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Wypadki i choroby zawodowe – analiza i koszty

1. Analiza wypadków [9, 15, 23, 14]
„Wypadek jest następstwem błędów popełnionych z braku wiedzy i doświadczenia, 
na skutek specyficznych cech osobowości, złego stanu organizmu lub jako następ-
stwo stresujących właściwości środowiska lub zadań” (Rasmusen 1982).
Zagrożenia wypadkowe występujące w środowisku pracy można podzielić na: natural-
ne, techniczne i osobowe. Przyczyną pośrednią wypadków jest wadliwy system zarzą-
dzania bezpieczeństwem, co prowadzi do wadliwego organizowania zadań stwarzając 
niebezpieczne warunki pracy i przyczyniając się do niebezpiecznych zachowań. Jeżeli 
oba lub któryś z warunków (niebezpieczne warunki pracy lub niebezpieczne zachowa-
nie pracownika) zostaną spełnione, dochodzi do niebezpiecznego zdarzenia i urazu. 
Wadliwy system zarządzania bezpieczeństwem, wadliwe zorganizowanie zadań, nie-
bezpieczne warunki pracy, niebezpieczne zachowanie pracownika są fazą inkubacyjną 
wypadku, niebezpieczne zdarzenie i uraz to faza aktywna.

Rys. 1. Fazy rozwoju sytuacji wypadkowych 

Model wypadku wg Reasona doskonale przedstawia przyczyny pośrednie i bezpośred-
nie wypadków przy pracy. 

Rys. 2. Model wypadku wg Reasona, 
tzw. model sera szwajcarskiego [25].

Analiza wypadków nie powinna 
ograniczać się do badania pojedyn-
czych wypadków, tak jak to się za-
zwyczaj dzieje w wielu firmach. Bar-
dzo ważnym jest, aby zagadnienie 
przeanalizować w szerszym aspekcie. 
W tym celu należy określić liczbę 
wypadków przy pracy w ostatnim 
dziesięcioleciu (oczywiście może być 
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brany pod uwagę krótszy okres), z uwzględnieniem wypadków ciężkich, zbiorowych i 
śmiertelnych. Następnie określa się wskaźniki częstości i ciężkości wypadków. Kolej-
nym krokiem jest określenie umiejscowienia urazu i rodzaju urazu. W analizie bierze 
się pod uwagę czynności, podczas których doszło do urazu, wiek poszkodowanych, 
staż pracy (ogółem) i staż pracy w firmie, porę dnia, w której doszło do wypadku, 
miejsce wypadku oraz zawód poszkodowanego.
Analiza wypadków w przedsiębiorstwie powinna rozpocząć się od określenia liczby wy-
padków w ostatnim dziesięcioleciu. Z ogólnej liczby wypadków można wyodrębnić wy-
padki ciężkie, zbiorowe i śmiertelne. W tablicy 1 przedstawiono przykład takiego zapisu.

Tab. 1. Liczba wypadków w roku

Rodzaj wypadku/Rok 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Suma
1. Wypadki przy pracy 2 6 8 10 8 4 12 9 10 12 8 89
2 Wypadki ciężkie – – 1 – – – 2 – – – – 3
3. Wypadki zbiorowe – – – – 1 – – – – – – 1
4. Wypadki śmiertelne – – – – – – – 1 – – – 1

Następnie określa się wskaźnik częstości wypadków Wczw i wskaźnik ciężkości wypad-
ków Wc.
Wskaźnik częstości wypadków Wczw wyznacza się według wzoru:

Z
1000WWczw
⋅

=

gdzie:
W  – liczba wypadków w danym okresie, tutaj: rok,
Z  – liczba pracowników, tutaj: na koniec roku, np. 2000 osób.

W tablicy 2 przedstawiono przykładowy zapis wskaźników częstości wypadków dla 
danych przyjętych w tablicy 1.

Tab. 2. Wskaźnik częstości wypadków

Rok 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Wskaźnik częstości wypadku 1 3 4,5 5 4,5 1 7 5 5 6 4

Wahania wskaźnika częstości wypadków mogą być spowodowane wieloma czynnika-
mi niekoniecznie związanymi ze stanem bezpieczeństwa w zakładzie, można do nich 
zaliczyć:
• wzrost drobnych urazów niezgłaszanych jako wypadek w obawie przed utratą pra-

cy bądź z powodu lekceważenia urazu,
• „uciekaniem w wypadki” pracowników, którzy przypuszczają, że utracą pracę oraz 

pracowników w podeszłym wieku chcących zregenerować swoje organizmy.
Wahania wskaźnika częstości wypadków spowodowane stanem bezpieczeństwa w 
zakładzie to najczęściej działania firm skupiających się na maksymalnym obniża-
niu kosztów własnych przez obniżanie kosztów bhp (braki w wyposażeniu w środki 
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ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, środki ochrony zbiorowej) oraz na 
nadmiernym eksploatowaniu pracowników (praca po 10–12 godzin dziennie).
Do wyznaczenia wskaźnika ciężkości wypadków potrzebna jest suma dni absencji zwią-
zanych z wypadkami w analizowanym okresie (np. roku) i liczba wypadków śmiertelnych.
Wskaźnik ciężkości wypadków Wc wyznacza się według wzoru:

SW
DWc −

=

gdzie:
D  – suma dni absencji związanych z wypadkami w analizowanym okresie (tutaj: rok),
W – liczba wypadków,
S   – liczba wypadków śmiertelnych (w przykładzie S = 1).
W tablicy 3 przedstawiono przykładowe wskaźniki ciężkości wypadków dla danych 
z tablic 1 i 2.

Tab. 3. Wskaźnik ciężkości wypadków

Rok 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Suma dni absencji 40 180 270 190 180 80 560 240 520 240 240
Wskaźnik ciężkości 
wypadku 20 30 30 19 20 20 40 30 52 20 30

Wskaźnik ciężkości wypadków również może zostać „zafałszowany” poprzez wydłu-
żenie czasu absencji w przypadku wypadków zgłaszanych przez pracowników, którym 
kończy się umowa o pracę zawarta na czas określony lub przez połączenie czasu absencji 
związanej z wypadkiem z absencją spowodowaną chorobą niezwiązaną z wypadkiem.
Następnym krokiem w analizie wypadków jest określenie miejsca urazu. W tablicy 4 moż-
na zapisać umiejscowienie urazów poniesionych przez pracowników w kolejnych latach.

Tab. 4. Umiejscowienie urazów

Umiejscowienie urazu 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Suma
  1. Głowa
  2. Oko
  3. Ucho 
  4. Szyja
  5. Tułów (zewn.)
  6. Tułów (narządy wewnętrzne)
  7. Kończyna górna – dłoń, palce 
  8. Kończyna górna – ramię, przedramię
  9. Bark
10. Kończyna dolna – biodro
11. Kończyna dolna – udo, podudzie
12. Kolano
13. Stopa

Łącznie
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Umiejscowienie urazu daje materiał do analizy przyczyn wypadków, a przy powta-
rzającym się urazie określonej części ciała pozwala na odpowiednie działania profi-
laktyczne. 
Na rysunku 3 przedstawiono typowe miejsca urazów.

Rys. 3. Umiejscowienie urazów doznanych w wypadkach [29]

Jak widać, najczęściej urazom ulegają dłonie i palce, następnie głowa i stopy.
W tablicy 5 można zapisać podział wypadków uwzględniając rodzaj urazów doznanych 
przez pracowników w kolejnych latach.

Tab. 5. Rodzaj urazu

Charakter urazu 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Suma
1. Uraz ogólny
2. Stłuczenie
3. Skaleczenie/zranienie
4. Amputacja
5. Złamanie/pęknięcie
6. Skręcenie
7. Oparzenie termiczne
8. Zatrucie
9. Oparzenie chemiczne
7. Zmiażdżenie
8. Inne

Łącznie
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Analizując wypadki należy wziąć pod uwagę czynności, jakie wykonywał pracownik 
w chwili wypadku. Pozwoli to na ocenę, przy jakich zadaniach lub czynnościach jest 
najwięcej wypadków. W tablicy 6 można zapisać czynności, jakie wykonywali pracow-
nicy w chwili urazu. Dla analizowanego przedsiębiorstwa konieczne jest sporządzenie 
wykazu najczęściej wykonywanych czynności.

Tab. 6. Czynności, w trakcie wykonywania których powstał uraz

Lp. Czynność 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Suma
  1. Przemieszczanie się
  2. Transport ręczny
  3. Cięcie pilarką
  4. Cięcie szlifierką
  5. Montaż 
  6 Obróbka mechaniczna 
  7. Spawanie
  8. Czyszczenie maszyn
  9. Sprzątanie, prace porządkowe
10. Czynności inne

Łącznie

Na rysunku 4 przedstawiono przykładowe czynności pracowników, przy których do-
szło do wypadku.

Rys. 4. Czynności wykonywane podczas wypadku [29]


