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> zadania służby bhp – zadanie 11 (część 13)

Każde, nawet najdrobniejsze zdarzenie potencjalnie 
wypadkowe powinno być ujawnione, a działający w zakładzie 
system reagowania na wypadki, zdarzenia potencjalnie 
wypadkowe i awarie niemal automatycznie powinien 
wprowadzać skuteczne działania naprawcze. | Redakcja

Zdarzenia potencjalnie 
wypadkowe

Gotowość oraz reagowanie 
na wypadki i awarie
Każdy zakład powinien być przygoto-
wany na ewentualne wypadki i awarie. 
W tym celu powinny zostać określone 
procedury dotyczące postępowania 
w przypadku:
 – wypadków przy pracy,
 – zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
 – pożarów, wybuchów, niekontrolo-

wanych wycieków substancji niebez-
piecznych,

 – awarii związanych z oddziaływaniem 
na środowisko naturalne (np.: uszko-
dzenie systemu sterowania pomp 
w oczyszczalni ścieków – niekontro-
lowany zrzut substancji szkodliwych 
do cieku wodnego; uszkodzenie elek-
trofiltrów pieca hutniczego – niekon-
trolowana emisja szkodliwych pyłów 
do atmosfery; rozszczelnienie zbior-
nika amoniaku w chłodni – skażenie 
gleby i atmosfery w okolicy itp.),

 – awarii maszyn i urządzeń (np.: nie-
zadziałanie hamulca suwnicy, brak 
samoczynnego wyłączenia – rozłą-
czenia napędu obrabiarki przy zablo-
kowaniu wrzeciona itp.).
Aby zakład był przygotowany na tego 

typu zdarzenia, należy opracować sys-
tem reagowania na  wypadki, zdarze-
nia potencjalnie wypadkowe i awarie. 
W zależności od struktury organizacyj-
nej zakładu czy jego wielkości system 
opracowują komórki – osoby odpowie-
dzialne za  daną dziedzinę lub jedna 
komórka, w której skupia się odpowie-
dzialność za całość ww. zagadnień. Czę-
sto takimi komórkami będą: służba bhp 

i dział ochrony środowiska przy udziale 
służb technicznych i działów produkcji.

W procedurach powinny być podane 
definicje poszczególnych zdarzeń, odpo-
wiedzialność za ich ewidencjonowanie, 
sposób ewidencji, sposób postępowania 
po  zdarzeniu, sposób wprowadzania 
działań zapobiegających zaistnieniu 
podobnego zdarzenia w przyszłości.

Procedury wprowadza pracodawca 
lub osoba przez niego upoważniona 
w formie odpowiednich zarządzeń 
lub poleceń.

Przykłady reagowania 
na zdarzenia potencjalnie 
wypadkowe
Nieujawnianie zdarzeń potencjal-
nie wypadkowych. Pamiętać należy, 
że nieujawnianie zdarzeń potencjalnie 
wypadkowych powoduje brak działań 
korygujących. Zagrożenia nadal ist-
nieją i  „czekają” na  bardziej sprzyja-
jące okoliczności mogące doprowadzić 
do wypadku.

Skutek ujawnienia zdarzenia 
potencjalnie wypadkowego. Każde, 
nawet stosunkowo drobne, zdarzenie 
powinno zostać zauważone w  zakła-
dzie i  powinno wywołać szybką reak-
cję: wprowadzenie skutecznych dzia-
łań naprawczych obejmujących swoim 
zasięgiem jak największą część zakładu 
i wszystkich pracowników narażonych 
na podobne zagrożenia.

Przykłady:
1. Pracownik za  pomocą suwnicy stero-
wanej z dołu, na hali produkcyjnej ze sta-

nowiskami obróbki mechanicznej podnosił 
pręty stalowe o średnicy 20 mm i długości 
3 m, leżące na platformie wózka transpor-
towego. Pręty były spięte liną stalową. Gdy 
ładunek znajdował się na wysokości około 
2  m nad posadzką, urwało się zawiesie, 
pręty rozsypały się pod nogi obsługującego 
suwnicę i stojącego obok pracownika. Pra-
cownicy zdążyli odskoczyć na bezpieczną 
odległość. Część prętów uległa uszkodzeniu 
i uszkodzeniu uległy burty wózka. Dzięki 
szczęśliwemu zbiegowi okoliczności nie 
doszło do wypadku. Wystąpiły jedynie 
straty materialne.

Badanie tego zdarzenia wykryło nastę-
pujące nieprawidłowości, mające wpływ 
na jego zaistnienie:
 – użyte zawiesie było uszkodzone,
 – pracownik nie znał zasad doboru zawiesi 

i eliminowania zawiesi uszkodzonych,
 – zawiesia sprawne i uszkodzone wisiały 

na tym samym stojaku.
Po analizie zdarzenia zostały podjęte dzia-
łania w celu niedopuszczenia do zaistnienia 
podobnej sytuacji w przyszłości:
 – dokonano kontroli gospodarki zawie-

siami,
 – wprowadzono procedurę doboru zawiesi 

i eliminowania zawiesi uszkodzonych,
 – zapoznano ze  zdarzeniem wszystkich 

pracowników zatrudnionych przy pra-
cach transportowych.

2. Podczas robót remontowych wykonywa-
nych przez firmę zewnętrzną, pracownik 
firmy stojąc na podeście na poziomie około 
1,0 m przewiercał wiertarką z napędem 
elektrycznym osłonę wykonaną z  blach 
stalowych. Pod osłoną przebiegały kable 
elektroenergetyczne będące pod napię-
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ciem – o czym nie wiedział ani pracownik, 
ani osoby z firmy zewnętrznej organizu-
jące pracę. Pracownik wiertarkę trzymał 
w obu rękach. Po chwili wiercenia doszło 
do powstania łuku elektrycznego, bowiem 
został nawiercony jeden z kabli za osłoną. 
Spowodowało to doziemienie fazy do meta-
lowej osłony. Zabezpieczenia zadziałały 
i  napięcie w  kablu zostało wyłączone. 
Pracownik, ze strachu, zeskoczył z pode-
stu. Dzięki szczęśliwemu zbiegowi oko-
liczności nie doszło do wypadku. Gdyby 
pracownik dotykał metalowej osłony, 
gdyby nie zadziałały zabezpieczenia, 
a w końcu gdyby mniej szczęśliwie zesko-
czył z podestu, mogło dojść do tragicznego 
w  skutkach wypadku. Równocześnie, 
gdyby po awaryjnym wyłączeniu napię-
cia nie wystąpił brak zasilania w części 
zakładu, niewiele osób wiedziałoby o tym 
zdarzeniu.

Badanie zdarzenia wykryło następujące 
nieprawidłowości, mające wpływ na jego 
zaistnienie:
 – na stalowej osłonie nie było żadnej infor-

macji o kablu energetycznym,
 – pracownik nie był poinformowany przez 

osobę nadzorującą o zagrożeniu,
 – osoby nadzorujące nie sprawdziły miej-

sca pracy,
 – służby energetyczne nie wiedziały 

o wykonywanych pracach,
 – pracownik działu remontów nie wiedział, 

co jest pod osłoną.
Po  analizie zdarzenia zostały podjęte 

działania w celu niedopuszczenia do zaist-
nienia podobnej sytuacji w przyszłości:
 – dokonano kontroli tras kabli i uzupeł-

niono brakujące opisy,
 – opracowano procedurę wykonywania 

prac remontowych, uwzględniającą spe-
cyfikę zakładu: uzgodnienia wszystkich 
robót z użytkownikami obiektów i służ-
bami technicznymi zakładu,

 – zapoznano pracowników służby energe-
tycznej i służb remontowych ze zdarze-
niem.

3. Ślusarz obsługiwał mechaniczną piłę 
ramową, na której miał uciąć odcinek rury 
o średnicy 50 mm. Wraz z pomocnikiem uło-
żył rurę na podporze. Następnie dokręcał 
uchwyt mocujący, opierając rękę w rękawicy 
roboczej o rurę bezpośrednio pod brzeszczo-
tem piły. W tym czasie pomocnik stojący 
przy pulpicie sterowniczym przypadkowo 
oparł się o przycisk załączający. Nastąpiło 
włączenie mechanizmu i rama piły opadła 
na dłoń ślusarza. W ostatnim momencie 
ślusarz zdążył wyszarpnąć dłoń. Dzięki 
szybkiej reakcji ślusarza nie doszło 
do  urazu dłoni, uszkodzeniu uległa 
jedynie rękawica.

Badanie tego zdarzenia wykryło nastę-
pujące nieprawidłowości, mające wpływ 
na jego zaistnienie:
 – nieprawidłową organizację prac,
 – nieprawidłowo zlokalizowany przycisk 

załączający,
 – niezapoznanie pomocnika z  instrukcją 

obsługi piły i zagrożeniami przy pracy piłą,
 – błąd w  instrukcji obsługi piły (brak 

zapisu o  mogących wystąpić zagroże-
niach i sposobie zabezpieczenia się przed 
nimi).
Po  analizie zdarzenia zostały podjęte 

działania w celu niedopuszczenia do zaist-
nienia podobnej sytuacji w firmie:
 – przeniesiono przyciski na pionową płasz-

czyznę pulpitu,
 – poprawiono instrukcję obsługi piły,
 – zapoznano ze  zdarzeniem wszystkich 

pracowników zatrudnionych przy obsłu-
dze maszyn do obróbki mechanicznej.

Przedstawione przykłady pokazują, 
że po zaistnieniu zdarzenia potencjalnie 
wypad kowego:
 – dokonano jego analizy,
 – wyjaśniono przyczyny,
 – podjęto skuteczne działania profilak-

tyczne.

Ewidencja zdarzeń potencjalnie 
wypadkowych
Trzeba zdawać sobie sprawę z  tego, 
że jeżeli nie wprowadzi się w zakładzie 
systemu zgłaszania zdarzeń potencjal-
nie wypadkowych, to raczej niewielu 
pracowników, z  własnej i  nieprzymu-
szonej woli, będzie je ujawniać. Dlatego 
należy przekonać załogę do potrzeby 
funkcjonowania systemu w praktyce.

W  zakładzie należy budować sys-
tem wzajemnego zaufania powiązany 
z systemem motywacji do bezpiecznych 
zachowań. Sposobem na to mogą być 
okresowe spotkania, narady kierownic-
twa i  służby bhp z pracownikami lub 
ich przedstawicielami (np. społecznym 
inspektorem pracy, przedstawicielami 
związków zawodowych). Można wpro-
wadzić w zakładzie tzw. telefon zaufa-
nia, pod  którym pracownicy, nawet 
anonimowo, mogliby zgłaszać zdarzenia 
potencjalnie wypadkowe i inne niepra-
widłowości w zakresie bhp. Zgłoszenia 
takie muszą być weryfikowane (kon-
trola na  wskazanym stanowisku czy 
miejscu wykonywania prac) i stanowić 
podstawę do formułowania wniosków 
profilaktycznych. Podczas rutynowych 
kontroli stanowisk i warunków pracy 
należy rozmawiać z  pracownikami 
o problemach bhp. Należy również zna-

leźć czas podczas szkoleń okresowych 
bhp na  wypowiedzenie się słuchaczy 
na  temat problemów występujących 
na ich stanowiskach pracy. Zanotowane 
problemy powinny być w miarę ich wagi 
i możliwości rozwiązywane na bieżąco, 
a pracownicy informowani o podjętych 
działaniach. Takie postępowanie będzie 
jednym z elementów konsultacji z załogą 
działań na rzecz poprawy warunków bhp.

Należy starać się przekonać pracowni-
ków zatrudnionych na wszystkich stano-
wiskach pracy (od kierowników poprzez 
osoby nadzoru do pracowników na sta-
nowiskach szeregowych) do  korzyści 
płynących z ujawniania zagrożeń będą-
cych przyczynami zdarzeń potencjalnie 
wypadkowych. Powinno to wynikać 
z wprowadzenia zasady odpowiedzial-
ności za  bezpieczeństwo w  zakładzie 
wszystkich w nim zatrudnionych osób, 
bez względu na zajmowane stanowisko. 
Nie powinno się wyciągać sankcji w sto-
sunku do osób ujawniających zagroże-
nia i zdarzenia potencjalnie wypadkowe, 
a  nawet należy wprowadzić system 
motywacyjny zachęcający do ujawniania 
wszelkich odstępstw od obowiązujących 
przepisów i norm bezpieczeństwa.

Aby ewidencja zdarzeń potencjalnie 
wypadkowych w zakładzie funkcjono-
wała prawidłowo, muszą zostać speł-
nione następujące warunki:
n Ewidencjonowanie zdarzeń potencjal-

nie wypadkowych powinno dotyczyć 
wszystkich komórek organizacyjnych 
zakładu.

n Należy określić, kto może a kto musi 
zgłaszać takie zdarzenia oraz kiedy 
i komu.

n Trzeba założyć i prowadzić na bieżąco 
rejestr zdarzeń potencjalnie wypad-
kowych.

n Należy określić tryb realizacji wnio-
sków z tych zdarzeń.

n Ze  zdarzeń potencjalnie wypadko-
wych należy, stosunkowo szybko, 
wyciągać wnioski i  wprowadzać je 
w życie.

n Należy wprowadzić zasadę obliczania 
strat z tytułu zdarzeń potencjalnie 
wypadkowych.

n Wnioski ze  zdarzeń potencjalnie 
wypadkowych nie powinny być pod-
stawą do wyciągania sankcji służbo-
wych.
Powyższe warunki należy zawrzeć 

w opracowanym wspólnie z kierownic-
twem i społecznym inspektorem pracy 
zarządzeniu czy poleceniu służbowym 
opisującym działanie systemu ewidencji 
zdarzeń potencjalnie wypadkowych.
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Pamiętać należy, że o przydatności 
zebranych informacji do  planowania 
działań profilaktycznych decyduje 
w dużej mierze ich liczba i jakość.

Rejestrowanie zdarzeń 
potencjalnie wypadkowych
Rejestrowanie i analizowanie informacji 
o  zdarzeniach potencjalnie wypadko-
wych nie jest obowiązkiem wynikającym 
z przepisów prawa. Jednak wiele zakła-
dów i to nie tylko tych, które wdrażają 
systemy zarządzania bezpieczeństwem 
i higieną pracy, takie działania realizuje.

Rejestrowanie zdarzeń potencjalnie 
wypadkowych ma za  zadanie groma-
dzenie informacji związanych z zagro-
żeniami przed wystąpieniem wypadku, 
a ich analiza może wspomóc opracowy-
wanie i wdrażanie skutecznych działań 
w zakresie prewencji wypadkowej.

Rejestr takich zdarzeń jest niezbędny 
do stwierdzenia, czy podobne zdarze-
nia nie powtarzają się, czyli czy wpro-
wadzone działania naprawcze osiągnęły 
oczekiwany skutek. Jest on również nie-
zwykle przydatny do oceny ryzyka zawo-
dowego, gdyż dostarcza rzetelne infor-
macje o  zagrożeniach występujących 
podczas określonych czynności i  ich 
potencjalnych skutkach zdrowotnych.

Nie ma gotowego wzorca, w jaki spo-
sób prowadzić rejestr zdarzeń potencjalnie 
wypadkowych. Każdy zakład sam ustala, 
co i w jaki sposób rejestrować. W rejestrach 
należy uwzględniać zdarzenia spowodo-
wane nieprawidłowościami technicznymi, 
błędami organizacyjnymi i niebezpiecz-
nym zachowaniem pracowników.

Opracowując zasady rejestrowania 
i analizy zdarzeń potencjalnie wypadko-
wych w zakładzie, powinno się uwzględ-
nić następujące główne elementy:
 – identyfikację zdarzenia,
 – analizę przyczyn,
 – działania profilaktyczne.

Wiedząc, że zdarzenie potencjalnie 
wypadkowe przebiega w podobny spo-
sób jak wypadek przy pracy, można 
je opisać jak w  przypadku rejestracji 
wypadków przy pracy. Korzyścią wyni-

kającą z takiego podejścia jest możliwość 
porównania informacji gromadzonych 
w rejestrze zdarzeń potencjalnie wypad-
kowych z  rejestrem wypadków przy 
pracy.

Przedstawiony powyżej Rejestr 
zdarzeń potencjalnie wypadkowych 
został opracowany na podstawie Reje-
stru wypadków przy pracy.

Rejestr może być prowadzony 
w zeszycie z odpowiednimi rubrykami 
ograniczającymi się do zapisów tego, co 
w  danym zakładzie zostanie uznane 
za najistotniejsze. Najważniejsze infor-
macje to opisy przyczyn zdarzenia i pod-
jętych działań zapobiegawczych.

W fazie wdrażania systemu rejestra-
cji zdarzeń potencjalnie wypadkowych 
można wytypować jedną komórkę orga-
nizacyjną, z doświadczeń której będą 
korzystać przygotowujący się do wpro-
wadzenia systemu. Następnie należy 
system udoskonalać, rozszerzyć na cały 
zakład i wprowadzić rejestr zbiorczy pro-
wadzony przez służbę bhp. W małych 
zakładach można zacząć od  jednego, 
dwóch stanowisk pracy, a  potem roz-
szerzyć rejestr i analizę na wszystkie 
stanowiska.

Taki sposób postępowania przy-
zwyczai osoby nadzoru do zgłaszania 
i rejestracji tych zdarzeń oraz ograni-
czy niechęć do ich ujawniania z obawy 
przed ewentualnymi konsekwencjami 
służbowymi.

Systematycznie prowadzony rejestr 
zdarzeń potencjalnie wypadkowych jest 
niezbędny do stwierdzenia czy:
 – podobne zdarzenia nie powtarzają się,
 – wprowadzone działania naprawcze 

osiągnęły oczekiwany skutek,
 – są zgłaszane wszystkie zdarzenia czy 

tylko niektóre.

Podsumowanie
 1. Liczba wypadków przy pracy jest pro-

porcjonalna do liczby zaistniałych 
zdarzeń potencjalnie wypadkowych, 
a straty nimi spowodowane często 
znacznie przekraczają straty z tytułu 
wypadków.

 2. Każdą awarię, w  której mógł być 
poszkodowany człowiek, należy 
przeanalizować jak zdarzenie poten-
cjalnie wypadkowe.

 3. Każde ujawnione zdarzenie poten-
cjalnie wypadkowe powinno odpo-
wiednio szybko spowodować wpro-
wadzenie skutecznych działań 
naprawczych.

 4. Każde zdarzenie potencjalnie 
wypadkowe w zakresie postępowa-
nia należy traktować podobnie jak 
wypadek przy pracy.

 5. Należy prowadzić rejestr zdarzeń 
potencjalnie wypadkowych i okre-
sowo go analizować.

 6. Zgłoszenie zdarzenia potencjalnie 
wypadkowego nie powinno być oka-
zją do ukarania winnych jego zaist-
nienia.

 7.  Profilaktyka zapobiegania wypad-
kom przy pracy będzie tym sku-
teczniejsza, im więcej zdarzeń 
potencjalnie wypadkowych będzie 
zarejestrowanych, przeanalizowa-
nych i podsumowanych wyciągnię-
ciem odpowiednich wniosków.

 8. Rejestrowanie i  analiza zdarzeń 
potencjalnie wypadkowych jest jed-
nym z tańszych sposobów na ograni-
czenie zagrożeń, obniżenie poziomu 
ryzyka zawodowego, a w konsekwen-
cji na zmniejszenie liczby wypadków 
przy pracy.

 9. Rejestr zdarzeń potencjalnie wypad-
kowych jest materiałem niezwykle 
przydatnym do sporządzania okre-
sowej analizy stanu bhp w zakładzie, 
oceny ryzyka zawodowego i prawi-
dłowego opracowywania instrukcji 
bhp.

10. Opracowana w zakładzie procedura 
rejestracji i analizy zdarzeń poten-
cjalnie wypadkowych jest elementem 
systemowego podejścia do zapewnie-
nia bezpieczeństwa pracy.

11. Wprowadzenie systemu motywowa-
nia pracowników do zgłaszania zda-
rzeń potencjalnie wypadkowych jest 
podstawą do uzyskiwania informacji 
o rzeczywistych zagrożeniach. 

Rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych

Lp.

Dzień 
tygodnia, 
data, 
godzina, 
zmiana

Zdarzenie

Liczba osób
zagrożonych
i ich 
stanowiska

Straty
materialne
(rzeczywiste, 
potencjalne)

Rodzaj 
potencjalnego 
urazu

Działania
zapobiegawcze

Miejsce 
(wydział, 
obiekt, 
maszyna, 
urządzenie)

Krótki
opis Przyczyny

Wydarzenie 
powodujące 
zdarzenie Opis

Odpowiedzialni,
terminy realizacji
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