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B udownictwo uznawane jest
za jedną z najbardziej niebez-
piecznych gałęzi zarówno
w Polsce, jak i w innych krajach

[4, 5]. Potwierdzają to raporty różnych or-
ganizacji i urzędów zajmujących się ba-
daniem bezpieczeństwa pracy [3, 6] oraz
doniesienia literaturowe [4, 12]. Wśród
wszystkich sekcji gospodarki, w budow-
nictwie odnotowuje się największy
udział liczby wypadków śmiertelnych
w stosunku do wszystkich wypadków
[14]. Dane statystyczne dotyczące wy-
padków wskazują na globalny problem
wypadkowości w budownictwie. W Pol-
sce w 2019 r. prawdopodobieństwo wy-
stąpienia wypadku przy pracy w budow-
nictwie wyniosło 0,53% [3].

Wypadki przy pracy generują znacz-
ne straty materialne. Ponoszone koszty

są bardzo trudne do oszacowania, a ich
wielkość porównuje się do dryfującej
góry lodowej. Jej widoczna część,
znajdująca się nad powierzchnią wody,
symbolizuje koszty możliwe do osza-
cowania. Znacznie większa i niewi-
doczna część góry lodowej znajdu-
je się pod powierzchnią wody i symbo-
lizuje koszty, które są trudne do osza-
cowania i często pozostają niezauwa-
żone.

Wypadkowość jest zjawiskiem bar-
dzo negatywnym nie tylko ze wzglę-
du na straty materialne, ale przede
wszystkim na niewymierne, trudne
do oszacowania, straty moralne. Nale-
ży więc podejmować wszelkie działa-
nia zmierzające do jej minimalizacji.
Jednym z kierunków jest pozyskiwanie
i wykorzystywanie wiedzy na temat
pierwotnych przyczyn generujących
wypadki w budownictwie. Źródłem tej
wiedzy są tzw. zdarzenia potencjalnie
wypadkowe.

Wypadki przy pracy
a zdarzenia potencjalnie
wypadkowe

Badania amerykańskich naukowców
wykazały, że każdy wypadek skutkują-
cy urazem jest poprzedzony wystąpie-
niem wielu podobnych zdarzeń, które
nie powodują urazów, tzw. zdarzeń po-
tencjalnie wypadkowych [1, 2, 7].
Zdaniem Heinricha [2], na każdy po-
ważny lub śmiertelny wypadek przypa-
da 29 lekkich wypadków i 300 wypad-
ków bez obrażeń, natomiast wg badań
Birda [1] na 600 zdarzeń bez urazów
przypada 30 zdarzeń generujących stra-
ty materialne, 10 wypadków powodują-
cych lekkie obrażenia i jeden skutkują-
cy poważnymi obrażeniami. Zimmer-
mann i Bauer [7] uważają, że w krajach
Unii Europejskiej na 220 wszystkich za-
rejestrowanych urazów przypada 160
urazów wymagających leczenia ambu-
latoryjnego, 30 wypadków wymagają-
cych hospitalizacji, 15 wypadków cięż-
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Streszczenie. Wypadkowość jest zjawiskiem negatywnym nie
tylko ze względu na związane z nią straty materialne, ale przede
wszystkim na niewymierne, trudne do oszacowania, straty mo-
ralne. Każdy wypadek przy pracy poprzedzony jest kilkoma
zdarzeniami, które nie spowodowały urazu u pracownika, tzw.
zdarzeniami potencjalnie wypadkowymi. Analiza takich zdarzeń
może wspomóc projektowanie skutecznych działań w zakresie
prewencji wypadkowej. Przeprowadzono badania zdarzeń po-
tencjalnie wypadkowych i wypadków przy pracy, zarejestrowa-
nych w dużym przedsiębiorstwie realizującym inwestycje bu-
dowlane w Polsce, w latach 2015 ÷ 2020 r. Wykazano, że śred-
nio, w badanym przedziale czasu, stosunek liczby zdarzeń po-
tencjalnie wypadkowych do liczby wypadków przy pracy wyno-
sił 3,3 : 1. Na każdy wypadek przy pracy, w którym została po-
szkodowana osoba, przypadały średnio ponad 3 zdarzenia poten-
cjalnie wypadkowe, w których tylko dzięki zaistniałym okolicz-
nościom żadna osoba nie została poszkodowana.
Słowa kluczowe: zdarzenia potencjalnie wypadkowe; wypadki
przy pracy; trójkąt zdarzeń niebezpiecznych; budownictwo.

Abstract. Accident rate is a very negative phenomenon, not only
because of the related material losses, but above all because of
immeasurable, difficult to estimate, moral losses. Each accident
at work is preceded by several events that did not cause an injury
to the employee, the so-called potentially accidental events. The
analysis of such events can help in designing effective actions in
the field of accident prevention. Research was carried out on the
number of near misses and accidents at work registered in a large
enterprise implementing construction investments in Poland in the
years 2015 ÷ 2020. The analysis showed that, on average, in the
analyzed period of time, the ratio of the number of near misses
to the number of accidents at work was 3,3 : 1. For every accident
at work in which a person was injured, there were on average
more than 3 near misses in which, thanks to the circumstances,
no person was injured.

Keywords: near misses; accidents at work; triangle of dangerous
events; construction.

DOI: 10.15199/33.2022.01.10

Zdarzenia potencjalnie
wypadkowe jako prekursory

wypadków przy pracy w budownictwie
Near misses incidents as precursors of accidents at work in the

construction industry

inż. Zuzanna Woźniak1)*)

ORCID: 0000-0002-0168-5684
prof. dr hab. inż. Bożena Hoła1)

ORCID: 0000-0001-6630-8065

m
at

er
ia

ly
bu

do
w

la
ne

.in
fo

.p
l/s

ci
en

ce
O

ry
gi

na
ln

y
ar

ty
ku

łn
au

ko
w

y
(O

rig
in

al
re

se
ar

ch
pa

pe
r)

M
A

T
E

R
IA

LY
B

U
D

O
W

L
A

N
E

S
C

IE
N

C
E



73

BEZPIECZEŃSTWO W BUDOWNICTWIE

1/2022 (nr 593)ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951Xwww.materialybudowlane.info.pl

kich oraz 1 śmiertelny. Na rysunku 1
przedstawiono wyniki badań Heinricha,
Birda, Zimmermanna i Bauera.

W celu zrozumienia relacji zacho-
dzących między wypadkiem a zdarze-
niem potencjalnie wypadkowym nale-
ży przede wszystkim podać definicje
obu tych pojęć. Za wypadek przy pra-
cy uważa się nagłe zdarzenie wywołane
przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz
lub śmierć, które nastąpiło w związku
z pracą [13], natomiast zdarzenie po-
tencjalnie wypadkowe to nagłe zdarze-
nie występujące podczas pracy, w któ-
rym pracownik mógłby zostać ranny,
gdyby okoliczności były nieco inne [10].

Przykład zdarzenia potencjalnie
wypadkowego. 6 maja 2012 r. w Bia-

łymstoku zawalił się odcinek rusztowa-
nia przy czterokondygnacyjnym budyn-
ku. Główną przyczyną, wg Państwowej
Inspekcji Pracy [8], były błędy popeł-
nione podczas montażu konstrukcji, któ-
re spowodowały zawalenie się odcinka
rusztowania o długości ok. 45 m i wyso-
kości 15,5 m w wyniku podmuchu wia-
tru. Pomimo tego, że nastąpiło to w go-
dzinach popołudniowych na terenie
o dużym natężeniu ruchu pieszych, za-
walająca się konstrukcja spowodowała
jedynie szkody materialne. Szacuje się,
że liczba zdarzeń potencjalnie wypad-
kowych jest kilka razy większa od licz-
by wypadków.

Zdarzenia potencjalnie wypadkowe
stanowią istotne „wyprzedzające” źró-
dło wiedzy na temat wypadków [9, 15].
Zdefiniowanie, w jaki sposób i z jakim
prawdopodobieństwem zdarzenia po-
tencjalnie wypadkowe wpływają na po-
wstawanie wypadków, jest bardzo istot-
ne dla poprawy bezpieczeństwa pracy

w budownictwie. Zdarzenia te stanowią
istotną bazę wiedzy na temat mechani-
zmów prowadzących do wypadków
i powinny być wykorzystywane w pre-
wencji wypadkowej. Pozyskana wiedza
może przyczynić się do bardziej precy-
zyjnego prognozowania wystąpienia
wypadku przy pracy oraz właściwej
oceny ryzyka zawodowego.

Wyniki badań
przeprowadzonych
w polskim przedsiębiorstwie

Rejestrowanie zdarzeń potencjalnie
wypadkowych ma za zadanie groma-
dzenie informacji związanych z zagro-
żeniami wypadkowymi występującymi
w przedsiębiorstwie. Nie jest to obo-

wiązek wynikający z przepisów prawa.
Takie zobowiązanie przyjmują na siebie
przedsiębiorstwa, które mają wdrożo-
ny system zarządzania bezpieczeń-
stwem i higieną pracy zgodnie z normą
PN-EN 18001:2004 [11].

Przeprowadzono badania zdarzeń po-
tencjalnie wypadkowych i wypadków
przy pracy, zarejestrowanych w dużym
przedsiębiorstwie realizującym inwe-
stycje budowlane w Polsce, w latach
2015 ÷ 2020 r. W tabeli zamieszczono
dane liczbowe dotyczące wypadków
ogółem, śmiertelnych, ciężkich i zda-
rzeń potencjalnie wypadkowych, a na
rysunku 2 jak zmieniały się te liczby
w badanym okresie.

Analiza wykazała, że średnio, w ba-
danym przedziale czasu, stosu-
nek liczby zdarzeń potencjalnie
wypadkowych do liczby wypad-
ków przy pracy wynosił 3,3 : 1.
Na każdy wypadek przy pracy,
w którym została poszkodowa-
na osoba, przypadały ponad 3
zdarzenia potencjalnie wypad-
kowe, w których dzięki zaistnia-
łym okolicznościom żadna oso-
ba nie została poszkodowana.
Stwierdzono również dużą war-
tość współczynnika korelacji
Pearsona między tymi zdarze-
niami (R = 0,7999), co świad-

Rys. 1. Trójkąty zdarzeń wypadkowych wg: a) Heinricha [15]; b) Birda [1]; c) Zimmermanna
i Bauera [8]
Fig. 1. Accident triangles according to: a) Heinrich [15]; b) Bird [1]; c) Zimmermann and Bauer [8]

Dane liczbowe dotyczące wypadków i zdarzeń potencjalnie wypadkowych w Polsce
Figures on accidents and near misses in Poland

Wskaźniki
Rok

Średnia
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Liczba wypadków przy pracy ogółem 117 91 106 74 53 25 77

Liczba wypadków śmiertelnych 0 1 2 2 0 0 1

Liczba wypadków ciężkich 2 4 2 1 1 0 2

Zdarzenia potencjalnie wypadkowe 536 442 245 115 112 80 255
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Rys. 2. Liczba wypadków i zdarzeń potencjalnie wypadkowych w przedziałach półrocz-
nych w latach 2015 – 2020
Fig. 2. Number of accidents and near misses at half-yearly intervals over the years 2015 – 2020
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czy o bardzo dużej zależności zacho-
dzącej między nimi. Na rysunku 3
przedstawiono trójkąt zdarzeń niebez-
piecznych skonstruowany na podstawie
przedstawionych wyników badań.

Z rysunku 3 wynika, że w badanym
przedsiębiorstwie budowlanym, w la-
tach 2015 ÷ 2020 r., na 255 zdarzeń po-
tencjalnie wypadkowych przypadają
74 wypadki lekkie, 2 wypadki ciężkie
i 1 wypadek śmiertelny.

Podsumowanie
Na podstawie obserwacji prowadzo-

nych w przedsiębiorstwach produkcyj-
nych stwierdzono, że wypadki przy
pracy są poprzedzone dużą liczbą zda-
rzeń niebezpiecznych, które tylko dzię-
ki zaistniałym okolicznościom nie do-
prowadziły do urazu lub śmierci pra-
cownika. Pozyskiwanie wiedzy prak-
tycznej powinno być podstawą prowa-
dzenia działań prewencyjnych w ob-
szarze bezpieczeństwa pracy i zarzą-
dzania bezpieczeństwem. Gromadze-
nie informacji na temat zdarzeń poten-
cjalnie wypadkowych jest możliwe
wówczas, gdy w przedsiębiorstwie jest
wdrożony system ich rejestracji. Ana-
liza zdarzeń potencjalnie wypadko-
wych może wspomóc projektowanie
skutecznych działań w zakresie pre-
wencji wypadkowej. W związku z tym,
że zdarzenia potencjalnie wypadkowe
stanowią istotne „wyprzedzające” źró-
dło wiedzy na temat wypadków, to
wdrożenie rozwiązań opracowanych
na podstawie tych zdarzeń przyczyni
się do zmniejszenia liczby wypadków.
Wpłynie to na zmniejszenie kosztów
prowadzenia działalności gospodar-
czej, a przede wszystkim trudnych do

oszacowania strat niematerialnych, ja-
kie powstają podczas wypadku – z trau-
mą i bólem osób poszkodowanych i ich
rodzin.
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Rys. 3. Trójkąt zdarzeń wypadkowych
na podstawie tabeli
Fig. 3. Triangle of accidents based on table
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