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ANALIZA WYPADKÓW JAKO OCENA SKUTECZNOŚCI
DZIAŁANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA
BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
W PRZEDSIĘBIORSTWIE HUTNICZYM
Ciągła analiza wypadków przy pracy jest konieczna w ocenie skuteczności działania Systemu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w każdym przedsiębiorstwie. Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie hutniczym ma bardzo
duże znaczenie ze względu na panujące tam specyficzne warunki pracy. W artykule przedstawiono analizę wypadków
przy pracy w jednej z polskich hut w latach 2006–2008. Oceniono liczbę wypadków i ich skutki. Za pomocą diagramu
Pareto–Lorenza ustalono, w których wydziałach wystąpiła największa liczba wypadków. Określono i oceniono przyczyny ich występowania.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki, przedsiębiorstwo hutnicze

THE ANALYSIS OF ACCIDENTS AS AN EVALUATION SYSTEM
OF EFFECTIVENESS OF HEALTH AND SAFETY SYSTEM
IN METALLURGICAL COMPANY
Continuous analysis of accidents at work is necessary in evaluation of system effectiveness of health and safety
system in all companies. Health and safety in metallurgical company has a great importance for the sake of specific
conditions in that kind of industry. The analysis of accidents at work in one of Polish steel-mills was presented in
this article. The analysis covers 3 calendar years of company’s activity: 2006–2008. The number of accidents and their
effects were evaluated by mean of Pareto–Lorenz’s diagram. It was determined in which departments the most of accidents occurred. The causes of occurrence of these accidents was determine.
Keywords: health and safety, accidents, metallurgical company

1. WSTĘP
Wiele przedsiębiorstw w walce o przewagę na rynku
stosuje coraz to nowocześniejsze systemy zarządzania.
Takim systemem, który ułatwia kierowanie firmą oraz
poprawia warunki pracy pracowników, jest zintegrowany system zarządzania. Jednym z podstawowych
elementów takiego systemu jest system bezpieczeństwa i higieny pracy. Jego wprowadzenie pomaga
w identyfikacji zagrożeń, określeniu ryzyka, co dodatnio wpływa na bezpieczeństwo wszystkich pracowników. Ważnym jest więc ciągła analiza bezpieczeństwa
pracowników, a co za tym idzie ocena wypadkowości
przy pracy. W artykule przedstawiono analizę wypadków przy pracy, które zaistniały w jednej z polskich hut
w latach 2006–2008.

2. SYSTEM ZARZĄDZANIA BHP JAKO
ELEMENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU
ZARZĄDZANIA
Wiele przedsiębiorstw, w tym badana huta, mając
na uwadze konieczność szybkiego dostosowania swojej

działalności do zmieniających się na rynku warunków
oraz wymagań prawnych, decyduje się na wdrożenie
zintegrowanego systemu zarządzania [1–4]. Badana
huta zdecydowała się na wieloetapowe wdrożenie tego
systemu i tak [5]:
– w 1995 wdrożono System Zarządzania Jakością,
zgodny z wymaganiami normy ISO 9001,
– w 1997 wdrożono System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14000,
– w 2005 wdrożono System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z wymaganiami normy PN-EN 18000.
W Systemie Zarządzania BHP określa się zawsze politykę i cele w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz sposoby ich realizacji i oceny skuteczności tych
działań [4]. Sprawność takiego systemu ma decydujący wpływ na osiągany poziom bezpieczeństwa i higieny
pracy Zapewnienie pracownikowi odpowiednich warunków pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy
[1]. Wobec tego oczywistym jest konieczność stałych
analiz wypadków, które w badanym przedsiębiorstwie
mają miejsce.
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3. LICZBA I SKUTKI WYPADKÓW
W BADANEJ HUCIE W LATACH 2006–2008
W celu określenia częstotliwości wypadków przy pracy należy porównać ilość zaistniałych wypadków z liczbą pracowników zatrudnionych w danym okresie czasu.
Na rysunkach 1 i 2 przedstawiono odpowiednio liczbę
pracowników i liczbę wypadków (w tym śmiertelnych
i ciężkich) w badanej hucie w latach 2006–2008.

Wc =

l przy pracy
Liczba straconych dni z tytulu wypadkow
l
Liczba wypadkow
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(2)

Na rysunku 3 przedstawiono skutki zaistniałych wypadków w badanej hucie w latach 2006–2008.
a)

b)

Rys. 1. Liczba pracowników zatrudnionych w badanej hucie w latach 2006–2008 [5, 7]
Fig. 1. The number of workers in examined company in period of 2006–2008 [5, 7]
c)

Rys. 2. Liczba wypadków, w tym śmiertelnych i ciężkich,
zaistniałych w badanej hucie w latach 2006–2008 [5, 7]
Fig. 2. The number of accidents, including fatal and badly wounded, in examined company in period of 2006–2008
[5, 7]

Z rysunków 1 i 2 wynika, że w badanym okresie liczba pracowników ulegała pewnym wahaniom, natomiast
liczba wypadków była względnie stała. Zmiany w ilości zatrudnionych wynikały przede wszystkim z naturalnych przemieszczeń pracowników w 2007 (m.in.
odejścia na emerytury) czy w 2008 roku z włączenia
do struktury huty wydzielonych kilka lat temu spółek.
Liczba wypadków w 2007 nie zmieniła się, natomiast
w 2008 roku obniżyła się, co oznacza zmniejszenie się
liczby wypadków w porównaniu do zwiększającej się
liczby pracowników.
Ważnym elementem analizy jest też określenie skutków występujących wypadków. W tym celu określono
3 podstawowe wskaźniki, tj. [1]:
– liczbę straconych dni z tytułu wypadków określoną
jako ilość roboczodni straconych z tytułu zaistniałych
zdarzeń [5],
– wskaźnik częstotliwości wypadków, określający liczbę wypadków przypadających na jednego pracownika podanych w promilach, określony następującą
formułą [5]:
Ww =

l odnotowanych w badanym okresie
Liczba wypadkow
,
Liczba pracujacych

‰ (1)

– wskaźnik ciężkości wypadków, określający liczbę
straconych dni z tytułu wypadków przypadających
na jeden wypadek, określony następującym wzorem
[5]:

Rys. 3. Skutki wypadków zaistniałych w badanej hucie
w latach 2006–2008: a) liczba straconych dni, b) wskaźnik
częstotliwości wypadków, c) wskaźnik ciężkości wypadków [5, 7]
Fig. 3. The effects of accidents in examined company in period of 2006–2008: a) number of lost days, b) frequency of
accidents index, c) accident heaviness index [5, 7]

Z wykresów przedstawionych na rysunku 3 wynika, że wskaźnik częstotliwości wypadków (rys. 3b)
utrzymywał się w 2007 roku na podobnym poziomie,
a w 2008 obniżył się, oznacza to zmniejszenie się liczby wypadków mających miejsca w badanej hucie. Natomiast liczba straconych dni (rys. 3a) oraz wskaźnik
ciężkości wypadków (rys. 3c) stale wzrastały. Oznacza
to, że liczba wypadków w niewielkim stopniu się obniżała, jednak wypadki te powodowały coraz większą
absencję pracowników, co nie jest korzystne zarówno
dla pracowników, jak i dla samego przedsiębiorstwa.

4. MIEJSCA WYSTĘPOWANIA WYPADKÓW
W badanej hucie istnieje 12 wydziałów produkcyjnych, z których każdy posiada inny zakres działalności. W związku z tym każdy z nich charakteryzuje
się inną liczbą zaistniałych wypadków. Na rysunku 4
dokonano analizy miejsc występowania wypadków, do
której zastosowano diagram Pareto-Lorenza. Poszczególne wydziały oznaczono za pomocą kolejnych liter
alfabetu: Zakład Koksownia (A), Zakład Stalownia (B),
Zakład Walcownia Blach Grubych (C), Zakład Produkcji Rur (D), Zakład Remontowo-Usługowy (E), Zakład
Informatyzacji, Telekomunikacji i Automatyzacji (F),
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Zakład Transportu (G), Zakład Obróbki i Regeneracji
(H), Zakład Konstrukcji Metalowych (I), Zakład Prefabrykatów (J), Zakład Zabezpieczeń Antykorozyjnych
(K) i Zakład Konstrukcji Stalowych (L).
a)

Rys. 5. Grupy przyczyn występowania wypadków zaistniałych w badanej hucie w latach 2006–2008 [5, 7]
Fig. 5. The groups of causes of accidents occurrence in examined company in period of 2006–2008 [5, 7]

wią jedynie ok. 10% wszystkich przyczyn. W badanym
okresie proporcje te ulegały jedynie niewielkim wahaniom. Oznacza to, że wypadki występujące w badanej
hucie były spowodowane przede wszystkim przez pracowników przedsiębiorstwa.
Wśród przyczyn technicznych wyróżniono dwie podstawowe przyczyny występowania wypadków: wada
czynnika materiałowego i zły stan zabezpieczeń. Na
rys. 6 przedstawiono częstotliwość występowania poszczególnych przyczyn technicznych w całym okresie
badawczym.

b)

c)

Rys. 6. Przyczyny techniczne występowania wypadków
w hucie badanym okresie [5, 7]
Rys. 4. Miejsca występowania wypadków zaistniałych w
badanej hucie w latach: a) 2006, b) 2007, c) 2008 [5, 7]
Fig. 4. Places of accidents occurrence in examined company
in period of 2006–2008 [5, 7]

Z wykresów przedstawionych na rys. 4 wynika, że:
– w 2006 roku najwięcej wypadków wystąpiło na wydziałach: D – Walcowni Rur, C – Walcowni Blach
Grubych i E – Zakładzie Remontowo-Usługowym,
– w 2007 roku najwięcej wypadków wystąpiło na wydziałach: D – Walcowni Rur, B – Stalowni i C – Walcowni Blach Grubych,
– w 2008 roku najwięcej wypadków wystąpiło na wydziałach: L – Zakładzie Konstrukcji Stalowych, C –
Walcowni Blach Grubych i B – Stalowni.
Należy zwrócić uwagę, że najwięcej wypadków miało
miejsce w wydziałach produkcyjnych (Stalowni, Walcowni Blach Grubych czy Walcowni Rur) z wyjątkiem
roku 2008, gdzie największą ilość wypadków odnotowano w Zakładzie Konstrukcji Stalowych.

Fig. 6. Technical causes of accidents occurrence in examined company in whole period of time [5, 7]

Z rys. 6. wynika, że zły stan zabezpieczeń stanowi ponad 60% wszystkich przyczyn technicznych wypadków,
reszta przyczyn technicznych jest związana z wadą
czynnika materiałowego.
Na rysunku 7 przedstawiono częstotliwości występowania poszczególnych przyczyn ludzkich, związanych
z występowaniem wypadków. Wszystkie przyczyny
ludzkie podzielono na 9 grup: zlekceważenie zagrożenia (1), niedostateczna koncentracja uwagi (2), niewłaściwe operowanie kończynami w strefie zagrożenia (3),
zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem (4), niewłaściwe metody pracy (5), nieprzestrzeganie przepisów
bhp (6), nieużywanie obuwia ochronnego przez pracownika (7), wykonywanie czynności bez usunięcia zagrożenia (8), pozostałe (np. nieostrożność, potknięcia) (9).

5. PRZYCZYNY WYSTĘPOWANIA
WYPADKÓW
Wszystkie przyczyny występowania wypadków podzielono na dwie podstawowe grupy: przyczyny techniczne i przyczyny ludzkie [5]. Rys. 5 przedstawia
udziały poszczególnych grup przyczyn wypadków w ich
całkowitej liczbie.
Z wykresu przedstawionego na rys. 5 wynika, że podstawową grupą przyczyn występowania wypadków są
przyczyny ludzkie, które stanowią prawie 90% wszystkich przyczyn wypadków, przyczyny techniczne stano-

Rys. 7. Przyczyny ludzkie występowania wypadków w hucie badanym okresie [5, 7]
Fig. 7. Human causes of accidents occurrence in examined
company in whole period of time [5, 7]
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Na podstawie rys. 7 można stwierdzić, że najczęstszymi przyczynami występowania wypadków w badanym okresie były: zaskoczenie (ok. 30%), przyczyny
związane z nieostrożnością i potknięciami (ok. 22%),
niewłaściwe metody pracy (ok. 13%) i zlekceważenie
zagrożenia (12%).

6. PODSUMOWANIE
Na podstawie przeprowadzonych analiz można
stwierdzić, że:
– W badanym okresie częstotliwość występowania wypadków malała, jednakże wypadki te miały coraz
poważniejsze skutki, co było związane z coraz dłuższą absencją pracowników, którzy tym wypadkom
ulegli.
– Większość wypadków miała miejsce na wydziałach
produkcyjnych. Jest to związane przede wszystkim
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z istnieniem na tych wydziałach większej ilości czynników szkodliwych i zagrożeń tam istniejących. Na
wydziałach pomocniczych, jak np. Zakład Informatyzacji czy Zakład Transportu pracownicy nie są narażeni na tak duże niebezpieczeństwa.
– Głównymi przyczynami występowania wypadków
przy pracy są przyczyny związane z czynnikiem ludzkim, a przede wszystkim: zaskoczenie, nieostrożność
czy lekceważenie zagrożenia. Wskazuje to na konieczność ciągłego monitorowania pracy pracowników, zwracanie uwagi na ich zachowanie i szkolenie
ich w tym zakresie.
Można zatem powiedzieć, że działanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy przynosi
pewne korzyści. Zmniejszyła się częstotliwość wypadków. Należy jednak poprawić monitoring pracy
pracowników, gdyż ich zachowanie w miejscu pracy
w znacznej mierze powoduje występowanie niepożądanych zdarzeń.
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