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1. Badanie okoliczno ści i przyczyn ci ężkich, śmiertelnych i zbiorowych 
wypadków przy pracy. 

 

Analiza okoliczno ści i przyczyn wypadków przy pracy  
W 2012 roku według danych Głównego Urzędu Statystycznego w województwie kujawsko – 

pomorskim poszkodowanych w wypadkach przy pracy było 5089 zatrudnionych, w tym śmierć poniosło 19 
osób, a 35 doznało ciężkich obrażeń ciała. Wskaźnik poszkodowanych na 1.000 zatrudnionych wynosi 8,78 
przy średniej krajowej 7,78. Dane statystyczne dla Polski przedstawiono poniżej. 

 

 

 
 

 
W 2013 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy zgłoszono 129 wypadków jako 

ciężkie, śmiertelne i zbiorowe. W wyniku zgłoszeń, w roku sprawozdawczym, podjęto 119 kontroli, 
a w 8 przypadkach, decyzją Okręgowego Inspektora Pracy, nie podjęto czynności kontrolnych z uwagi na 
charakter wypadku (wypadki komunikacyjne lub nagłe wypadki medyczne niezwiązane z warunkami 
wykonywanej pracy). W 16 przypadkach zdarzenia nie zostały uznane za wypadki przy pracy i nie podlegały 
szczegółowej kontroli w zakresie ustalania ich okoliczności i przyczyn. W 9 przypadkach, na dzień 
31 grudnia 2013 r. kontroli nie zakończono. 

Ponadto, inspektorzy pracy zbadali okoliczności i przyczyny 18 wypadków, o których powzięli 
wiadomość w trakcie kontroli bądź w wyniku złożonej skargi.  

Łącznie w 2013 roku inspektorzy pracy zbadali okoliczności i przyczyny 119 wypadków, w tym 
20 wypadków zbiorowych. Ogółem poszkodowanych zostało 149 osób, z których 29 poniosło śmierć, w tym 
8 osób na skutek nagłych wypadków medycznych spowodowanych np.: samoistnymi schorzeniami, 
a 3 osoby na skutek wypadków komunikacyjnych. Ciężkich obrażeń ciała doznało 36 osób.  
 

 Liczba wypadków zbadanych w OIP Bydgoszcz 
 

Okres Ogółem Śmiertelne Ciężkie Zbiorowe Lekkie 

2013 r. 119 25 33 20 41 

2012 r. 135 15 56 25 39 

2011 r. 151 24 45 35 47 
 

 
 Poszkodowani w zbadanych wypadkach 
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Okres Ogółem Śmiertelnie Ciężko Lekko 

2013 r. 149 29 36 84 

2012 r. 185 26 62 97 

2011 r. 195 31 57 107 
 
Poszkodowani w wypadkach zbiorowych 
 

Okres Ogółem Śmierte lnie Ciężko Lekko 

2013 r. 50 4 3 43 

2012 r. 75 11 6 58 

2011 r. 79 7 12 60 
 
Wśród poszkodowanych w wypadkach przy pracy, które były przedmiotem badania Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy prawie 92% (137 osób) stanowili pracownicy, a przeszło 8% (12 osób) 
były to osoby wykonujące pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy. z ogólnej liczby 149 
poszkodowanych, 86% (128 osób) stanowili mężczyźni, a kobiety to pozostałe 14% (21 osób) 
poszkodowanych w wypadkach. 

Zdecydowana większość poszkodowanych – 138 osób (93%) posiada obywatelstwo polskie, 
11 poszkodowanych (w tym 3 ofiary śmiertelne, 2 poszkodowanych w wypadkach ciężkich i 6 lżejsze 
obrażenia ciała ) było obywatelami krajów należących do Unii Europejskiej (7% ogólnej liczby 
poszkodowanych).  

O ile w odniesieniu do wypadków osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, 
w przeważającej mierze źródłem informacji o wypadku byli pracodawcy (w szczególności ze względu na 
obowiązek zgłaszania do PIP każdego wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego), to w zakresie 
wypadków osób niebędących pracownikami, inspektorzy pracy uzyskiwali te informacje głównie od jednostek 
organizacyjnych policji, prokuratury i ZUS.  

W zbadanych przez inspektorów pracy wypadkach poszkodowane zostały 63 osoby o stażu pracy 
w zakładzie nie dłuższym niż 1 rok (42,3% ogółu poszkodowanych), z których 19 to poszkodowani o stażu 
pracy do 7 dni (wśród nich 5 poniosło śmierć, 8 doznało ciężkich obrażeń ciała, a 6 lżejszych obrażeń). 
Największą liczbę poszkodowanych stanowili ludzie młodzi w przedziale wieku od 19 do 29 lat – 50 osób, 
w następnej kolejności od 30 do 39 lat – 38 osób oraz od 50 do 59 lat – 28 osób. Natomiast najliczniejszą 
grupę pracowników, którzy w wyniku wypadku ponieśli śmieć – 10, to osoby w wieku od 50 do 59 lat.  

Wśród poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych dominowali robotnicy budowlani robót stanu 
surowego oraz robót wykończeniowych – 9 osób.  

W 2013 roku nie zmieniła się zasadniczo struktura zbadanych zdarzeń wypadkowych ogółem 
według miejsca ich zaistnienia. Wciąż dominują wypadki w miejscu wykonywania produkcji – 29 (24,4%), 
następnie tereny komunikacji publicznej – 18 (15,2%) oraz teren budowy – 16 (13,5%). 

Natomiast miejsca wypadków śmiertelnych (badanych w 2013r. przez inspektorów pracy) 
to najczęściej tereny komunikacji publicznej – 5 (20,0%) oraz teren budowy - 5 ( 20,0%). 

Analizując zbadane wypadki pod kątem charakteru wydarzeń jakie do nich doprowadziły należy 
stwierdzić, że dominują wydarzenia związane z upadkiem osoby z wysokości np. z dachów, tarasów, okien, 
rusztowań, pomostów roboczych, drabin itp. – 19 wypadków oraz utratą kontroli nad środkami transportu lub 
obsługiwanym sprzętem ruchomym – 8 wypadków.  
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Wykres 1. Struktura poszkodowanych w zbadanych przez inspektorów pracy wypadkach- według  stażu 
pracy. 

 
 
 
Wykres 2. Poszkodowani w zbadanych przez inspektorów pracy wypadkach śmiertelnych – według  
wykonywanych zawodów.  

 
 
 
Wykres 3. Poszkodowani w zbadanych przez inspektorów pracy wypadkach – według miejsca  zaistnienia 
wypadku.  

 
 
 
Badając okoliczności 119 wypadków przy pracy inspektorzy pracy ustalili łącznie 445 przyczyn tych 

zdarzeń. Wśród nich dominującymi były tzw. przyczyny ludzkie – 206 (46,3%). Przyczyny określone jako 
organizacyjne – 191 (42,9%) dotyczyły w przeważającej mierze strefy ogólnej organizacji pracy. Podobnie 
jak w latach poprzednich, najmniejsza liczba przyczyn związana była z wadami konstrukcyjnymi lub 
niewłaściwymi rozwiązaniami technicznymi: tzw. przyczyny techniczne – 48 (10,7%).  
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Wykres 4. Przyczyny zbadanych przez inspektorów pracy wypadków  
- techniczne 

 
- organizacyjne 

 
- ludzkie 

 
 

Poniżej przedstawiono najczęściej występujące przyczyny zbadanych wypadków: 
organizacyjne: 

− dopuszczanie do pracy pracowników bez przeszkolenia lub niewłaściwie przeszkolonych 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – 12,0% ogółu przyczyn natury organizacyjnej 

− brak nadzoru nad pracownikami – 11,5% 
− tolerowanie przez nadzór odstępstw od przepisów i zasad bezpiecznej i higienicznej 

pracy – 10,9 % 
− brak lub niewłaściwe instrukcje bezpiecznej pracy – 10,4%  
− dopuszczanie do pracy pracowników z przeciwwskazaniami lekarskimi lub bez badań  

lekarskich – 8,2% 
− niedostateczne przygotowanie zawodowe pracownika (brak wymaganych uprawnień  

kwalifikacyjnych, brak umiejętności, niedostateczna praktyka) – 6,1% 
− nieodpowiednie przejścia i dojścia – 3,8% 
− niewyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej lub niewłaściwy dobór tych 

środków – 3,8%  
związane z zachowaniem osób w procesie pracy: 

− nieprawidłowe zachowanie się pracownika (spowodowane nieznajomością zagrożenia, 
nieznajomością przepisów i zasad bhp, lekceważeniem zagrożenia, lekceważeniem poleceń  
przełożonych, niedostateczną koncentracją uwagi na wykonywanej czynności, zaskoczeniem  

− niespodziewanym zdarzeniem oraz brakiem doświadczenia) – 47,5% ogółu tzw. przyczyn  

9
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stan psychofizyczny pracownika nie zapewniający
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ludzkich 
− brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym przez pracownika ( m.in.  
− używanie nieodpowiedniego do danej pracy czynnika, udostępnienie przez pracownika czynnika  

materialnego osobie nieupoważnionej, niewłaściwe zabezpieczenie czynnika, użycie czynnika  
− podczas przebywania osób w strefie niebezpiecznej, niewłaściwe uchwycenie, trzymanie 

czynnika, wadliwe zainstalowanie - zamocowanie czynnika przez pracownika, nieużywanie  
przez pracownika środków ochrony indywidualnej i urządzeń zabezpieczających ) – 25,5% 

− niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika (m.in. wykonywanie pracy nie wchodzącej  
zakres obowiązków, przechodzenie, przejeżdżanie lub przebywanie w miejscach  
niedozwolonych, wykonywanie czynności bez usunięcia zagrożenie – niewyłączenie maszyny, 

− niewyłączenie napięcia, niewłaściwe operowanie kończynami w strefie zagrożenia, zbyt szybka  
jazda, żarty, bójki) – 15,5% 

− stan psychofizyczny pracowników, niezapewniający bezpiecznego wykonywania pracy 
(spowodowany m.in. nagłym zachorowaniem, zmęczeniem, zdenerwowaniem, spożyciem  
alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych) – 4,5%. 

techniczne: 
− brak, niewłaściwy dobór osłon oraz urządzeń zabezpieczających – 25,5% ogółu przyczyn 

technicznych 
− brak lub niewłaściwe środki ochrony zbiorowej – 17,0% 
− niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego – 14,9% 
− niewłaściwe naprawy, remonty i konserwacje czynnika materialnego – 12,7% 
− ukryte wady czynnika materialnego – 10,6% 
− niewłaściwa stateczność czynnika materialnego (brak zabezpieczeń przed przewróceniem, 

zmianą położenia) – 8,5% 
− brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń – 4,3% 

 
Wypadki przy pracach remontowych i budowlanych 

W bieżącym roku sprawozdawczym do bydgoskiego OIP zgłoszono 31 wypadków, które miały 
miejsce podczas prac remontowo-budowlanych, w tym 4 wypadki zbiorowe. w wypadkach tych 
poszkodowanych zostało 36 osób, w tym 11 zginęło na miejscu lub w wyniku doznanych urazów, 
a 9 doznało ciężkich obrażeń ciała.  
 Spośród zgłoszonych wypadków 16 związanych było ze wznoszeniem budynków, 10 miało miejsce 
podczas specjalistycznych robót budowlanych, a 5 podczas robót związanych z budową obiektów inżynierii 
lądowej i wodnej.  
 Z ustaleń okoliczności i przyczyn zbadanych wypadków wynika, że 87,4% zdarzeń spowodowanych 
jest przez człowieka, w tym 49,3% to przyczyny organizacyjne, a 38,1% to zachowania osób w procesie 
pracy. Pozostałe zdarzenia wynikają z przyczyn technicznych. 
 
 Poniżej przedstawiono najczęściej występujące przyczyny zbadanych wypadków przy pracach 
remontowych i budowlanych: 
organizacyjne: 

− dopuszczenie do pracy pracowników bez przeszkolenia lub niewłaściwie przeszkolonych 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

− dopuszczenie do wykonywania pracy pracowników z przeciwwskazaniami lekarskimi lub bez 
badań lekarskich, 

− brak nadzoru nad pracownikami, 
− tolerowanie przez nadzór odstępstw od przepisów i zasad bezpiecznej i higienicznej pracy, 
− nieodpowiednie dojścia i przejścia, 

związane z zachowaniem osób w procesie pracy: 
− nieprawidłowe zachowanie się pracownika spowodowane nieznajomością zagrożenia, 

nieznajomością przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, lekceważeniem zagrożenia, 
− niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika (przejeżdżanie lub przebywanie 

w miejscach niedozwolonych, wykonywanie czynności bez usunięcia zagrożenia, wykonywanie 
pracy nie wchodzącej w zakres obowiązków), 

− nieużywanie sprzętu ochronnego 
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 techniczne: 
− wady konstrukcyjne lub niewłaściwe rozwiązania techniczne i ergonomiczne (brak lub 

niewłaściwe środki ochrony zbiorowej, niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, brak lub 
niewłaściwe urządzenia zabezpieczające), 

− wady materiałowe czynnika materialnego (ukryte wady czynnika materialnego) 
 
Należy podkreślić że 24 wypadki - spośród wypadków zgłoszonych - związane były z upadkami 

z wysokości (od 1,2 m do 8,5m), w tym 13 wypadków miało miejsce przy wykonywaniu prac remontowo 
budowlanych - 4 ze skutkiem śmiertelnym. w wyniku 11 wypadków spowodowanych upadkiem z wysokości 
w zakładach spoza branży budowlanej śmierć poniosły 2 osoby, a 9 doznało ciężkich urazów ciała.  

 
Wyniki działa ń kontrolnych  

W efekcie stwierdzonych w czasie kontroli naruszeń przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
inspektorzy wydali łącznie 141 decyzji. Ponadto w 61 wystąpieniach pokontrolnych skierowali łącznie 156 
wniosków, dotyczących podjęcia działań organizacyjno – technicznych mających na celu wyeliminowanie 
lub ograniczenie występujących zagrożeń wypadkowych. 

W związku z ujawnionymi – w trakcie badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy – 
wykroczeniami przeciwko prawom pracownika, inspektorzy pracy nałożyli 48 mandatów karnych. Ponadto 
w 9 przypadkach, zawiadomili organy prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową. 

W celu przeciwdziałania wzrostowi liczby wypadków przy pracy Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Bydgoszczy – przy współudziale partnerów społecznych i instytucji państwowych, w tym innych organów 
nadzoru nad warunkami pracy podejmował w 2013 r. działania kontrolno – nadzorcze 
i prewencyjne w branżach o największym nasileniu zagrożeń wypadkowych. 

Kontrole jakie przeprowadzone zostały w roku sprawozdawczym przez inspektorów pracy 
u pracodawców i w innych podmiotach gospodarczych, przyczyniły się do poprawy warunków pracy 
na stanowiskach, które wcześniej nie spełniały wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednocześnie 
realizowano kampanie i programy prewencyjno – promocyjne, wspierające działalność kontrolną w zakresie 
ograniczenia zagrożeń wypadkowych.  

 
 

2. Kontrola poprawno ści post ępowania powypadkowego prowadzonego 
przez pracodawców.  

 
W 2013 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy podczas prowadzonych 

kontroli badali stan realizacji postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1.07.2009 r. w sprawie 
ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz dokonali oceny spełnienia przez pracodawców 
wymogów merytorycznych i formalnych wynikających z postanowień rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 7.01.2009 roku w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy. 

Kontrola prawidłowego działania zakładowych zespołów powypadkowych została przeprowadzona 
w 482 zakładach, w toku badania 1521 dokumentacji powypadkowych, w tym 62 dokumentacji wypadków 
nie uznanych za wypadki przy pracy. 
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Analiza dokumentacji powypadkowych wykazała, że ponad 10% skontrolowanych pracodawców nie 

ma podstawowej wiedzy związanej z badaniem wypadków przy pracy. Wskazuje na to m. in. fakt 
powoływania przez nich zespołów powypadkowych w nieprawidłowym składzie. w 2013 r. stwierdzono aż 79 
takich przypadków. Pracodawcy powołując zespoły powypadkowe bardzo często w ich składzie obsadzali 
siebie, pomimo iż stan liczebny zakładu pozwalał na powołanie na członka zespołu przedstawiciela 
pracowników. Brak tej wiedzy skutkuje także nieprawidłowościami w zgłaszaniu wypadków, np. pomimo 
takiego obowiązku w 2013 r. w 10 przypadkach pracodawcy nie zawiadomili właściwego inspektora pracy 
o wypadku, a jedenastokrotnie dokonali tego w odległym terminie. Brak znajomości przepisów dotyczących 
badania wypadków spowodował, że 26 pracodawców zatwierdziło protokoły powypadkowe po terminie, 
a 4 pracodawców po zaistniałym wypadku udzieliło zgody na uruchomienie maszyn i urządzeń lub dokonało 
zmian w miejscu wypadku bez uzgodnienia z właściwym inspektorem pracy. w toku kontroli inspektorzy 
pracy ujawnili, że w wielu zakładach nie ustalono procedur związanych ze zgłaszaniem wypadków. 
w związku z powyższym w 39 zakładach aż 70 zdarzeń wypadkowych zostało zgłoszonych przez 
poszkodowanych w odległym terminie, a w 15 przypadkach bezpośredni przełożony poszkodowanego, który 
powziął informację o wypadku, nie przekazał jej pracodawcy.  

Wiele postępowań powypadkowych przeprowadzonych zostało powierzchownie, co skutkowało 
licznymi nieprawidłowościami przy sporządzaniu protokołu powypadkowego. Ustalono, że takie przypadki 
występują głównie w dokumentacjach sporządzanych przez zespoły powypadkowe, w skład, których 
wchodzą inspektorzy ds. bhp spoza zakładu. Nieprawidłowości zaczynają się już często w początkowej fazie 
postępowania powypadkowego. Zaniechania oględzin miejsca wypadku lub zaniedbania czynności 
koniecznych do zebrania dowodów dotyczących wypadku inspektorzy pracy stwierdzili badając 151 
dokumentacji powypadkowych. Powierzchowne lub tylko formalne podejście do badanego wypadku 
przejawia się później określeniem przeważnie tylko jednej przyczyny wypadku. Nieustalenie wszystkich 
przyczyn wypadków inspektorzy pracy stwierdzili aż w 501 (32,9%) dokumentacjach powypadkowych, 
a w 245 przypadkach ustalili inne przyczyny niż te ustalone przez zespoły powypadkowe.  

Podobnie jak w latach ubiegłych inspektorzy pracy stwierdzili przypadki nie ujawniania przez 
członków zakładowych zespołów powypadkowych przyczyn, które obciążałyby ich pracodawców. Analiza 
186 wypadków przy pracy wykazała naruszenie przepisów przez pracodawców, co miało wpływ na ich 
zaistnienie.  

W 19 dokumentacjach zespoły powypadkowe ustaliły, że wyłączną przyczyną wypadku było 
naruszenie przez poszkodowanego przepisów dotyczących ochrony zdrowia i życia, spowodowane przez 
niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. w protokołach brak było uzasadnienia (wskazania 
dowodów) takiego stwierdzenia. Inspektorzy pracy w skontrolowanych dokumentacjach, stwierdzili także 
10 przypadków braku uzasadnienia do nieuznania wypadku za wypadek przy pracy. 

Istotą w badaniu okoliczności i przyczyn wypadków jest określenie przez zespół powypadkowy 
wniosków i środków profilaktycznych, a rolą pracodawcy zastosowanie ich w praktyce w celu zapobieżenia 
podobnym zdarzeniom w przyszłości. Niestety w ponad 45% sprawdzonych przez inspektorów pracy 
dokumentacjach zespoły powypadkowe w ogóle nie ustaliły wniosków profilaktycznych, nie wynikały one 
z oceny ryzyka zawodowego lub były nieadekwatne do przyczyn wypadków. Małe zaangażowanie zespołu 
powypadkowego w sprawę wyeliminowania podobnych zdarzeń w przyszłości przejawia się tym, że 
najczęściej w protokole powypadkowym w miejscu przeznaczonym na wnioski i środki profilaktyczne 
widnieje wpisane tylko jedno zdanie: „Powtórnie przeszkolić pracowników na stanowisku pracy” lub „Omówić 
wypadek z pracownikami”. Takie podejście powoduje, że w wielu przypadkach zagrożenia na stanowiskach 
pracy nie zostają wyeliminowane lub chociażby zredukowane, powodując później powtarzalność wypadków 
na tych samych stanowiskach pracy.  

Inspektorzy pracy badając wypadki przy pracy obserwują coraz częściej wśród pracodawców 
pozytywne działania mające na celu zmniejszenie zagrożeń mogących prowadzić do wypadków. Przejawia 
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Nieprawidłowości przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku

Wadliwe wnioski i środki profilaktyczne

Uchybienia dotyczące karty statystycznej wypadku

Nieprawidłowości przy zgłoszeniach i rejestracji wypadków

Liczby wadliwych dokumentacji (łączna liczba zbadanych dokumentacji 1521)

Najczęściej wyst ępuj ące nieprawidłowo ści przy ustalaniu okoliczno ści i przyczyn wypadków 
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się to między innymi w realizowaniu środków profilaktycznych określonych przez zespoły powypadkowe. 
Pracodawcy po zaistniałym wypadku przy pracy wydają zarządzenia powypadkowe, w których nakazują 
wykonanie wniosków profilaktycznych, wyznaczając termin wykonania oraz osoby odpowiedzialne za ich 
realizację. Ustalono, że tylko niespełna 8% pracodawców nie wykonało wniosków profilaktycznych 
określonych przez zespoły powypadkowe. 

 
Środki prawne. 

We wszystkich ujawnianych przypadkach naruszania obowiązujących przepisów, inspektorzy pracy 
stosowali środki prawne w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami. Wydano ogółem 80 decyzji 
nakazowych, w tym 48 decyzji na piśmie i 32 decyzje ustne. Powyższe decyzje dotyczyły 793 pracowników. 
Do 395 pracodawców inspektorzy pracy wystosowali 3 polecenia ustne oraz 412 wystąpień zawierających 
w swojej treści 1300 wniosków, które dotyczyły 11 068 pracowników. 

W stosunku do winnych zastosowano środki prawne przewidziane ustawą: skierowano 1 wniosek 
o ukaranie do sądu zawierający wykroczenie z art. 283 §1 Kp. Sąd rozpatrzył sprawę - wymierzył karę grzywny 
w wysokości 3000,00 zł. 

Za stwierdzone wykroczenia inspektorzy pracy nałożyli 10 mandatów karnych, w tym 6 wobec 
pracodawców, 2 osobom działającym w imieniu pracodawcy, jednej osobie kierującej pracą innych osób 
u pracodawcy oraz 1 innemu podmiotowi. Łączna kwota grzywien w postępowaniu mandatowym wyniosła 
13.600,00 zł. w ramach działań dyscyplinujących wobec dwóch pracodawców zastosowano środki 
wychowawcze, tj. pouczenie i ostrzeżenie. 

Stwierdzony przez inspektorów pracy w czasie kontroli u czterech pracodawców brak poprawy 
warunków bhp lub wzrost zagrożeń aktywizujących zdarzenia wypadkowe, skutkował wnioskami do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe. 

Inspektorzy pracy skierowali do prokuratury 7 wniosków o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
w związku z prowadzonymi kontrolami. 

Badając rzetelność rejestracji wypadków przy pracy i sporządzania kart statystycznych inspektorzy 
pracy ujawnili nieprawidłowości, które zawarto w tabeli. 

 

Wyszczególnienie problemu 
Liczba nieprawidłowości 

2013 2012 2011 

Nieprawidłowości w rejestracji wypadków, w tym: 64 73 58 

brak rejestru wypadków  27 20 22 

nie rejestrowanie wszystkich wypadków (liczba 

wypadków nie zarejestrowanych) 
37 53 36 

Ujawnione nieprawidłowości przy sporządzaniu 

statystycznej karty wypadku, w tym: 
217 181 262 

niesporządzenie statystycznej karty wypadku 81 77 129 

sporządzenie statystycznej karty w sposób 

nieprawidłowy 
74 43 89 

niewysłanie statystycznej karty w terminie 62 61 44 
 
Nadal ujawniane są przypadki braku rejestrowania wypadków przy pracy mimo sporządzenia 

protokołów powypadkowych. w dalszym ciągu nie wszystkie wypadki odnotowuje się w zakładowych 
rejestrach. Najprawdopodobniej z uwagi na funkcjonujący wśród pracodawców pogląd, że zapisane 
w rejestrze wypadki mogą stanowić podstawę do interwencyjnych kontroli PIP oraz z obawy przed 
zwiększonymi kosztami z tytułu zróżnicowanej składki na ubezpieczenie wypadkowe. 

Nie brakuje nieprawidłowości związanych ze sporządzaniem i wysyłaniem statystycznej karty 
wypadku przy pracy. Stwierdzono, że najczęściej brak statystycznej karty wypadku występuje przy 
dokumentacjach sporządzanych przez specjalistów bhp spoza zakładu, którzy zostali doraźnie zatrudnieni 
do zbadania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i po zakończeniu postępowania nie wypełnili 
karty. Natomiast błędy przy wypełnieniu karty statystycznej wypadku powstają przeważnie z dwóch 
przyczyn. Po pierwsze wypełnienie karty powierza się często pracownikom, którzy nie mają żadnego 
doświadczenia w badaniu okoliczności i przyczyn wypadków. Osoby te pomimo zawartego w rozporządzeniu 
MPiPS w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy objaśnienia do wypełnienia karty, mają problemy 
z prawidłowym jej wypełnieniem. Po drugie to brak spójności pomiędzy przyczynami określonymi przez 
zespół powypadkowy w protokole powypadkowym, a przyczynami wpisanymi w kartę statystyczną wypadku 
przez samych inspektorów ds. bhp, którzy badali wypadki. Ustalono, że przyczyną tego stanu rzeczy jest to, 
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że inspektor bhp wypełniając kartę dokonuje powtórnej analizy wypadku i wpisuje nowe przyczyny, które 
ustalił lub dopisuje nowe do już wcześniej ustalonych.  

Kontrole przestrzegania obowiązków w zakresie postępowania powypadkowego, a zwłaszcza 
stosowania właściwych środków zapobiegających kolejnym wypadkom przy pracy, od wielu lat wykazują 
wysoki stopień uchybień i nieprawidłowości. Powodem takiego stanu jest m.in. wciąż niedostateczna wiedza 
pracodawców w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również innych osób odpowiedzialnych za ten 
obszar, w tym służb bhp. 

W związku z powyższym dalsze działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 
omawianym obszarze obejmą w szczególności: 

• zintensyfikowane kontrole, wspierane przedsięwzięciami prewencyjnymi, w zakładach 
o największym nasileniu zagrożeń wypadkowych, 

• publikacje i udostępnianie materiałów informacyjno – szkoleniowych oraz przedstawianie na 
stronie internetowej informacji o wybranych wypadkach przy pracy, ze szczególnym 
uwzględnieniem wskazania ich okoliczności i przyczyn (przykłady mechanizmów prowadzących 
do wystąpienia wydarzenia wypadkowego) oraz niezbędnych działań zapobiegawczych, 

• kontynuowanie szkoleń pracodawców oraz członków zakładowych zespołów powypadkowych 
(społecznych inspektorów pracy i pracowników służby bhp) w zakresie prawidłowego 
prowadzenia oceny ryzyka zawodowego oraz postępowania wypadkowego.  

 
 

3. Kontrole pracodawców, którym w latach ubiegłych podniesiono stop ę 
procentow ą składki na ubezpieczenie wypadkowe 

 
W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy przeprowadzono w 2013 roku 6 kontroli  

pracodawców, którym podwyższono składkę na ubezpieczenie wypadkowe. Celem kontroli było 
sprawdzenie skuteczności oddziaływania - stosowanego na wniosek inspektora pracy - podwyższenia 
o 100% składki wypadkowej, na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy. 

Kontrole przeprowadzono u 6 pracodawców zatrudniających łącznie 416 pracowników na umowę 
o pracę, w tym 98 kobiet, 8 młodocianych i 5 pracowników niepełnosprawnych. Na podstawie umów cywilno- 
prawnych pracę świadczyło 35 zatrudnionych. 

Wśród kontrolowanych podmiotów dwa zakłady prowadziły działalność związaną z produkcją 
wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, jeden zakład zajmował się produkcją artykułów spożywczych, jeden 
produkcją wyrobów z kartonu, a dwa prowadziły roboty budowlane. 

W celu doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami inspektorzy wydali ogółem 4 nakazy na 
piśmie zawierające 7 decyzji, 18 decyzji ustnych oraz 9 wpisanych do książki budowy. Wystosowano 5 
wystąpień zawierających 10 wniosków oraz wydano 2 polecenia. w wyniku postępowania wykroczeniowego 
nałożono jeden mandat 1000zł za popełnienie dwóch wykroczeń przeciwko prawom pracownika.  

Ocena oddziaływania podwy ższonej składki w zakładach obj ętych kontrol ą w oparciu 
o wydane decyzje i wnioski na przykładach firm z te renu województwa kujawsko – pomorskiego 
o zró żnicowanym zatrudnieniu. 

  
Kontrolę w średniej firmie budowlanej ( zatrudnienie od 50 do 249 pracowników) przeprowadzono na 

budowie sieci kanalizacyjno-sanitarnej . Podobnie jak w poprzednich kontrolach stwierdzono rażące 
zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników mimo decyzji o podniesieniu w okresie od 1.04.2013r do 
31.03.2014r o 100% wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe. Wydano 3 decyzje wstrzymania prac 
na rusztowaniu do czasu zapewnienia barier ochronnych, odległości od muru do 20 cm, dojść i pełnych 
pomostów. w toku kontroli wydano także 6 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności na mocy art.108 
kpa dotyczących badań lekarskich, odzieży ochronnej, atestowanych zawiesi, oznaczenia stref 
niebezpiecznych. Pracodawcę ukarano mandatem kredytowym. Podniesienie składki nie miało w przypadku 
tej firmy charakteru motywującego do zmiany warunków i bezpieczeństwa pracy. Zatrudnienie 38 
pracowników na umowę o pracę, a 29 na podstawie umów cywilnoprawnych wskazuje, że w ten sposób 
pracodawca obniża skutki obciążenia finansowego z ubezpieczenia wypadkowego. 

  
Kontrolę w dużej firmie produkcyjnej (zatrudnienie powyżej 250 pracowników) przeprowadzono 

z uwagi na fakt, że po kontroli w 2009 r. zakończonej wnioskiem do ZUS o podwyższenie składki 
wypadkowej nie przeprowadzano kontroli sprawdzającej z uwagi na toczące się postępowanie odwoławcze 
przed sądami w i i II instancji . Następnie sprawę skierowano do ponownego rozpatrzenia i ZUS wydał 
kolejną decyzję od której płatnik odwołał się ponownie, a sprawa toczyła się w i i II instancji. Proces 
zakończył się na apelacji, którą oddalono i dopiero w listopadzie 2011r decyzja stała się prawomocna 
i podniesiono składkę za okres objęty wnioskiem tj. od 1.04.2009 do 31.03.2010 na poziomie 4% .  

Wniosek złożono w wyniku stwierdzenia rażących naruszeń stanu bezpieczeństwa i higieny pracy 
w dwóch kolejnych kontrolach, z czego pierwsza związana była z badaniem zbiorowego wypadku przy pracy 
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trzech zatrudnionych. Pracownicy zostali poparzeni łukiem elektrycznym i porażeni prądem elektrycznym, 
przy czym najbardziej poparzony pracownik w wyniku doznanych urazów zmarł.  

Kontrola prowadzona w 2013r pozwoliła stwierdzić, że pracodawca podjął działania systemowe 
w celu poprawy bezpieczeństwa pracy i opracował na lata 2009 – 2013 plan zmierzający do poprawy stanu 
bezpieczeństwa w zakładzie:  

• w lutym 2009 wprowadzona została nadrzędna procedura PZW-4.1 „Zadania, obowiązki 
i odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”. w procedurze sfomułowano zadania 
i odpowiedzialności z zakresu poszczególnych rozporządzeń bhp w odniesieniu do wszystkich 
stanowisk. Procedura zawiera szczegółowy załącznik, aktualizowany na bieżąco ze wskazaniem 
dokumentów wprowadzających w zakładzie wymagane przepisy. 

• w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy w zakładzie realizowane są dwa rodzaje cyklicznych 
przeglądów. z każdego przeglądu powstaje protokół, formułowane są wnioski do realizacji ze 
wskazaniem terminu i osoby odpowiedzialnej. Nadzór nad realizacją poleceń sprawuje służba bhp. 

• opracowano harmonogram działań w stacjach transformatorowych na lata 2008 – 2014, który 
zawiera szereg działań związanych m.in. z wymianą urządzeń i opiewa na sumę 1 782 000 PLN, 
z czego już wydatkowano ponad 1 700 000 PLN. Wymieniono wszystkie wyłączniki APU na 
wyłączniki nowej generacji MPACT firmy General Elektric.(przy wyłączaniu wyłącznika APU-50 
wydarzył się opisany zbiorowy wypadek przy pracy). 

• kontrola wpływu oddziaływania podwyższonej składki wykazała, że w znacznym stopniu poprawił się 
stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunki pracy, a wprowadzone działania dają założony 
efekt. Nie stwierdzono znaczących naruszeń przepisów i zasad bhp, wydano 10 decyzji ustnych, 
w tym 2 decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności z mocy art.108 kpa, a dotyczące pełnej 
osłony sprzęgła walcarki oraz osłony napędu bębnów temperujących drukarek. Od 2009r. nastąpił 
znaczny spadek wypadków przy pracy. w 2008 r. było 29 wypadków, a w 2012 r. odnotowano 3 
wypadki przy pracy. w omawianym okresie wskaźnik częstotliwości wypadków spadł z poziomu 
73,60 do 15,00  

  
W firmie produkującej artykuły spożywcze (zatrudnienie 75 pracowników) składkę podniesiono 

o 100% w okresie od 1.04.2013r do 31.03.2014r . w wyniku kontroli sprawdzającej wydano 4 decyzje ustne 
i 1 na piśmie dotyczącą oświetlenia na stanowiskach pracy i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 
Wymiernym efektem oddziaływania podniesionej składki było przyspieszenie planowanych działań i zmiana 
siedziby prowadzonej działalności . Pracodawca zakupił nowy obiekt w którym zorganizował pomieszczenia 
pracy, co znacząco wpłynęło na poprawę warunków pracy i bezpieczeństwo zatrudnionych. Obecnie 
pracownicy mają zapewnione właściwe pomieszczenia pracy spełniające wymagania pod względem 
wysokości i kubatury. 

Ocena systemu ró żnicowania składki wypadkowej w zale żności od zagro żeń wypadkowych 
i ich skutków oraz roli inspektorów pracy w świetle zapisów art. 36 ustawy ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób za wodowych. 

Ocena systemu różnicowania składki wypadkowej jako bodźca wpływającego na poprawę stanu 
bezpieczeństwa i higieny pracy jest trudna, gdyż baza do analizy na poziomie okręgu jest niewielka. 
Korzystając z opracowań i analiz sporządzonych przez dr. Jana Rzepeckiego (CIOP-PIB) należy 
potwierdzić, że zróżnicowana składka spełnia skutecznie rolę motywacyjną w stosunku do przedsiębiorstw 
dużych i bardzo dużych oraz należących do grup działalności o wysokiej składce, gdyż tylko tam składka 
stanowi element analiz ekonomicznych. Potwierdza to również prawidłowość, że odwołania od decyzji ZUS 
o podniesieniu składki wypadkowej o 100% składają pracodawcy zatrudniający powyżej 50 zatrudnionych. 
Obecnie przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy toczy się sprawa o uchylenie decyzji ZUS dotyczącej 
zwiększenia składki z powództwa pracodawcy zatrudniającego powyżej 100 pracowników. 

Oceniając rolę inspektora pracy w świetle art. 36 ustawy wypadkowej należy zauważyć, że jest to 
próba finansowego oddziaływania na pracodawców, którzy nie wykonują decyzji i zaleceń wydanych po 
pierwszej kontroli, utrzymując stan zagrażający życiu i zdrowiu pracowników i wówczas inspektor pracy 
uruchamia swoim wnioskiem dodatkowe sankcje ekonomiczne. Sankcje te są jednak dotkliwe jedynie 
w przypadku większych podmiotów gospodarczych. 

 

 

4. Kontrole sprawdzaj ące poprawno ść wypełniania przez pracodawców 
informacji ZUS IWA 

 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych inspektorzy pracy sprawdzają w czasie kontroli prawidłowość 
danych w drukach ZUS IWA, służących do ustalenia przez ZUS indywidualnej składki wypadkowej dla 
podmiotów, które zgłosiły do ubezpieczenia co najmniej 10 ubezpieczonych. W 2013r prawidłowość tych 
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danych sprawdzono u 795 pracodawców zatrudniających łącznie 96.812 osób. Inspektorzy stwierdzili 
ogółem 45 przypadków podania do ZUS nieprawidłowych danych zawartych w 37 drukach ZUS IWA.  

 
Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło liczby osób: 

• zatrudnionych w warunkach zagrożenia (23 przypadki nieprawidłowych danych – 2,9% 
skontrolowanych pracodawców) 

• poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem (18 przypadków nieprawidłowych danych 
– 2,3% skontrolowanych pracodawców). 

 
Z informacji przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z otrzymaniem 

korekty danych zawartych w informacji ZUS IWA, wynika, że w trzech przypadkach podniesiono płatnikom 
wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. 

Odsetek pracodawców, u których stwierdzono nieprawidłowości w drukach ZUS IWA jest niski. 
Należy jednak zwrócić uwagę że mechanizm zróżnicowanej składki wypadkowej obejmuje jedynie 
pracodawców zatrudniających 10 i więcej osób. Oznacza to, że bardzo duża grupa zakładów, w których 
występują zagrożenia zawodowe, pozostaje poza systemem ustalania zróżnicowanej składki wypadkowej, 
a zatem wysokość płaconej składki nie jest zależna od poziomu bezpieczeństwa i warunków pacy w tych 
zakładach. 

Należy jednocześnie podkreślić, że udostępnianie przez ZUS, danych zawartych w informacji ZUS 
IWA, a zwłaszcza liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy oraz liczby pracowników zatrudnionych 
w warunkach zagrożenia, pozwala inspektorom pracy na efektywny dobór podmiotów do kontroli .  

 
 

5. Działania prewencyjne w obszarze wypadków przy p racy  
 

Informacje ogólne  
Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy prowadził działalność prewencyjno-promocyjną poprzez 

organizowanie samodzielnie lub przy współudziale innych organów nadzoru nad warunkami pracy spotkań 
i konferencji (np. z Urzędem Dozoru Technicznego, Kujawsko-Pomorskim Związkiem Pracodawców 
i Przedsiębiorców, Kujawsko-Pomorską Izbą Budowlaną, Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy oraz 
organizacjami związków zawodowych i społecznymi inspektorami pracy, itd.), a także spotkań 
z pracodawcami i służbami bhp na temat wypadków przy pracy oraz bezpiecznej organizacji pracy 
i stanowisk pracy. Ponadto dokonano analizy wypadków przy pracy w okresie 2010-2012 oraz zgłoszonych 
chorób zawodowych. W wyniku analizy wyselekcjonowano zakłady do kontroli, w których wskaźniki 
częstotliwości przekraczały średnie wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego. Spośród szeregu 
działań w tym zakresie wymieniamy jako przykłady: 

 
Analiza wypadków przy pracy do celów kontrolnych i prewencyjnych 

Przeprowadzono szczegółową analizę okoliczności i przyczyn śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych 
wypadków przy pracy, zgłoszonych do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy i zbadanych 
w pierwszym półroczu 2013 roku, a także w oparciu o analizę bazy danych ZUS w odniesieniu do 1476 
podmiotów, u których zarejestrowano wypadki w okresie 2010-2012. Na jej podstawie ustalono strukturę 
wypadków, branże w których najczęściej występują, przyczyny wypadków. Okręgowy Inspektor Pracy wydał 
pismo okólne w którym zawarł wnioski do realizacji podczas działań nadzorczo- kontrolnych oraz 
prewencyjnych. Ponadto zaplanowano na 2014 rok przeprowadzenie kontroli w zakładach pracy w których 
wskaźniki częstotliwości przekraczają średnie w województwie kujawsko- pomorskim. 

 
Szkolenia społecznych inspektorów pracy 

Organizowano szkolenia dla społecznych inspektorów pracy, na których omawiano problematykę 
udziału społecznych inspektorów pracy w postępowaniu powypadkowym oraz oceny ryzyka zawodowego 
jako elementu prewencji wypadkowej. Przykładowo w miesiącu styczniu przeprowadzono szkolenie dla 15 
społecznych inspektorów pracy z Telekomunikacji Polskiej S.A., w marcu w Zarządzie Regionu Bydgoskiego 
NSZZ „Solidarność” w szkoleniu brało udział 55 społecznych inspektorów pracy, w kwietniu z Zakładów 
Tłuszczowych „Kruszwica” - 19, w czerwcu ze Związku Nauczycielstwa Polskiego – 42, w październiku 
w HYDRO VACUM – 11. Łącznie w szkoleniach wzięło udział 100 społecznych inspektorów pracy. 
 
Szkolenia pracowników słu żby bhp 

W kwietniu i we wrześniu zorganizowano seminarium dla członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Pracowników BHP województwa Kujawsko – Pomorskiego. W trakcie seminarium inspektorzy pracy omówili 
problematykę wypadków przy pracy, w tym poprawność sporządzania dokumentacji powypadkowych ze 
szczególnym uwzględnieniem skuteczności podejmowanych wniosków i środków profilaktycznych 
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oraz praktycznych aspektów przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego jako procesu prowadzącego 
do ograniczenia ilości wypadków. W szkoleniach brało udział łącznie 26 pracowników służby bhp. 
 
Konferencje 

W kwietniu w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy odbyła się XV Jubileuszowa 
Konferencja Naukowa „Ochrona zdrowia pracujących”. Współorganizatorem konferencji był Wojewódzki 
Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy. W spotkaniu udział wzięło ponad 50 osób, w tym eksperci 
reprezentujący różne instytucje dbające o zdrowie i prawa osób pracujących, w tym dziekan Wydziału Nauk 
o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy prof. dr Kornelia Kornatowska oraz senator Jan Rulewski. 
Głównym tematem konferencji były choroby zawodowe rejestrowane w województwie kujawsko – 
pomorskim. Ponadto przedstawiciel inspekcji pracy wygłosił referat dotyczący oświetlenia stanowisk pracy 
w aspekcie oceny ryzyka zawodowego i wypadków przy pracy.  

  
Budownictwo 

W maju Okręgowy Inspektor Pracy wraz z Zastępcą ds. Nadzoru spotkały się z przewodniczącym 
Okręgu Kujawsko–Pomorskiego Związku Zawodowego „BUDOWLANI”. Kierownictwo OIP przedstawiło 
efekty działań kontrolno–nadzorczych podejmowanych przez PIP, w tym także działań na rzecz poprawy 
warunków pracy i ograniczenia ilości wypadków przy pracy w branży budowlanej. Określono także obszary 
działań w celu dotarcia do jak największej liczby pracodawców i przedsiębiorców tej branży.  

 W czerwcu w ramach programu informacyjno–prewencyjnego w budownictwie odbyło się szkolenie 
dla 12 przedstawicieli firm budowlanych realizujących inwestycje na terenie województwa kujawsko – 
pomorskiego. W trakcie szkolenia inspektorzy pracy omówili zasady programu. Integralną częścią szkolenia 
były warsztaty w zakresie popularyzacji dobrych praktyk na przykładzie zakładów osiągających najwyższe 
standardy. Głównym celem programu było zwiększenie świadomości skutków zagrożeń wypadkowych 
w budownictwie, w szczególności związanych z pracą na wysokości oraz zmniejszenie liczby wypadków przy 
pracy.  

 
Zarządzanie bezpiecze ństwem  

W czerwcu w ramach programu „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa” 
odbyło się szkolenie dla 52 przedstawicieli reprezentujących 34 podmioty. Dotyczyło ono zagadnień 
zarządzania bezpieczeństwem pracy w tych zakładach, w których występuje nasilenie wypadków przy pracy. 
Szkolenie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń związanych z systemami zarządzania 
bezpieczeństwem oraz zyskami płynącymi z ich wdrożenia. w październiku w siedzibie Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy odbyły się warsztaty „Wypadki przy pracy, a ocena ryzyka 
zawodowego”.Udział w warsztatach wzięli wyselekcjonowani pracodawcy z całego województwa kujawsko-
pomorskiego, u których zaistniały wypadki. Głównym celem warsztatów było inspirowanie do zmian postaw 
dotyczących bezpieczeństwa pracy, poprzez popularyzowanie poprawnych zachowań przełamujących 
stereotypy, a także wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. z uwagi na stwierdzane przez inspektorów pracy nieprawidłowości podczas 
badania śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych wypadków przy pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy 
wprowadzono w 2014 roku temat własny „Prewencja wypadkowa w zakładach pracy, w których 
zarejestrowano wypadki śmiertelne, ciężkie i zbiorowe warsztaty dla członków zespołów powypadkowych”. 
w ramach tego tematu zaplanowano cykliczne szkolenia dla członków zespołów powypadkowych 
pracodawców u których będą rejestrowane takie wypadki.  

 
Targi i wystawy 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy jak co roku brał czynny udział w targach i wystawach 
organizowanych na terenie województwa Kujawsko – Pomorskiego (np. Targi Budowlane „GRYF – BUD” 
w Bydgoszczy, Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD – KAN, targi 
budowlane „Od działki po dom” w Toruniu, Międzynarodowe Targi Pracy w Toruniu), gdzie na 
zorganizowanym stoisku udzielane były porady w zakresie bhp w tym dotyczące wypadków przy pracy oraz 
przekazywano zainteresowanym wydawnictwa promocyjne. 

 
Publikacje w mediach 

W mediach o zasięgu regionalnym ukazało się 20 informacji dotyczących wypadków przy pracy. 
Na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Pracy zamieszczano dane statystyczne o wypadkach 
śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych, które uaktualniano raz w miesiącu. Ponadto opisywano okoliczności 
zgłoszonych wypadków przy pracy ze wskazaniem między innymi skutków, branż, wstępnych przyczyn 
wypadków. Informacje ze strony internetowej były wykorzystane przez dziennikarzy do publikacji w gazetach 
lokalnych między innymi w „Nowościach” i Gazecie Pomorskiej. 
 

 


