2008 r. koszty świadczeń pieniężnych wypłaconych przez ZUS z tytułu 

rent inwalidzkich i rodzinnych, jednorazowych odszkodowań, zasiłków chorobowych, świadczeń 

rehabilitacyjnych w związku z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi wyniosły ponad 4,7 mld 

zł. Tymczasem całkowite koszty ponoszone przez państwo w wyniku wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych są 4-5 krotnie większe (z danych Rady Ochrony Pracy przy sejmie RP)3. Dla budżetu 

państwa, a co za tym idzie całego społeczeństwa jest to więc bardzo dotkliwy wydatek. Pamiętać 

należy, że płacimy za to wszyscy. Struktura kosztów wyraźnie na to wskazuje: 80% kosztów ponosi 

społeczeństwo, pracodawca 12%, a sam poszkodowany lub jego rodzina 8%. Z danych statystycznych 

wynika, że przeciętny społeczny koszt wypadku przy pracy to 31 367 zł. W zależności od skutków 

zdrowotnych koszt ten wynosi: 

• wypadek śmiertelny – ponad 549 tys. zł, 

• wypadek rentowy – prawie 580 tys. zł, 

• wypadek powodujący absencję powyżej 1 miesiąca – niecałe 30 tys. zł, 

                                                 
2 wg Głównego Urzędu Statystycznego, dostęp: http://www.stat.gov.pl,  21.02.2012r. 

3 dane: Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP, dostęp: http://rop.sejm.gov.pl/1_0ld/prace/sprawozd/spraw2010.pdf, 
01.03.2012r. 



• wypadek powodujący absencję do 1 miesiąca – ok. 9 tys. zł.4 

 

Przyczyny wypadków przy pracy 

Aby przejść do opisu przyczyn powstawania wypadków należy określić niezgodności  

z przyjętymi standardami dotyczącymi ludzi i ich zachowania, środowiska pracy, wyposażenia  

i materiałów, wykonywanych zadań, zarządzania i organizacji pracy5. Przyczyny wypadku są to 

wszelkie braki i nieprawidłowości, które bezpośrednio lub pośrednio przyczyniły się do powstania 

wypadku, związane z czynnikami materialnymi (technicznymi), z ogólną organizacją pracy w zakładzie 

lub organizacją stanowiska pracy oraz związane z pracownikiem. Każdy wypadek przy pracy jest 

wynikiem najczęściej kilku przyczyn, w związku z czym suma przyczyn jest większa od ogólnej liczby 

wypadków6.  

Wieloprzyczynowość zdarzeń wypadkowych pozwala wysunąć tezę, że wypadek jest skutkiem 

następujących po sobie zdarzeń, z których każde jest skutkiem zdarzenia poprzedniego i przyczyną 

zdarzenia przyszłego7. Jako główny podział przyczyn wypadku można przyjąć rozróżnienie przyczyn 

bezpośrednich – wywołujących obrażenia oraz pośrednich – czyli tych, które wystąpiły wcześniej. Jak 

pisze Studenski, bezpośrednią przyczyną wypadku jest zawsze wydarzenie powodujące uraz, 

przyczynami pośrednimi zaś mogą okazać się zdarzenia, które wywołały lub nie zapobiegły wystąpieniu 

przyczyny bezpośredniej8. Jak pokazuje doświadczenie, urazy wypadkowe są zazwyczaj następstwem 

jednego niebezpiecznego wydarzenia bezpośredniego oraz wielu przyczyn pośrednich. Wg L.Pietrzaka 

pojęcie „przyczyn wypadku” stwarza pewne niebezpieczeństwa dla zespołów badających wypadek, 

skłania bowiem do poszukiwania winnych, a nie do wyjaśniania wszystkich zdarzeń w rozwoju 

wydarzenia wypadkowego9. W europejskiej statystyce wypadków nie używa się pojęcia „przyczyna”, 

określa się natomiast pewne cechy wypadku i ustala czynniki materialne mające wpływ na 

poszczególne fazy wypadku. W statystycznej karcie wypadków (Z-KW) wprowadzonej w Polsce z 

dniem 1 stycznia 2005 roku rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2004 roku w 

sprawie statystycznej karty wypadku (Dz. U. Nr 269, poz. 2672), oprócz danych wymaganych przez 

Europejski System Statystyk Wypadków przy Pracy (ESAW) pozostawiono klasyfikację przyczyn, aby 

                                                 
4 dane: Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu,  

dostęp: http://www.poznan.oip.pl/index.php?go=aktu, 11.12.2011r. 

5 Pietrzak, 2007, s. 5-6 

6 tamże 

7 Studenski, 1999, s.140 

8 tamże 

9 Pietrzak, 2007, s. 5-6 



ułatwić kodowanie wypadku zgodnie z ustaloną semantyką10. Okazało się jednak, że obowiązujący 

system nie jest w pełni spójny z systemem obowiązującym w UE. W związku z tym Minister Pracy i 

Polityki Społecznej wydał nowe rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty 

wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 14, poz. 80)– dalej Z-KW, po raz kolejny zmieniające zasady 

wypełniania i przesyłania karty statystycznej wypadków. Nowe rozporządzenie określa wzór 

statystycznej karty wypadku przy pracy, sposób i terminy jej sporządzania oraz przekazywania do 

właściwego urzędu statystycznego. Kartę sporządza się według obszernych objaśnień, klasyfikacji i 

oznaczeń kodowych do wypełnienia tej karty. Statystyczną kartę, z wyjątkiem jej części II, 

uzupełniającej, pracodawca ma obowiązek przekazać w terminie do 15. dnia roboczego miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy, lub w którym 

sporządzono kartę wypadku. Natomiast drugą część karty, uzupełniającą, sporządza się w terminie 

umożliwiającym zachowanie terminu jej przekazania. Zgodnie bowiem z Z-KW. pracodawca ma 

obowiązek przekazać wypełniona kartę nie później niż z upływem 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia 

protokołu powypadkowego lub od dnia sporządzenia karty wypadku. Przepisy Z-KW. wprowadziły, jako 

obowiązujące, przekazywanie karty w formie elektronicznej na portal sprawozdawczy GUS. W portalu 

GUS są udostępnione aplikacje umożliwiające wypełnienie formularza on-line. Kopię statystycznej karty 

wypadku przy pracy pracodawca ma obowiązek przechowywać przez 10 lat w dokumentacji dotyczącej 

wypadków przy pracy, zgodnie z rozporządzeniem 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 (Dz. U. Nr 115, poz. 744 z późn. 

zm.). 

Zgodnie z kategoryzacją GUS wyróżniamy: 

• przyczyny techniczne wypadków przy pracy, a więc: 

 - brak, niewłaściwy dobór lub zły stan techniczny urządzeń ochronnych (osłony   

zabezpieczające przed dostępem do stref niebezpiecznych, blokady napędu, urządzenia 

ograniczające wysięg elementów ruchomych itp.), 

- niewystarczająca wytrzymałość czynnika materialnego, 

- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego (np. brak zamocowania maszyny do podłoża, 

niewłaściwe położenie środka ciężkości), 

- ukryte wady materiałowe czynnika materialnego, 

- brak, niewłaściwy dobór lub zły stan techniczny urządzeń sygnalizujących powstawanie  

  zagrożeń, 

                                                 
10 tamże 



- wady konstrukcyjne czynnika materialnego; 

• przyczyny organizacyjne wypadków przy pracy, np.: 

- brak nadzoru nad pracownikami, 

- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpiecznej pracy, 

- brak lub niewłaściwe przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy  

  i ergonomii, 

- brak lub niewłaściwe instrukcje bezpiecznej pracy, w tym dotyczące obsługi maszyn  

i urządzeń oraz prowadzonych procesów technologicznych, 

- niewłaściwa koordynacja prac zbiorowych (np. na placach budów), wykonywanie pracy w zbyt 

małej obsadzie, 

- niedostateczna konserwacja oraz niewłaściwe naprawy (remonty) maszyn i urządzeń, 

- niedostateczne przygotowanie zawodowe i brak wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych, 

- niewyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej lub niewłaściwy dobór tych 

środków, 

- brak odpowiednich dojść do stanowisk pracy; 

• przyczyny ludzkie wypadków przy pracy, w tym: 

- nieprawidłowe zachowanie się pracownika, np. zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem, 

niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności, lekceważenie zagrożenia 

(brawura, ryzykanctwo), nieznajomość zagrożenia, przepisów, zasad bhp oraz brak 

doświadczenia, 

- niewłaściwe, samowolne zachowanie się pracownika, w tym: przechodzenie, przejeżdżanie 

lub przebywanie w miejscach niedozwolonych; wejście, wjechanie w obszar zagrożony bez 

upewnienia się, czy nie ma niebezpieczeństwa; wykonywanie czynności bez usunięcia 

zagrożenia (np. niewyłącznie maszyny, napięcia), niewłaściwe operowanie kończynami  

w strefie zagrożenia, 

- niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym (np. niewłaściwe uchwycenie narzędzi  

wykonywanie pracy właściwymi narzędziami, nieodpowiednie zabezpieczenie czynnika,  

np. niezaciągnięcie hamulca), 

- nieużywanie sprzętu ochronnego przez pracownika (na podstawie materiałów GUS)11 . 

 

Oprócz przyczyn, o których mowa powyżej, w analizie i wyjaśnianiu powstawania wypadku 

wyróżnia się tzw. okoliczności wypadku. Są nimi „warunki środowiska lub cechy przedmiotów oraz 

                                                 
11 dane GUS, dostęp: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1816_PLK_HTML.htm, 20.12.2011r. 



ludzi, które sprzyjają lub umożliwiają występowanie przyczyn wypadków”12. Okolicznością sprzyjającą 

powstaniu wypadku może być niedostateczne oświetlenie pomieszczenia roboczego, które ogranicza 

orientację w otoczeniu i przyczynia się do potknięć i upadków, natomiast przyczynami są w tym 

przypadku – tolerowanie złych warunków pracy i brak decyzji o poprawie oświetlenia13. Szczegółowe 

zasady ustalania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy ustala Rozporządzenie Rady Ministrów z 

dnia 1 lipca 2009 (Dz. U. Nr 105, poz. 870). 

 

Człowiek – najsłabsze ogniwo 

Pojęcie wypadku przy pracy ewaluowało na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, głównie  

za sprawą rozbieżności stanowisk prezentowanych przez organizacje ubezpieczeniowe wypłacające 

odszkodowania oraz te, które za cel postawiły sobie przeciwdziałanie wypadkom, a więc likwidowanie 

ich przyczyn. Analizę kierunków w jakich szły zmiany definicji wypadku przy pracy i ich cech wspólnych 

umożliwia lektura publikacji naukowych i popularnonaukowych, wydawanych na przestrzeni lat zarówno 

w języku polskim, jak i w językach obcych14. Bardzo długo funkcjonowało w świadomości 

zainteresowanych, iż przyczyn wypadków przy pracy należy doszukiwać się głównie w technice  

– w maszynach, urządzeniach, procesach technologicznych. Rozwój badań i zainteresowań tematyką 

wypadkową pokazał, iż było to błędne przekonanie. S. Filipkowski przytoczył w swojej książce dane,  

z których jasno wynika, ze w latach 40-tych XX wieku spośród ogółu wypadków tylko 25% było 

spowodowanych brakiem zabezpieczeń maszyn i urządzeń15. Do podobnych wniosków dochodzą 

autorzy raportów o wypadkach z lat 90-tych XX stulecia16. Podkreślają fakt wpływu człowieka na 

zdarzenia wypadkowe jako równorzędny, a nawet dominujący w stosunku do techniki. Ów wpływ polega 

zarówno na nadzwyczajnej sprawności człowieka, ale także na popełnianiu przez niego błędów, które 

nierzadko kończą się tragicznie.  

Problemem „błędu”, jako centralnego pojęcia teorii przyczynowości wypadkowej, zajmuje się  

w swoich pracach R. Studenski. Wg uczonego, większość niebezpiecznych wydarzeń jest inicjowana 

przez ludzi w wyniku utraty kontroli nad zagrożeniem lub nad własnym zachowaniem17. Do utraty 

kontroli nad zagrożeniem dochodzi wówczas, gdy człowiek dopuścił do niepożądanego wystąpienia 

niebezpiecznego wydarzenia lub gdy sam zainicjował powstanie wydarzenia zagrażającego życiu lub 

                                                 
12 Studenski, 1999, s. 143 

13 tamże 

14 Bulińska, 2005, s. 24 – 26 

15 Filipkowski, 1947  

16 Oziemski (red.), 2004, s.  335-351 

17 Studenski, 1999, s.144 



zdrowiu. Tak dopuszczenie do powstania niepożądanego wydarzenia, jak i spowodowanie wystąpienia 

takiego wydarzenia uznać należy za skutek popełnionego błędu. Błędy prowadzące do wypadków 

można podzielić na dwie zasadnicze grupy: błędy aktywne, bezpośrednio wpływające na wystąpienie 

niebezpiecznego zdarzenia, oraz błędy o skutkach odroczonych18 . 

W pierwszej grupie błędów będziemy mieć do czynienia głównie z problemem pogwałcenia 

obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, np. przecenieniem własnych możliwości. Ale do 

tej grupy błędów należeć będą także pomyłki, np. niewykonanie lub zmienione wykonanie czynności 

wskutek nieuwagi, zapomnienia bądź w następstwie niezrozumienia zadań. Brak identyfikacji zagrożeń, 

niewłaściwe oszacowania ryzyka,  wadliwa organizacja szkoleń, niepełna dokumentacja zdarzeń 

wypadkowych, utrudniająca sformułowanie wniosków profilaktycznych – to tylko niektóre przejawy 

błędów o skutkach odroczonych, które można ogólnie określić jako usterki w zarządzaniu 

bezpieczeństwem. Cytując za Studenskim, „popełnienie błędu o skutkach odroczonych można 

traktować jak bombę lub minę, umieszczoną w zakładzie, czekającą na zainicjowanie wybuchu”19. 

Wypadkom najczęściej ulegają pracownicy budowlani, kierowcy pojazdów oraz górnicy. 

Górnictwo podziemne charakteryzuje się specyficznymi warunkami pracy: ograniczona przestrzeń, duże 

wymiary gabarytowe maszyn, niewystarczające oświetlenie oraz brak maszyn dźwigowych przyczyniają 

się do pogorszenia warunków prowadzenia prac serwisowych i wzrostu poziomu ryzyka przy 

wykonywaniu robót górniczych. Rekonstrukcje przebiegu wypadków mają na celu pogłębienie 

świadomości pracowników i uzmysłowienie zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać podczas wykonywania 

czynności serwisowych. Istotnym elementem rekonstrukcji wypadku jest również zaprezentowanie 

właściwych metod pracy, co może przyczynić się do zminimalizowania ryzyka wystąpienia wypadku. 

Większość wypadków zaistniałych podczas wykonywania napraw spowodowanych jest czynnikiem 

ludzkim, rutyną, brakiem wyobraźni, stosowaniem niewłaściwych metod pracy, to częste powody ich 

występowania. Wypadki spowodowane czynnikiem ludzkim związane są często z nieświadomością 

zagrożeń mogących wystąpić w miejscu pracy. Niestosowanie środków ochrony indywidualnej oraz 

mylne przekonanie, że "mnie nic złego przydarzyć się nie może" prowadzi do wypadków przy pracy, 

nierzadko są to wypadki ciężkie. Jak wynika ze statystyk najwięcej wypadków przydarza się 

pracownikom ze stażem pracy powyżej 20 lat, co pozwala stwierdzić, że rutynowe postępowanie jest 

najczęstszą przyczyną występowania wypadków. Do wypadków spowodowanych czynnikiem ludzkim 

dochodzi również z winy osób trzecich. Górnicy pracujący w wyrobisku często nie zdają sobie sprawy, 

że odpowiadają nie tylko za siebie, ale także za pozostałe osoby znajdujące się w ich pobliżu,  

                                                 
18 Simpson, 1993, materiały konferencyjne 
 
19 Studenski, 1999, s. 146 



a niewłaściwe zachowanie i nieprzestrzeganie przepisów BHP może skończyć się tragicznie20.  

Z danych Wyższego Urzędu Górniczego wynika, ze około 70% wszystkich wypadków zarejestrowanych  

w kopalniach węgla jest efektem popełnionych przez pracowników błędów, zaniedbań obowiązków, 

postępowania sprzecznego z formalnymi normami bezpieczeństwa oraz świadomie podejmowanego 

ryzyka21. 

Budownictwo jest jedną z najbardziej wypadkogennych dziedzin gospodarki. Zwłaszcza małe 

firmy generują najwięcej zdarzeń wypadkowych. Najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy (wg ocen 

GIP) to brak profesjonalizmu, czyli nieprzestrzeganie elementarnych procedur wykonywania pracy oraz 

wymagań bhp, niska świadomość zagrożenia, brak oceny ryzyka zawodowego lub jego powierzchowne 

formalne przeprowadzenie, zła organizacja pracy, brak niezbędnych zabezpieczeń, szczególnie przy 

pracach na wysokości i podstawowych środków ochrony osobistej (np. linki i szelki bezpieczeństwa), ale 

też pośpiech, brawura i lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa (np. niewykonywanie 

szalunków w głębokich wykopach). Dodajmy, że w dziesięcioleciu 1989-2009 we wszystkich 

wypadkach przy pracy w Polsce poszkodowanych zostało 2 miliony pracowników, z których 

zginęło ponad 12 tysięcy! Największe zanotowane zagrożenia, to praca na niewłaściwie 

zmontowanych rusztowaniach (brak balustrad i zbiorowych środków ochrony zbiorowej przed upadkiem 

z wysokości), nieprawidłowe zabezpieczenia wykopów, niezabezpieczanie otworów w stropach, 

ścianach zewnętrznych i szybach dźwigów, niewyposażanie pracowników przez pracodawców lub 

niestosowanie przez samych pracowników wymaganych środków ochrony indywidualnej, w tym w 

szczególności ochron głowy i środków chroniących przed upadkiem z wysokości oraz 

niezabezpieczanie przewodów zasilających urządzenia elektryczne przed uszkodzeniem 

mechanicznym22. 

Co roku około 5500 osób ginie w wypadkach w miejscu pracy w UE, z czego około jedna trzecia 

wypadków ma związek z transportem. Wypadki te zazwyczaj dotyczą:  

• osób uderzonych lub przejechanych przez poruszający się pojazd (np. w czasie cofania);  

• osób spadających z pojazdów;  

• osób uderzonych przez obiekty spadające z pojazdów lub  

• przewracających się pojazdów.  

Częstość występowania wypadków jest wyższa w małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP) 

zatrudniających mniej niż 50 pracowników. Wypadków tych można uniknąć przy zastosowaniu 

                                                 
20 Lesisz, Jaszczyk, Michalak, 2008, s. 289-294 

21 Niemiec, 2009, materiały konferencyjne 

22 dane: Państwowa Inspekcja Pracy, dostęp: http://www.pip.gov.pl/html/pl/sprawozd/09/pdf/r03.pdf,12.11.2011r. 



skutecznych środków zarządzania i prewencji. Wypadki transportowe i związane z transportem znajdują 

się wśród najczęstszych przyczyn zranień ze skutkiem śmiertelnym w sektorze rolniczym. Najczęstsze 

scenariusze obejmują uderzenie lub przejechanie przez poruszający się pojazd, a także uwięźnięcie lub 

zgniecenie w przypadku przewrócenia się pojazdu. Wiele z tych wypadków spowodowane jest brakiem 

wyszkolenia operatora i słabą widocznością23. Jako katastrofalny oceniają stan bezpieczeństwa na 

polskich drogach eksperci z Wydziału Sekcji Ruchu Drogowego poznańskiej policji. Zatrważająco rośnie  

ilość kolizji, co raczej nie zaskakuje, bo od kilkunastu lat jesteśmy świadkami wielkiego boomu 

motoryzacyjnego, któremu nie towarzyszy odpowiednia rozbudowa drogowej infrastruktury. Jest wręcz 

przeciwnie, ledwie udaje się powstrzymać postępującą degradację już istniejących dróg. Tylko w latach 

1995-2000 natężenie ruchu samochodów osobowych wzrosło o 29 procent, samochodów dostawczych 

o 43 procent, a ciężarowych aż o 44 procent (dane: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad)24. 

Te ostatnie mają największy wpływ na jakość ruchu na drogach, a że wiele z nich to nadal odcinki 

jednojezdniowe, to wkrótce wyczerpie się ich przepustowość. Bezpieczne drogi, pojazdy i użytkownicy 

dróg – to czynniki mające największy wpływ na poziom bezpieczeństwa w czasie podróży. Przy czym ci 

ostatni, według statystyk, są obciążani winą za 90% wypadków. Tak zwany czynnik ludzki to, wbrew 

powszechnej opinii, nie tylko kierowcy, ale również rowerzyści i piesi.  

Analiza przyczyn wypadków wskazuje na wysoką liczbę zagrożeń wynikających z zachowań 

ludzkich oraz z niewłaściwej organizacji pracy. Badanie przyczyn tkwiących w czynniku ludzkim 

wykazało, że zdarzenia wypadkowe spowodowane były m.in. lekceważeniem zagrożenia czy 

wykonywaniem robót bez jego usunięcia oraz niedostateczną koncentracją uwagi na wykonywanej 

czynności. W zakładach skontrolowanych przez jednostki PIP najczęściej stwierdzano nieprawidłowości 

związane z uchybieniami w zakresie przeszkolenia bhp oraz przestrzegania przez pracowników zasad 

bezpiecznej pracy. Powyższe wynika najczęściej z nieznajomości przepisów i zasad bhp, lekceważenia 

zagrożenia oraz braku wykształconego nawyku stosowania metod bezpiecznej pracy25. Nieprawidłowe 

zachowanie się pracownika to przyczyna raportowana aż w 55% notowanych przypadków26. Na 

szczególną uwagę zasługuje stosunkowo niewielki udział czynnika technicznego wśród wszystkich 

przyczyn wypadków przy pracy – wbrew obiegowym opiniom na temat zagrożeń idących głównie ze 

strony niewłaściwego stanu technicznego maszyn i urządzeń.    

                                                 
23 dane: Occupational Safety and Health Administration, dostęp: http://www.osha.europa.eu, 21.01.2012r. 

24 dane: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, dostęp: http://www.gddkia.gov.pl/pl/26/bezpieczenstwo-ruchu-

drogowego, 20.08.2011r. 

25 dane: Państwowa Inspekcja Pracy, dostęp: http://www.pip.gov.pl/html/pl/sprawozd/09/pdf/r03.pdf,12.11.2011r. 

26 dane: Centralny Instytut Ochrony Pracy, dostęp: http://www.ciop.pl/20260.html, 21.01.2012r. 



Zgodnie z ustawowym obowiązkiem, Główny Inspektor Pracy przedkłada Sejmowi 

Rzeczypospolitej Polskiej, Radzie Ochrony Pracy przy Sejmie RP oraz Radzie Ministrów roczne 

sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy wraz z wnioskami dotyczącymi stanu 

przestrzegania prawa pracy. Podawane jest ono także do wiadomości publicznej. Kontrole 

przeprowadzono w zakładach, w których w okresie ostatnich trzech lat wystąpiło duże nasilenie 

wypadków przy pracy. Szczególną uwagę zwrócono na zakłady, w  których zdarzenia wypadkowe 

wykazywały cechy powtarzalności. Warto podkreślić, że działania kontrolno-nadzorcze skoordynowane 

były z  działaniami edukacyjno-promocyjnymi (w zakładach, w których wystąpiło najwięcej wypadków 

przy pracy, najpierw kontrolowano, a potem zaproszono do uczestnictwa w  warsztatach prowadzonych 

przez kadrę PIP; pozostałą  część najpierw zapraszano na szkolenia przedstawiające problematykę 

rzetelnej oceny ryzyka zawodowego oraz prawidłowego postępowania powypadkowego, a następnie 

kontrolowano w tym zakresie). W roku 2009 inspektorzy pracy zbadali okoliczności i przyczyny 2 354 

wypadków przy pracy, w tym 331 wypadków zbiorowych. W zdarzeniach tych poszkodowanych 

ogółem zostało 2 951 osób, z których 505 poniosło śmierć, a 969 doznało ciężkich obrażeń ciała.27 

Każdą dokumentację powypadkową analizowano łącznie z dokumentacją oceny ryzyka 

zawodowego, jeśli była utworzona, aby ocenić skuteczność podejmowanych środków profilaktycznych. 

Analiza wyników kontroli wskazuje, że w znacznej liczbie dokumentacji powypadkowych błędy 

popełniono już na etapie ustalania okoliczności wypadku w 33,8%. Uniemożliwiały one 

przeprowadzenie rzetelnego postępowania, a co za tym idzie zmniejszenie do minimum możliwości 

zaistnienia podobnego zdarzenia w przyszłości. Według danych PIP, jednym z powodów nieustalania w 

pełni okoliczności zdarzenia jest nieprzystępowanie do jego badania niezwłocznie po uzyskaniu o nim 

informacji28. Badając w roku sprawozdawczym okoliczności 2 354 wypadków przy pracy, inspektorzy 

PIP ustalili łącznie 8 788 przyczyn tych zdarzeń. Wśród nich dominującymi były tzw. przyczyny ludzkie 

(w tym przede wszystkim — nieprawidłowe zachowanie się pracownika spowodowane zaskoczeniem 

niespodziewanym zdarzeniem) — 49% wszystkich ustalonych przyczyn wypadków. Przyczyny 

określone jako organizacyjne (które łącznie stanowiły 40%) dotyczyły w przeważającej mierze sfery 

ogólnej organizacji pracy. Podobnie jak w latach poprzednich, najmniejsza liczba przyczyn związana 

była z wadami konstrukcyjnymi lub niewłaściwymi rozwiązaniami technicznymi; przyczyny techniczne 

stanowiły 11% ogółu ustalonych przyczyn wypadków przy pracy. W wyniku stwierdzonych w czasie ww. 

kontroli naruszeń przepisów bhp, inspektorzy pracy wydali łącznie 2 964 decyzje. Ponadto w 1 916 

wystąpieniach pokontrolnych skierowali łącznie 3 144 wnioski, dotyczące podjęcia działań 
                                                 
27 dane: Państwowa Inspekcja Pracy, dostęp: http://www.pip.gov.pl/html/pl/sprawozd/09/pdf/r03.pdf,12.11.2011r. 

28 tamże 

 



organizacyjno-technicznych mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie występujących 

zagrożeń wypadkowych. W związku z ujawnionymi — w trakcie badania przyczyn i okoliczności 

wypadków — wykroczeniami przeciwko prawom pracownika, inspektorzy nałożyli 968 mandatów 

karnych oraz skierowali 202 wnioski o ukaranie do sądów grodzkich. Ponadto, w 64 przypadkach, 

zawiadomili organy prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową.29 

 

Czynnik ludzki – czy jest jakiś sposób? 

Nieustalenie faktycznych przyczyn wypadku, wynikających z zagrożeń występujących  

w środowisku pracy, które mogą  ulec aktywacji, powoduje że dochodzi do wypadków powtarzalnych. 

Jak informują inspektorzy, w niektórych firmach doszło do kilku podobnych zdarzeń, a mimo to zespół 

powypadkowy nadal nie ustalił źródeł zagrożenia i nie wskazał środków profilaktycznych, które mogłyby 

je usunąć30. Brak pełnej analizy okoliczności i przyczyn wypadków oraz ogólna, szablonowa 

dokumentacja dotycząca oceny ryzyka zawodowego powodują, że w kontrolowanych zakładach nie 

wprowadza się konkretnych działań dla poprawy bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka wypadkowego. 

Jednak to, co najważniejsze (i najbardziej niebezpieczne) to brak świadomości, że takie działania są 

niezbędne. 

Wprowadzenie nowych standardów, innowacyjne projekty, wdrażanie systemów kontroli  

i jakości – nieodłącznie generują zmianę, postrzeganą w kategoriach procesu. Z kolei zmiana jako 

proces, w każdej organizacji wymaga odpowiedniego zarządzania. Jak często zauważają osoby 

bezpośrednio zainteresowane tematem, narzekanie na czynnik ludzki kończy się zazwyczaj ogólnymi 

spostrzeżeniami na temat tego, że niektórzy ludzie po prostu nie chcą się zmienić31 . A jednak „zmiana” 

doczekała się wielu opracowań tak praktycznych, jak i teoretycznych. Dziś wiadomo, że żadna zmiana 

nie obejdzie się bez odpowiednio ustrukturyzowanej dokumentacji, czyli instrukcji, procedur, 

rozporządzeń. Jednak formalna dokumentacja, czyli formalna postać wiedzy, stanowi, mówiąc językiem 

Scheina, jedynie wierzchołek góry lodowej, będącej ilustracją kultury organizacyjnej32 . Kształtowanie 

pożądanej kultury musi być procesem ciągłym, ponieważ rzeczywista zmiana kulturowa jest trudna  

i wymaga czasu. Jednorazowe „akcje” mogą być efektowne, ale przynoszące pozorne efekty, bowiem 

sięgają jedynie tej najbardziej powierzchownej warstwy kultury („wierzchołek góry lodowej”), zwanej 

                                                 
29tamże. 

30 tamże 

31 Konowrocka D., Ten cholerny czynnik ludzki, dostęp: http://www. computerworld.pl/artykuly/50367/, 18.01.2012r. 

32 Schein, 1985, CA: Jossey-Bass, San Francisco 



przez Scheina artefaktami. Aby zmiana była trwała i efektywna musi dokonać się na głębszych 

poziomach kultury, związanych z uznawanymi wartościami oraz założeniami co do natury życia i świata. 

Jak dokonać rzeczywistej zmiany? 

Podstawą pożądanej kultury organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem kultury 

bezpieczeństwa,  jest wysoka wartość przypisywana zdrowiu i życiu. Kształtowanie takiej kultury  

w przedsiębiorstwie wymaga kreowania nowych postaw i wartości przy współudziale wszystkich 

członków grupy. Celem tych działań jest nakłanianie pracowników do eliminowania nadmiernego ryzyka 

w miejscu pracy oraz postępowania nastawionego na ochronę zdrowia i życia. Wysoką kulturę 

bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie charakteryzuje poczucie osobistej odpowiedzialności każdego 

pracownika za sprawy bezpieczeństwa, przejawiające się w codziennej pracy33.  

Pracownicy w takim zakładzie: 

• przejawiają postawę aktywnej i ciągłej troski o bezpieczeństwo swoje i innych, 

• osobiście angażują się w proces identyfikacji zagrożeń i ryzykownych zachowań w miejscu 

pracy oraz podejmowanie działań korekcyjnych34. 

Aby zrealizować cele, trzeba osiągnąć zgodę uczestników organizacji co do spraw bardziej i 

mniej strategicznych. Wiodącą  postacią w wypracowaniu porozumienia jest w organizacji przywódca, 

ale dla pełnej realizacji strategii konieczna jest współpraca wszystkich uczestników.  

Budowanie u pracowników probezpiecznej postawy względem pracy jest nieodzownym 

elementem kształtowania kultury bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie35. Zgodnie z literaturą 

przedmiotu na kulturę bezpieczeństwa w zakładzie pracy składają się właśnie probezpieczne postawy, 

ogólnie przyjęte normy postępowania w tym zakresie, a także wartości, przypisywane bezpieczeństwu, 

czyli zdrowiu i życiu36. Za podjęcie przez pracownika określonego działania (np. związanego z 

ponoszeniem wysokiego ryzyka wypadkowego lub chorobowego) odpowiedzialny jest więc nie tylko 

ogólny poziom kultury bezpieczeństwa, ale także postawa pracownika wobec bezpieczeństwa pracy, 

której kształt jest w ogromnym stopniu wyznaczany zasobem wiedzy pracownika na temat ponoszonego 

ryzyka zawodowego.  

Uwzględniając rolę przypisywaną poziomowi wiedzy pracowników i jakości przekazywanych im 

informacji w procesie kształtowania probezpiecznych postaw względem pracy, w 2008r. Centralny 

Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy przeprowadził badanie postaw pracowników 

                                                 
33 Geller, 1996, s. 18 

34 Milczarek, 2003, s. 299-301 

35 Szczygielska, Wrzesińska, 2009, s. 16-19 

36 Milczarek, 2001, s.17-20 



względem bezpieczeństwa pracy, wyznaczanych przez poziom ich wiedzy (subiektywny i obiektywny), 

wagę przykładaną przez nich do informowania o ryzyku zawodowym, a także subiektywną ocenę 

powodów nieprawidłowych zachowań w pracy37. W badaniu wzięli udział przedstawiciele górnictwa, 

przetwórstwa przemysłowego i budownictwa. Poszczególne źródła, z jakich ankietowani pracownicy 

uzyskiwali informacje na temat ryzyka zawodowego, zostały następnie przez nich ocenione pod 

względem skuteczności. Badanie pokazało, że metody informowania najczęściej stosowane przez 

pracodawców - obowiązkowe szkolenia bhp - nie są najskuteczniejsze w odczuciu pracowników. 

Wyniki dotyczące ogółu ankietowanych wskazały, że największy wpływ na rozwój pożądanych 

zachowań w obszarze BHP miały filmy lub animacje wyświetlane w miejscu pracy, słowne instrukcje od 

zwierzchnika lub osoby nadzorującej pracę oraz rozmowy ze współpracownikami. Z kolei najmniejszą 

skutecznością oddziaływania na intensyfikację zachowań promujących bezpieczeństwo pracy 

charakteryzowały się instrukcje obsługi oraz inne niewymagające podpisywania przez pracownika 

materiały pisemne.38 

 

 Podsumowanie 

Działania człowieka ograniczane są przez różnorodne uwarunkowania: fizyczne (ciepło, zimno 

itd.), fizjologiczne (tlen, krążenie krwi itd.), psychologiczne (zmysły, przetwarzanie informacji itd.), 

psychosocjalne (współdziałanie drużynowe, komunikacja itd.), patologiczne (choroby, urazy itd.). 

Uwarunkowania te potraktowane łącznie stanowią obszar badań nad czynnikami ludzkimi39. Od lat zaś 

wiadomo, iż osiągnięcie sukcesu na drodze poprawy stanu bezpieczeństwa wymaga kontroli tego 

właśnie czynnika. 

Może zatem warto zacząć rozmawiać o wypadkach – ich przyczynach, okolicznościach  

i konsekwencjach – z pracownikami zakładu pracy? Bo jeśli kierownik zespołu, brygadzista, majster nie 

poprą planowanych zmian i nie zaangażują się w sam proces, to pracodawca (odpowiedzialny  

za bezpieczeństwo pracowników) oraz specjalista BHP (doradca w zakresie rozwiązywania problemów 

związanych z bezpieczeństwem pracy), mimo wszelkich starań i podjętej współpracy z Państwową 

Inspekcją Pracy, nie będą w stanie zapanować nad czynnikiem ludzkim. 

 

 

 

 

                                                 
37 Niepublikowany raport z badania postawy wobec bezpieczeństwa pracy (…) 

38 Szczygielska, Wrzesińska, 2009, s. 16-19 

39 Dzik, Ziółkowski, 2005, s. 39 – 42 
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