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Statystyczna analiza wypadków przy pracy 
w ród lusarzy i w zawodach pokrewnych
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Analiza czêsto ci wystêpowania 
wypadków przy pracy
wed³ug zawodów poszkodowanych

Wed³ug klasyfikacji zawodów i specjalno ci 
lusarze i zawody im pokrewne nale¿¹ do grupy 

„Robotników przemys³owych i rzemie lników”, 
w której dochodzi do najwiêkszej liczby wypad-
ków przy pracy w porównaniu z innymi grupami 
zawodowymi (niemal 193 tys. wypadków, ponad 
1/3 wszystkich wypadków przy pracy w Polsce 
miêdzy 2005 a 2010 rokiem). Dla porównania, 
w ród operatorów i monterów maszyn i urz¹dzeñ 
dochodzi do ok. 40% mniej wypadków przy pra-
cy, a w przypadku pracowników wykonuj¹cych 
tzw. prace proste jest ich o 65% mniej. W tych 
trzech grupach ³¹cznie wydarzy³o siê prawie 
2/3 wszystkich wypadków przy pracy w Polsce 
w latach 2005-2010.

Obliczenie wska nika czêsto ci wypadków 
przy pracy na 1000 pracuj¹cych w poszcze-
gólnych grupach zawodów wykaza³o niemal 
tak samo wysokie ryzyko powstania wypadku 
przy pracy w ród robotników przemys³owych 
i rzemie lników oraz operatorów i monterów 
maszyn i urz¹dzeñ (rys. 1.).2 Natomiast wysoki 
wska nik dla pracowników zatrudnionych przy 
pracach prostych wiadczy o wy¿szym zagro-
¿eniu wystêpowania wypadków przy pracy ni¿ 
mo¿na by s¹dziæ na podstawie liczb.

Zarówno w ród robotników przemys³owych 
i rzemie lników, jak i bez podzia³u na grupy 
zawodowe, najwiêcej wypadków przy pracy 
ogó³em ma miejsce w ród lusarzy i zawodów 
pokrewnych (5% wszystkich wypadków przy 
pracy, du¿y udzia³ miertelnych i ciê¿kich, rys. 2.).

Wypadki przy pracy w ród lusarzy
Wed³ug klasyfikacji zawodów i specjalno ci 

lusarze i pokrewni wykonuj¹ i naprawiaj¹ rêcznie 
lub przy u¿yciu maszyn do obróbki metali ró¿nego 
2 Obliczenia w³asne na podstawie statystyk wypadków 
przy pracy GUS oraz wyników badañ BAEL, przeprowa-
dzonych przez GUS [2]. Wy¿sza liczba wypadków przy 
pracy w ród robotników przemys³owych i rzemie lników 
wynika g³ównie z wiêkszej liczby pracuj¹cych – w tej grupie 
zawodowej pracuje rednio 66% wiêcej osób ni¿ w ród 
operatorów i monterów maszyn i urz¹dzeñ.

do wypadków przy pracy, do których dosz³o 
w grupie zawodowej o najwy¿szym ryzyku 
wystêpowania wypadków, jak¹ s¹ lusarze oraz 
osoby wykonuj¹ce zawody pokrewne. Analizy 
zosta³y przeprowadzone na podstawie danych 
dotycz¹cych wypadków przy pracy zgromadzo-
nych przez G³ówny Urz¹d Statystyczny w latach 
2005- 2010 [1].1

1 Badanie wypadków przy pracy prowadzone przez GUS 
od 2005 r. jest realizowane z wykorzystaniem formularza 
nowej „Statystycznej Karty Wypadku Z-KW”. Jest to badanie 
obowi¹zkowe, stale powtarzalne i obejmuj¹ce ca³¹ populacjê 
poszkodowanych w wypadkach przy pracy – obowi¹zek 
sprawozdawczy dotyczy wszystkich przedsiêbiorstw, 
w których mia³ miejsce wypadek przy pracy z wyj¹tkiem jed-
nostek bud¿etowych prowadz¹cych dzia³alno æ w zakresie 
obrony narodowej i bezpieczeñstwa publicznego, w których 
informacje dotycz¹ tylko pracowników cywilnych. Wypadki 
przy pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych reje-
strowane s¹ przez oddzia³y Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Spo³ecznego. Podstawowe wyniki badania znajduj¹ siê 
w corocznych publikacjach GUS „Wypadki przy pracy”.

Wstêp
Skuteczne zapobieganie wypadkom przy 

pracy wymaga przede wszystkim rozpoznania 
obszarów (zawody, rodzaje dzia³alno ci go-
spodarczej, miejsca powstawania wypadków, 
podstawowe procesy pracy, czynno ci itd.), 
w których najczê ciej dochodzi do zdarzeñ 
niepo¿¹danych, a nastêpnie odpowiedniego ukie-
runkowania dzia³añ prewencyjnych. Statystyczna 
analiza danych dotycz¹cych wypadków przy 
pracy pozwala okre liæ najbardziej zagro¿one 
rodzaje pracy oraz zidentyfikowaæ przebieg 
najczê ciej wystêpuj¹cych wypadków przy pra-
cy. Umo¿liwia to dobór odpowiednich rodków 
przeciwdzia³aj¹cych wystêpowaniu podobnych 
zdarzeñ wypadkowych w przysz³o ci.

Podstawowym celem artyku³u jest przedsta-
wienie wyników statystycznych analiz najczê ciej 
wystêpuj¹cych sekwencji zdarzeñ prowadz¹cych 

Statystyczna analiza danych dotycz¹cych wypadków przy pracy umo¿liwia odpowiednie ukierun-
kowanie i sformu³owanie dzia³añ prewencyjnych, poprzez rozpoznanie najbardziej zagro¿onych 
rodzajów prac oraz najczê ciej wystêpuj¹cych przebiegów wypadków przy pracy. W artykule 
przedstawiono wyniki analiz przebiegu najczê ciej wystêpuj¹cych wypadków przy pracy w grupie 
zawodowej lusarzy, która charakteryzuje siê najwy¿sz¹ wypadkowo ci¹, oraz zawodów pokrewnych. 

Statistical data analysis of accidents at work among metal workers and related occupations  
Through identification of the most endangered type of work and a course of the most common accidents at 
work, the statistical data analysis of accidents at work enables to adequately orientate efforts and to shape 
preventive actions. This article presents the results of analysis of the most common accidents at work among 
metal workers professional group, as well as related occupations.
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Rys. 1. Wska nik czêsto ci wypadków przy pracy na 1000 pracuj¹cych w poszczególnych grupach zawodów (dane 
zarejestrowane w latach 2005-2010)

ród³o: opr. w³asne na podstawie danych GUS
Fig. 1. The accident at work frequency rate per 1000 employees among the  specific professional group (data registered 
from 2005 to 2010). Source: original research on the basis of Central Statistical Office’ data

rodzaju specjalistyczne wyroby metalowe (narzê-
dzia, broñ sportow¹, zamki, matryce, elementy 
maszyn odlewniczych itd.), [3].

Wiêkszo æ wypadków przy pracy w ród 
lusarzy i zawodów pokrewnych mia³o miejsce 

podczas wykonywania prac (proces pracy) 
zwi¹zanych z produkcj¹ i przetwarzaniem (oko³o 
po³owa wypadków w tej grupie zawodowej), 
mniej czêsto do wypadków w ród lusarzy 
dochodzi³o podczas wykonywania innych prac, 
takich jak: przygotowywanie, instalowanie, mon-
towanie, demontowanie, rozbieranie itp. (17%), 
konserwacja, naprawa, regulacja itp. (12%) 
lub przemieszczanie siê, najczê ciej rodkami 
transportu (7%).

Wypadki przy pracy w ród lusarzy i pokrew-
nych najczê ciej mia³y miejsce podczas wykony-
wania czynno ci ró¿nego rodzaju narzêdziami 
rêcznymi (24% wypadków w tej grupie zawodo-
wej), którymi czê ciej by³ narzêdzia niezmechani-
zowane (do ³¹czenia czê ci, wiercenia, skrêcania, 
przykrêcania, ciêcia lub przecinania; rys. 3.), mniej 
czêsto narzêdzia zmechanizowane (najczê ciej 
do skrobania, szlifowania, polerowania, mniej 
czêsto do wiercenia, wkrêcania, przykrêcenia 
oraz ciêcia i odcinania). Znacznie rzadziej do wy-
padków przy pracy w ród lusarzy dochodzi³o 
podczas chodzenia, biegania, wchodzenia, scho-
dzenia itp. (nieca³e 13% wypadków), najczê ciej 
po ró¿nego rodzaju powierzchniach na poziomie 
gruntu (pod³ogach), znacznie rzadziej po kon-
strukcjach i pod³ogach nad poziomem gruntu.

Wypadki przy pracy w analizowanej grupie 
zawodowej maj¹ te¿ miejsce podczas brania 
do r¹k, chwytania, trzymania, umieszczania 
w poziomie (11% wypadków przy pracy w tej 
grupie zawodowej) ró¿nych, czêsto nieokre-
lonych materia³ów, przedmiotów, wyrobów 

czê ci maszyn (prawdopodobnie zwi¹zanych 
ze specjalistycznym procesem pracy), ³adunków 
oraz niezmechanizowanych elementów maszyn 

lub pojazdów. Rzadziej lusarze doznawali ura-
zów w wypadkach, do których dosz³o podczas 
podawania lub odbierania materia³ów, pó³wyro-
bów i wyrobów. Wiêkszo æ z nich by³a zwi¹zana 
z obs³ugiwaniem maszyn i urz¹dzeñ najczê ciej 
do ciêcia i przecinania, rzadziej obrabiarek 
skrawaj¹cych oraz ró¿nego rodzaju maszyn 
i urz¹dzeñ do formowania.

Najczê ciej wypadki przy pracy w ród lusa-
rzy by³y spowodowane przez ró¿nego rodzaju 
uszkodzenie, ze lizgniêcie, upadek, za³amanie siê 
czynnika materialnego (30% wypadków) – wiêk-
szo æ tego typu wydarzeñ stanowi³o uderzenie 
poszkodowanego przez spadaj¹cy z góry czynnik 
materialny w wyniku upadku lub za³amania siê 
czynnika materialnego (13% wypadków), rza-
dziej w wyniku upadku czynnika na tym samym 
poziomie (8%). Rzadziej, ni¿ mia³o to miejsce 
w wypadkach przy pracy poszkodowanych 
ze wszystkich zawodów, do wypadków w ród 
lusarzy dochodzi³o w wyniku po lizgniêcia, 

potkniêcia siê lub upadku osoby na tym samym 
poziomie – tego typu zdarzenia stanowi¹ niemal 
30% wszystkich wypadków przy pracy i tylko 
16% wypadków w ród lusarzy.

Znacznie czê ciej lusarze doznawali urazów 
w wyniku ró¿nego rodzaju uraty kontroli (23% 
wypadków) – najczê ciej nad zmechanizowanym 
narzêdziem rêcznym do skrobania, szlifowa-
nia lub polerowania, rzadziej nad narzêdziem 
rêcznym bez napêdu do ³¹czenia czê ci lub 
wiercenia i przykrêcania albo ciêcia i odcinania 
lub materia³em obrabianym tym narzêdziem. 
Sporadycznie do wypadków przy pracy w ród 
lusarzy dochodzi³o w wyniku utraty kontroli 

nad maszyn¹ (najczê ciej do ciêcia i przecinania, 
skrawania lub formowania) lub materia³em 
obrabianym t¹ maszyn¹ (rys. 4.).

Analiza czêsto ci wystêpowania wydarzenia 
powoduj¹cego uraz w wypadkach przy pracy lu-
sarzy wykaza³a wysokie zró¿nicowanie i rozpro-

szenie ze wzglêdu na czynnik materialny bêd¹cy 
jego ród³em. Najczê ciej by³y to nieokre lone 
materia³y, przedmioty, wyroby i czê ci maszyn 
(8% wypadków w tej grupie zawodowej), rza-
dziej niezmechanizowane elementy lub zespo³y 
maszyn lub pojazdów (7% wypadków) oraz 
³adunki przemieszczane rêcznie (6%).

W zale¿no ci od wydarzenia powoduj¹cego 
uraz zidentyfikowano ró¿ne czynniki materialne 
bêd¹ce jego ród³em. Je¿eli poszkodowany zosta³ 
uderzony przez obiekt w ruchu, to najczê ciej 
by³y to niezmechanizowane elementy lub zespo³y 
maszyn lub pojazdów oraz, niemal równie czêsto, 
nieokre lone materia³y, przedmioty, wyroby i czê-
ci maszyn, nieco rzadziej ³adunki przemieszczane 

rêcznie. Uraz wynikaj¹cy z kontaktu z przedmio-
tem ostrym, szorstkim i chropowatym najczê ciej 
by³ spowodowany przez nieokre lone materia³y, 
przedmioty, wyroby i czê ci maszyn (11%), rza-
dziej przez zmechanizowane narzêdzia rêczne 
do skrobania, szlifowania i polerowania (7%). 
Kiedy do wypadku dochodzi³o w wyniku zde-
rzenia lub uderzenia w nieruchomy obiekt (19% 
tego typu wypadków), obci¹¿enia fizycznego 
lub psychicznego (12%) oraz innego wydarzenia, 
które nie jest zawarte w „Statystycznej Karcie 
Wypadku Z-KW” (13%), to najczê ciej ród³em 
urazu by³y powierzchnie na poziomie gruntu.

Najczêstszym ród³em urazu podczas uwiê-
zienia, zmia¿d¿enia by³y niezmechanizowane 
elementy lub zespo³y maszyn lub pojazdów (9%) 
oraz elementy lub zespo³y zmechanizowane 
(w³¹czaj¹c czê ci i sk³adniki tych czynników 
materialnych; 7%), a tak¿e maszyny i urz¹dzenia 
do ciêcia i przecinania oraz ³adunki przemiesz-
czane rêcznie.

Relatywnie rzadko wystêpuj¹ce w ród lusa-
rzy wydarzenie powoduj¹ce uraz – kontakt z pr¹-
dem elektrycznym, temperatur¹, niebezpiecz-
nymi substancjami i preparatami chemicznymi 
(4% wypadków w tej grupie zawodowej) – by³y 
spowodowane przez ró¿ne czynniki materialne, 
najczê ciej: substancje ¿r¹ce, cz¹stki, wióry, sub-
stancje ³atwopalne, narzêdzia rêczne do spajania, 
substancje szkodliwe i toksyczne.

W wypadkach przy pracy, w których osoby 
poszkodowane wykonywa³y zawód lusarza 
znacznie czê ciej ni¿ w wypadkach wszystkich 
grup zawodowych dochodzi³o do ran i powierz-
chownych urazów (46% wypadków lusarzy, 
37% wypadków ze wszystkich grup zawodo-
wych), rzadziej natomiast do przemieszczeñ, 
zwichniêæ, skrêceñ i naderwañ (13% wypadków 
lusarzy, 23% wypadków ze wszystkich grup za-

wodowych). Nieznacznie czê ciej w ród lusarzy 
dochodzi³o do z³amañ ko ci (23% wypadków 
lusarzy, 19% wypadków ze wszystkich grup 

zawodowych) oraz amputacji urazowych (3,4% 
wypadków lusarzy, 2% wypadków ze wszyst-
kich grup zawodowych).

Rodzaj urazu w znacznym stopniu zale¿y 
od wydarzenia, które go spowodowa³o (rys. 5.). 
Ponad po³owa uderzeñ przez obiekt w ruchu 
skutkowa³a ranami i powierzchownymi urazami, 
natomiast 32% tych wypadków – z³amaniami 
ko ci. Niemal 80% wypadków wynikaj¹cych 
z kontaktu z przedmiotem ostrym, szorstkim 
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Rys. 2. Liczba wypadków przy pracy wg wybranych zawodów wykonywanych przez 
poszkodowanego, wraz z grup¹ zawodów, do której przynale¿¹ (dane zarejestrowane 
w latach 2005-2010)

ród³o: opr. w³asne na podstawie danych GUS
Fig. 2. The number of accidents at work according to occupation of the victim, along with 
the group of professions to which they belong to (data registered from 2005 to 2010). 
Source: original research on the basis of Central Statistical Office’ data

Rys. 3. Najczê ciej wystêpuj¹ca czynno æ wykonywana przez poszkodowanego w trakcie 
wypadku i czynnik materialny z ni¹ zwi¹zany (dane zarejestrowane w latach 2005-2010)

ród³o: opr.  w³asne na podstawie danych GUS
Fig. 3. The most common activity carried out by the victim during the accident and a 
material factor connected with it (data registered from 2005 to 2010). Source: original 
research on the basis of Central Statistical Office’ data

upadku czynnika materialnego podczas opero-
wania przedmiotami.

Bardzo czêsto lekkie wypadki przy pracy 
w ród lusarzy by³y równie¿ spowodowane przez 
kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim lub 
chropowatym, do którego dochodzi³o podczas 
prac narzêdziami rêcznymi czê ciej w wyniku 
utraty kontroli nad narzêdziem, ni¿ w wyniku 
uszkodzenia lub upadku czynnika materialnego 
(najczê ciej narzêdzia lub materia³u obrabianego 
tym narzêdziem). Natomiast ciê¿kie wypadki przy 
pracy spowodowane przez kontakt z przedmio-
tem ostrym, szorstkim lub chropowatym by³y 
najczê ciej wynikiem utraty kontroli nad maszyn¹ 
lub materia³em obrabianym.

Ciê¿kie wypadki przy pracy w ród lusarzy 
i zawodów pokrewnych najczê ciej by³y spowo-
dowane przez uwiêzienie lub zmia¿d¿enie (37% 
wypadków przy pracy). Najczê ciej do tego 
typu wydarzeñ dochodzi podczas obs³ugiwania 
maszyn, ró¿ne jest jednak prawdopodobieñstwo 
wystêpowania wydarzeñ, które do tego typu 
wypadków prowadz¹ – najczê ciej jest to utrata 

wypadków przy pracy i umo¿liwia identyfikacjê 
pe³nego przebiegu najczê ciej wystêpuj¹cych 
wypadków [4, 5].

Analiza danych dotycz¹cych wypadków przy 
pracy w ród lusarzy metod¹ regu³ asocjacyjnych 
wykaza³a, ¿e lekkie oraz miertelne wypadki przy 
pracy s¹ najczê ciej spowodowane przez to samo 
wydarzenie: uderzenie przez obiekt w ruchu 
(odpowiednio: 36% i 30%). W zale¿no ci od ciê-
¿aru wypadku odmienna jest jednak sekwencja 
zdarzeñ. Do uderzenia poszkodowanego przez 
obiekt w ruchu, w wyniku którego dozna³ on 
lekkich obra¿eñ, najczê ciej dochodzi³o w wy-
niku uszkodzenia oraz upadku czynnika z góry 
podczas operowania przedmiotami, rzadziej 
w wyniku utraty kontroli podczas prac narzê-
dziami rêcznymi. Natomiast uderzenie przez 
obiekt w ruchu powoduj¹ce mieræ najczê ciej 
jest zwi¹zane z utrat¹ kontroli, do czego naj-
czê ciej dochodzi³o w trakcie kierowania lub 
jazdy rodkami transportu lub obs³ugi maszyn 
ruchomych, rzadziej w wyniku uszkodzenia lub 

i chropowatym skutkowa³o ranami i powierz-
chownymi urazami. Bardziej zró¿nicowane 
s¹ skutki wypadków, w których dosz³o do zderze-
nia lub uderzenia w nieruchomy obiekt – w oko³o 
1/3 tego typu wypadków dochodzi do ran i po-
wierzchownych urazów, w 28% do za³amañ ko-
ci, rzadziej skutkiem s¹ przemieszczenia, zwich-

niêcia i naderwania. Podobne skutki wystêpuj¹ 
w wypadkach, w których dosz³o do uwiêzienia 
lub zmia¿d¿enia poszkodowanego lub jego czê ci 
cia³a, jednak w tego typu wypadkach czê ciej 
dochodzi³o do amputacji urazowych. Obci¹¿enia 
fizyczne najczê ciej skutkowa³y przemieszczenia-
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kontroli (zazwyczaj nad maszyn¹ lub materia³em 
obrabianym, 38%), rzadziej ruchy cia³a bez wy-
si³ku (29%) lub uszkodzenie i upadek czynnika 
materialnego (16%).

Podsumowanie
Przeprowadzone w CIOP-PIB analizy danych 

dotycz¹cych wypadków przy pracy wykaza³y, 
¿e grup¹ zawodow¹ o najwy¿szym poziomie 
ryzyka powstawania wypadków przy pracy s¹ lu-
sarze oraz osoby wykonuj¹ce zawody pokrewne. 
Wyniki analizy dowodz¹ równie¿, ¿e planuj¹c 
dzia³ania eliminuj¹ce wystêpowanie wypadków 
przy pracy, w tej grupie zawodowej nale¿y skupiæ 
szczególn¹ uwagê na pracach zwi¹zanych z obs³u-
g¹ maszyn, ze wzglêdu na wysokie ryzyko wyst¹-
pienia ciê¿kich urazów cia³a w wyniku uwiêzienia 
i zmia¿d¿enia, uderzenia przez obiekt w ruchu 
lub kontaktu z przedmiotem ostrym, szorstkim 
lub chropowatym, do których przede wszystkim 
dochodzi w wyniku utraty kontroli, uszkodzenia 
lub upadku czynnika materialnego. Obs³ugiwanie 

maszyn ruchomych (oraz kierowanie lub jazda 
rodkami transportu) zwiêksza natomiast ryzyko 

wystêpowania miertelnych wypadków przy 
pracy, przede wszystkim w wyniku utraty kontroli.

Z analiz wynika równie¿, ¿e wiêksz¹ uwagê 
nale¿y skierowaæ na zapobieganie lekkim wy-
padkom przy pracy, do których czêsto dochodzi 
w wyniku utraty kontroli nad narzêdziami rêcz-
nymi (przede wszystkim niezmechanizowanymi) 
oraz uszkodzenia lub upadku czynnika podczas 
operowania przedmiotami (przede wszystkim 
brania do r¹k, chwytania, trzymania).
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Rys. 4. Najczê ciej wystêpuj¹ce wydarzenia bêd¹ce odchyleniem od stanu normalnego 
oraz czynnik materialny zwi¹zany z tym wydarzeniem (dane zarejestrowane w latach 
2005-2010)

ród³o: opr.  w³asne na podstawie danych GUS
Fig. 4. The most common deviation and a material factor connected with it (data registered 
from 2005 to 2010). Source: original research on the basis of Central Statistical Office’ data

Rys. 5. Najczê ciej wystêpuj¹ce wydarzenia powoduj¹ce uraz, a tak¿e rodzaj tego urazu 
(dane zarejestrowane w latach 2005-2010)

ród³o: opr. w³asne na podstawie danych GUS
Fig. 5. The most common contact – mode of injury and the type of that injury (data 
registered from 2005 to 2010). Source: original research on the basis of Central Statistical 
Office’ data
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