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Wypadki osób znajduj¹cych siê pod opiek¹ szkó³, 
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o Wypadki osób znajduj¹cych siê pod opiek¹ szkó³, przedszkoli i innych placówek nie 
doczeka³y siê do tej pory dog³êbnej analizy badawczej. Je¿eli przyjrzymy siê danym, to 
mo¿emy stwierdziæ, ¿e wypadkom ulega ponad 1% osób znajduj¹cych siê pod opiek¹ szkó³ 
��
���������������������������������������������������������
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padkom ciê¿kim uleg³o 1269 osób. Dane te wskazuj¹, ¿e nale¿y zwiêkszyæ dzia³ania 
wszystkich zainteresowanych stron maj¹ce na celu poprawê bezpieczeñstwa w szko³ach 
i placówkach w  Polsce.
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To date accidents on the premises of schools and other educational institutions, during the course 
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serious accidents are not excluded. 
In the past 6 school years (2010/11-2015/16), 188 people died and 1269 had serious accidents. 
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W polskiej literaturze fachowej dotycz¹cej 

problematyki bezpieczeñstwa pracy rzadko 
podejmowany jest temat wypadków osób 
znajduj¹cych siê pod opiek¹ szkó³ i placówek 
���
�Q� �� �������� ������ V�
������X� �	�#���� ����
przedszkola i inne jednostki organizacyjne sys-
���#�	�����������
��!�	���	����-����������2�
�� �������� �������� ������	���� ����	������
(g³ównie pedagogicznych) jest kszta³cenie oraz 
wychowanie dzieci i m³odzie¿y, przygotowuj¹ce 
ich do doros³ego ¿ycia, w tym do pracy, która 
powinna byæ wykonywana bezpiecznie.

Wypadków osób pozostaj¹cych pod opiek¹ 
szko³y i placówki, które nale¿¹ do zdarzeñ, nie da 
siê w pe³ni wyeliminowaæ; mo¿na jedynie staraæ 
����	"������\� ���������	�\��]��Q������ �	��	�
����
zw³aszcza w sytuacjach, w których – poprzez sys-
tematyczne dzia³ania dyrektorów szkó³ i placówek 
oraz pracowników pedagogicznych i niepedago-
gicznych, dochodzi do zmian w ró¿nych aspektach 
zwi¹zanych z bezpieczeñstwem, takich jak:

– poprawa warunków technicznych w obiektach
– wyeliminowanie z³ego stanu technicznego 

wyposa¿enia, w tym narzêdzi i maszyn

– prowadzenie systematycznych zajêæ 
profilaktycznych, zwi¹zanych z elementami 
bezpieczeñstwa.

_�������������`�������	�����������	����
bêd¹cych pod opiek¹ szkó³ i placówek nale¿y 
szukaæ m.in. w:

���������Q��#��
��	�����������"�
���������
������#���������	�	�-����	�q���-������"�	��`�

zwi¹zanych z zachowaniem dzieci i m³odzie¿y
– agresji m³odych ludzi w stosunku do kole-

gów i kole¿anek
����	��	�������
	����	�����	�	�-��������-

wuj¹cych opiekê nad podopiecznymi [1].
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Wypadki osób bêd¹cych pod opiek¹ szkó³ 
i placówek dzielimy tak samo jak w przypadku 
wypadków pracowniczych.

}��������� �������
� to takie, w wyniku 
�������� ���!��-�� �����\��� 	������� ���������-
czaj¹cym 6 miesiêcy od dnia wypadku (tab. 2. 
i rys. 2.), [5].

~������ ��������� �������
���� 	���� ���!-
cych pod opiek¹ szkó³ i placówek, w porównaniu 
z wybranymi dzia³ami gospodarki, jest niewielka. 
��
���� Q����� �������\2� ��� �����\� �		��!�
w nich dzieci (m³odzie¿). Wp³yw na liczbê tych 
wypadków maj¹ szczególnie wypadki zbiorowe 
(g³ównie kolizje drogowe) – st¹d w danych 
dotycz¹cych poszczególnych lat widoczne 
s¹ znacz¹ce ró¿nice.

• Wypadki ciê¿kie to takie, w wyniku których 
nast¹pi³o ciê¿kie uszkodzenie cia³a, takie jak: utra-
������	�#2��-#��#2��	��2���	
	�����	��	����Q��

#�����#���	���������-���!�q��	�����Q����	���2�
naruszaj¹ce podstawowe funkcje organizmu, 

Tabela 1. Wypadki osób pozostaj¹cych pod opiek¹ szkó³ i placówek w latach szkolnych 2010/11-2015/16
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Przedszkola 2205 ////0 2492 0,22 2654 0,21 2743 �' � 2507 0,27 2283 0,20
Szko³y podstawowe 30560 �'�5 30805 �'�� 30987 �'�� 31441 �'�" 32246 �'�� 30799 1,25
Gimnazja 26833 2,10 26804 2,19 25265 2,15 25324 2,29 24534 2,22 21570 1,99
Szko³y ponadgimnazjalne 12765 �'"! 12577 �'!� 11655 �'"! 11187 0,79 10894 0,77 9824 0,72
Inne placówki 848 0,19 893 0,17 910 �'�! 909 �' � 894 0,29 765 0,22
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Rys. 1. Porównanie liczby wypadków pracowniczych ogó³em we 
wszystkich sektorach gospodarki (lata 2012-2016) z wypadkami 
osób bêd¹cych pod opiek¹ szkó³ i placówek (lata szkolne 2011/12-
2015/16) w  %
B���	��	-	
�>���)��	�.	�*�	�%>,�	�.	�

%��������	�

�&���)	C&���	
.�	 �� / ���D	��&	�

�&���)	�.	������	%�&�	�*�	
��	�.	)
*���)	
��&	��*�	�&%
�������	 ��)���%����)	C&���	.�	 �*�	 ����� / ������	
school years) 

<(&$��	���
�	�$�)��	��	��&)��	=���&��	%
�����)���	@	&���	#��	
�	���	 ����� / ������?	=���&��	�	��
�	@	&���	GH#	�	���	 ���/ ���'	
*������)������A�����,)���/��>���
��������/��
����%���/
/��
�/����&��/���/��
��*�>�

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

2012 2013 2014 2015 2016

wypadki pracownicze

Zagadnienia zwi¹zane z bezpieczeñstwem 
w szko³ach i placówkach, bardzo czêsto deklara-
tywnie uwa¿ane za istotne, odsuwane s¹ jednak 
faktycznie na plan dalszy. Wynika to z koniecz-
	���� ���
����Q�� ��	"������ �#������ �� ����`�
����	��������� 	���� V#������� ��#Q	���X�
nauczycieli i dyrektorów. Mo¿na tak¿e postawiæ 
tezê, ¿e coraz wiêkszy wp³yw na liczbê wypad-
ków w tych miejscach ma równie¿ nasilaj¹ce siê 
	��
�������
�������	�	����������#������
�2�
co uwidoczni³o siê zw³aszcza po wyd³u¿eniu, 
od 2009 r. granicy ich wieku emerytalnego [2].

Informacje zbiorcze, dotycz¹ce wypadków 
osób znajduj¹cych siê pod opiek¹ szkó³ i placó-
���2���Q�#Q!�������]���������5	����Q�������-
towej (SIO), prowadzonej przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej.

Celem tego artyku³u jest przedstawienie 
uwarunkowañ i zaprezentowanie wyników 
analiz wypadków, do których dochodzi w Polsce 
w populacjach dzieci i m³odzie¿y na terenach 
szkó³ i placówek.
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W polskim prawodawstwie mo¿emy spotkaæ 
siê z ró¿nymi definicjami dotycz¹cymi wypad-
ków osób znajduj¹cych siê pod opiek¹ szkó³ 
i placówek:

Wypadkiem w czasie zajêæ w szko³ach i pla-
cówkach1 nazywa siê zdarzenie, któremu uleg³a 
osoba pozostaj¹ca pod opiek¹ szko³y lub placów-
��2���������Q!����� ���� ������2��!�q��� ����
miejscu wyznaczonym przez szko³ê lub placówkê, 
w zwi¹zku z uczestniczeniem w organizowanych 
przez nie zajêciach2 [3].

1 Zajêcia szkolne to nie tylko lekcje. S¹ to te¿ zajêcia pro-
wadzone poza szko³¹, np. wycieczki, zielone (bia³e) szko³y, 
wyjazdy na konkursy, olimpiady, zawody sportowe itp.
2 Wymóg nale¿ytego nadzoru obci¹¿a szko³ê równie¿ 
wobec ucznia, który skoñczy³ zajêcia, ale w czasie gdy 
���	-��Q��������2�����	�	�\���������������#���#�
czy na terenie szko³y [6].

Wypadek osoby pozostaj¹cej pod opiek¹ 
szko³y lub placówki – to nag³e zdarzenie, powo-
�#Q!���#����
#�������\2����	-����������!���-
wnêtrzn¹, które nast¹pi³o w zwi¹zku z pobytem 
��Q�	�	����	��	����!����	-���!�q��
���������2+��
(tab. 1. i rys. 1.).

������� 
������ ��������� �� ���	-���� �� �
�-
cówkach pozostaje w ostatnich latach na podob-
nym poziomie – dotyczy ponad 1% liczby osób 
��Q�#Q!����������	������	����!�����
����Q�������Q�
wydarzaj¹ siê one w gimnazjach i w szko³ach 
�	�����	������ ��
���� �	�����
�\� ��-!� 
������
wypadków w przedszkolach, co jest spowodowa-
ne m.in. specyfik¹ pracy w tych miejscach – m.in. 
nauczyciel ma z regu³y do pomocy przy dzieciach 
	�	��� ���	��"�Q!�!� �� V�	q!� 	�����-	�!X�
(inaczej „pomoc nauczyciela”). Do ich zadañ 
nale¿y m.in.: pomoc przy prowadzeniu zajêæ, 
obs³uga dzieci – m.in. pomoc przy posi³kach, 
ubieraniu, potrzebach fizjologicznych; sprz¹ta-
nie pomieszczeñ przedszkola); ponadto zajêcia 
ruchowe ograniczone s¹ z regu³y do placu zabaw 
�!�q���
2��	�����������	��#�	"��������	�
�-
�	�\��	�������#������

_	���� �������Q� ������� 
������ (� ��	�����
wypadków osób bêd¹cych pod opiek¹ szkó³ 
i placówek w ci¹gu roku szkolnego jest oczy-
������� V�#��!X� ��5�!�� ����
�� Q����� �	�������
j¹ z wypadkami w pracy ogó³em, okazuje siê, 
����
�������	�����	��2���Q!������	��\�	��	Q��
bezpieczeñstwa dla dzieci i m³odzie¿y, s¹ bardzo 
czêsto miejscem niebezpiecznym.

Tak du¿a liczba wypadków osób bêd¹cych 
pod opiek¹ szkó³ i placówek powinna oczywi-
����� �	�	�	��\� �����"�
�� ��������	�����
odpowiednich instytucji pañstwowych. Niestety 
od lat sytuacja pozostaje na niemal tym samym 
poziomie, a nieznacznie „wahniêcie w dó³” spo-
wodowane jest zmniejszaniem siê ogólnej liczby 
dzieci i m³odzie¿y w szko³ach oraz placówkach 
w Polsce.
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a tak¿e choroba nieuleczalna lub zagra¿aj¹ca 
����#2� ����-����	�	������������2��!�q�����-�2�
istotne zeszpecenie lub zniekszta³cenie cia³a (tab. 
3. i rys. 3.), [5].

Liczba wypadków ciê¿kich osób znajduj¹cych 
siê pod opiek¹ szkó³ i placówek nie odbiega 
����!���	��������Q�
�������������������	�-
niczych. Wydaje siê jednak, ¿e jest ona zani¿ona. 
Dowodem na to s¹ dane Policji (tab. 5.). Nale¿y 
�� ���	���!� #��\� "��-��� ��� �������� �������2�
równie¿ znaczna liczba „uszczerbków na zdro-
wiu” nale¿y do tej kategorii. Uznanie wypadku 
��� ������� ���	��� ������� �
�� �����Q� �������
dyrektorów i osób zajmuj¹cych siê dokumentacj¹ 
powypadkow¹ du¿y problem.

• Wypadki zbiorowe to takie, gdzie w wyniku 
tego samego zdarzenia urazu dozna³y co najmniej 
dwie osoby [5].

SIO nie wyodrêbnia tego typu wypad-
����� ��� ��"
��#� �� �	����	�\� �"-�������
ich do prokuratury, jak równie¿ czêsto do Pañ-
stwowej Inspekcji Sanitarnej (m.in. w przypadku 
zatruæ), nale¿y jednak w protokole powypadko-
wym uwzglêdniaæ ten rodzaj wypadków. W pla-
��������	�����	������	�������������	�	�����
�Q�������Q��	��	��������������#�����#\��"-�����
pokarmowych) i kolizji drogowych (z regu³y w cza-
sie wycieczek szkolnych).

• Wypadki indywidualne to pozosta³e wypadki. 
��Q�������Q����������������	�������!������	��
opiek¹ szkó³ i placówek stosuje siê wtedy pojêcie 
„wypadki inne” – SIO tak klasyfikuje tê grupê 
wypadków.

7�$���	�	��
��������
"����#"
���������	Q������	�������#���#����-���	����

pozostaj¹cych pod opiek¹ szko³y lub placówki 
�
���� �	��!��\� ��������� ������ 	�����	��"	�
z przepisami ogólnymi bhp, dotycz¹cymi wy-
padków pracowniczych. Dla osób tworz¹cych 
zespó³ powypadkowy, które nie potrafi¹ po³¹czyæ 
�������
!���-	�\���������������2�������-	���
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()*)+** ()**+*( ()*(+*, ()*,+*- ()*-+*. ()*.+*/

Przedszkola 6 1 0 2 0 0
Szko³y podstawowe 16 15 4 16 3 0
Gimnazja 27 21 3 22 2 4
Szko³y ponadgimnazjalne 12 14 3 4 5 1
Inne placówki 1 0 6 0 0 0
'���3 /( .* */ -- *) .
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Tabela 3. Wypadki ciê¿kie osób bêd¹cych pod opiek¹ szkó³ i placówek w roku szkolnym 2010/11-2015/16
+�,��	��	#���%)	�

�&���)	�.	������	%�&�	�*�	
��	�.	)
*���)	��&	��*�	�&%
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school years
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"����#"
���4����
"
����
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()*)+** ()**+*( ()*(+*, ()*,+*- ()*-+*. ()*.+*/

Przedszkola 14 5 6 9 15 10
Szko³y podstawowe 123 133 73 64 56 62
Gimnazja 110 117 108 33 49 53
Szko³y ponadgimnazjalne 45 35 31 24 29 19
Inne placówki 7 7 6 6 13 7
'���3 (99 (95 ((- *,/ */( *.*
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dzia³ach gospodarki i osób bêd¹cych pod opiek¹ szkó³ i placówek w % w latach 2012-2016
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Rys. 3. Liczba wypadków ciê¿kich w stosunku do osób pracuj¹cych w wybranych dzia³ach 
gospodarki i osób bêd¹cych pod opiek¹ szkó³ i placówek w % w latach 2012-2016
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przeprowadzenie procedury powypadkowej 
mo¿e stanowiæ du¿e wyzwanie. Do ró¿nic przy 
pracy zespo³u powypadkowego w stosunku 
do procedur powypadkowych odnosz¹cych 
siê do zdarzeñ w przedsiêbiorstwach, zaliczyæ 
mo¿emy m.in.:

– liczbê osób tworz¹cych ten zespó³ (mo¿e 
liczyæ a¿ 5 cz³onków)

�� �	����	�\� �������� ����#�
�Q� 	��	-
�������
	�����#������
�������#Q!��"	����	-
mencie wypadku pieczê nad osob¹ bêd¹c¹ pod 
opiek¹ szko³y (placówki), [1].

Osob¹ odpowiedzialn¹ za stan bezpieczeñ-
����������	
���!�q��
�������Q����Q��		�	�	�	�

dyrektor [4,7]. Jego obowi¹zkiem jest zapewnienie 
odpowiednich warunków i organizacji pracy w szko-
le (placówce) w aspekcie bhp, co z kolei ma zagwa-
rantowaæ bezpieczeñstwo osób tam przebywa-
j¹cych (szczególnie dzieci i m³odzie¿y). Specyfika 
pracy powoduje jednak, ¿e dochodzi do sytuacji, 
w których dyrektorzy nie s¹ w stanie postêpowaæ 
ca³kowicie zgodnie z przepisami bhp. Przyk³adem 
mo¿e byæ rozpoczynaj¹ca siê lub koñcz¹ca przerwa 
miêdzylekcyjna – je¿eli nauczyciel prowadzi zajêcia 
i jest wyznaczony do pe³nienia dy¿uru, zanim skie-
ruje siê do wyznaczonego rejonu dy¿urowania, musi 
���#���\�#���������
���2�����!\����������	����	�
wtedy mo¿e udaæ siê na dy¿ur. Przez ten moment 
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(1-3 minuty) nie ma osoby odpowiedzialnej za opie-
kê nad uczniami w wyznaczonym miejscu. Sytuacja 
powtarza siê w momencie zakoñczenia przerwy [1].

Niestety, nawet rygorystyczne przestrzeganie 
przepisów i zasad bhp, nie zagwarantuje braku 
wypadków, szczególnie z udzia³em uczniów lub 
przedszkolaków. Dlatego dla osób analizuj¹cych 
te wypadki wa¿nym elementem s¹ ich przyczyny 
(tab. 4.).

Dwie g³ówne przyczyny wypadków – „nieuwa-
ga” i „inne” – stanowi¹ ponad 83% wszystkich 
wypadków.

Analizuj¹c te dane mo¿emy zauwa¿yæ, 
¿e „inne przyczyny” stanowi¹ tak¹ sam¹ liczbê 
wypadków, jak przyczyny z reszty kategorii 
�	���V��#��"!X����-������	���������	���!�

ograniczenie przyczyn wypadków. Do przepro-
wadzenia dok³adnej analizy wypadków nale¿a-
³oby wskazaæ wiêcej powodów tych¿e zdarzeñ. 
Statystyki SIO wykazuj¹ zaledwie 15 mo¿liwych 
przyczyn wypadków osób znajduj¹cych siê pod 
	����!�����-��!�q��
������2��	����	�����#�
z 78 przyczynami wypadków pracowniczych 
jest liczb¹ niewielk¹ [8].

G³ównym powodem wypadków osób bêd¹-
cych pod opiek¹ szkó³ i placówek jest „nieuwaga”. 
Wydaje siê, ¿e komisje powypadkowe, chc¹c 
zakoñczyæ jak najszybciej swoj¹ pracê, czêsto 
������#��Q!�������#�������������	�	����������
��
�	� ����2� ������	�	� Q����� �	������ �������!�
zawodow¹ autorów artyku³u. W zaledwie 10-15% 
wypadków zespo³y powypadkowe, w których 

Tabela 4. Przyczyny wypadków osób znajduj¹cych siê pod opiek¹ szkó³ i placówek w roku szkolnym 2010/11-2015/16
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Nieuwaga 46913 ��'�! 47073 ��'5! 45828 ��'� 46051 ��'�� 45648 ��' ! 41802 ��'�"
Inna przyczyna 13105 17,90 13452 �!' ! 13365 �!'"� 13426 �!'"� 13629 �5'�! 12379 �!'5"
;����������#���
� 11409 ��'�! 11384 ��'�" 10704 ��'5! 10686 ��'5 10424 ��'�" 9827 ��'��
_	�����2�#���
��#������� 1119 �'�� 1085 �'�" 1059 �'�! 938 �'�� 943 �'�� 819 �' �
�����Q	�	�\� 
#�� ������-
strzeganie przepisów BHP

273 �'�" 230 �'�� 203 �' ! 221 �'�� 176 �' � 143 0,22

Brak lub niedostateczny 
nadzór nad uczniem

143 0,20 116 �'�� 84 0,12 72 0,10 54 0,07 53 �'�!

Z³y stan zdrowia lub niepe³-
����	
	�\��	���Q�\

110 0,15 93 �'�� 104 0,15 98 �'�� 96 �'�� 107 �'��

Z³y stan techniczny obiektów 46 �'�� 44 �'�� 47 0,07 41 �'�� 35 �'�� 20 �'��
����-��������	�-#"����������
maszynami i urz¹dzeniami

22 �'�� 42 �'�� 20 �'�� 27 �'�� 22 �'�� 27 �'��

Z³y stan techniczny wypo-
sa¿enia, sprzêtów

28 �'�� 19 �'�� 24 �'�� 20 �'�� 22 �'�� 25 �'��

Pozosta³e przyczyny* 43 �'�� 33 0,05 33 �'�� 24 �'�� 26 0,02 37 �'��
����
��!��	��������	����������Q�\����"	�������	"����������-����������������������
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Tabela 5. Wypadki uczniów spowodowane przestêpczo-
���!� ��
������ �� ���	-���� �	�����	����� �� "����Q����
w latach 2011 i 2012
+�,��	��	-

�&���)	�.	�����)	
�%)�&	,�	I%A�����	&����K%/
ency in primary schools and lower secondary schools in 
2011 and 2012
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Uszczerbek na zdrowiu 2613 1894
Udzia³ w bójce lub pobiciu 1503 1533
Zgwa³cenie 14 74
'���3
 -*,) ,.)*

<(&$��	���
�	�$�)��	��	��&)��	&���
*	��>��&�	G$(���I	
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wypadków
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padków
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wypadków
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wypadków
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padków

����	����������� 41655 ��'5� 42311 57,51 41544 �!'� 42380 59,19 41869 �!'5�

Przerwy miêdzylekcyjne 16264 22,22 15786  �'�� 15143  �'�! 14391 20,10 14113 �5'!�

Inne zajêcia** 10128 ��'!� 10217 ��'!5 9641 ��'�5 9707 ��'�� 9821 ��'! 

Inne zajêcia edukacyjne*** 3264 �'�� 3405 �'�� 3308 �'�� 3410 �'"� 3485 ��5�

Wycieczki i inne formy wypoczynku 1394 1,90 1379 �'!" 1340 �'!" 1298 �'!� 1383 1,95

Praktyczna nauka zawodu 375 0,51 318 �'�� 348 �'�5 280 �'�5 250 �'��

Zajêcia praktyczno-techniczne 131 �'�! 155 0,21 147 0,21 138 0,19 154 0,22

* Tabela nie uwzglêdnia roku szkolnego 2015/16 – przy opracowaniu danych SIO pope³niono b³¹d i podano zamiast „rodzaju zajêæ” ponownie „rodzaj uszkodzenia”.
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uczestniczyli autorzy, stwierdza³y jako g³ówn¹ 
przyczynê zdarzeñ nieuwagê uczniów – w da-
nych SIO odsetek ten siêga ponad 60%.

Przez badany okres statystycznie nie dosz³o 
do du¿ych zmian w przyczynach wypadków. 
Warto zwróciæ uwagê, ¿e jedn¹ z nich s¹ „po-
��������#���
��#�������X2��	�	�����2����Q���
��
���	������Q�����������Q�\��	��	�����	�#���#2�
zespó³ powypadkowy musi przeprowadziæ 
procedurê powypadkow¹ (w przypadku wy-
padków pracowniczych w takiej sytuacji z regu³y 
nie kwalifikuje siê takich urazów za wypadek przy 
pracy, bo brak jest czynnika ³¹cz¹cego zdarzenie 
z wykonywan¹ prac¹. Natomiast je¿eli chodzi 
o wypadki osób bêd¹cych pod opiek¹ szko³y 
czy placówki, podstaw¹ do rozpoczêcia pro-
cedury powypadkowej jest samo przebywanie 
tych osób pod opiek¹ szko³y i powstanie urazu). 
Dane na ten temat podane w SIO stoj¹ jednak 
���������	�������������	������-���Q�_	
��Q��
(tab. 5. – niestety dane wyodrêbniaj¹ce szko³y 
koñcz¹ siê na 2012 r.).

Dane SIO podawane s¹ za rok szkolny, 
�
���"	���#�	��	��	`���	����
�\�����������	-
równaniu z danymi Policji, ale jest ona znacz¹ca. 
�	��� ����� ���\� ���	�\2� ��� �� 	�������#�
do znacznej liczby tych zdarzeñ dyrektorzy szkó³ 

nie  przeprowadzili – procedury powypadkowej. 
Nale¿y zatem za³o¿yæ, ¿e równie¿ przy niektórych 
innych zdarzeniach jej siê nie przeprowadza, 
a co za tym idzie, liczba wypadków dzieci 
i m³odzie¿y w szko³ach i placówkach mo¿e byæ 
znacznie wiêksza ni¿ podawana oficjalnie.

Analizuj¹c dane SIO, warto zwróciæ uwagê 
�������
�!�	��	�������
	�\�	���������#Q!-
cych opiekê nad dzieæmi i m³odzie¿¹ za powsta³e 
wypadki. Wp³yw na to, zdaniem autorów, maj¹ 
w du¿ej mierze zespo³y powypadkowe, z regu³y 
sk³adaj¹ce siê z nauczycieli, chroni¹cych w miarê 
�	�
��	���� �	
�"��� ��	������ �����	� ��-���Q!�
zastrze¿enia do protoko³ów powypadkowych, 
a ewentualne roszczenia w stosunku do szko³y, 
placówki lub nauczyciela kieruj¹ na drogê s¹do-
w¹), tab. 6.

8	�������	�������������	�������!������	��
	����!����	-���!�q��
��������	��	�������������
��Q�\������	���2��	���������������	���	�	����
znajduj¹ siê w ruchu – st¹d najwiêksza ich liczba 
figuruje przy kategorii „zajêcia wychowania 
fizycznego”, „przerwy miêdzylekcyjne” i „inne 
zajêcia” (do nich nale¿¹ m.in. zajêcia dodatkowe 
z wychowania fizycznego). Uczniowie (szcze-
gólnie szkó³ podstawowych) w czasie przerw 
miêdzylekcyjnych bardzo czêsto biegaj¹ po ko-

rytarzach czy na boiskach szkolnych, co stanowi 
du¿e zagro¿enie, bior¹c pod uwagê panuj¹ce tam 
��"����������8	��	�����	���"	���#�	�\����	-
munikowaniu siê wynikaj¹ca z panuj¹cego ha³asu, 
zw³aszcza w czasie przerw i zajêæ z wychowania 
fizycznego. Do szczególnie du¿ego zagro¿enia 
�	����	Q�\����	���������	���������Q!��"	�
i koñcz¹cego przerwê – wówczas uczniowie 
�����Q!�����Q����Q�������Q���
�q\������Q��#�������
siebie wybranym.

Niebezpieczeñstwo potêguje siê równie¿ 
���	�	�#���	���	������������������#������
��
na wyznaczonych stanowiskach dy¿urowania 
(odbywa siê wówczas ich przemieszczanie 
zwi¹zane ze zmian¹ stanowiska, np. pracownia 
���	���	�������"	��	�	�#��Q"�	q��Q�����!�q���-��
zagro¿eñ mechanicznych, które stanowi¹ g³ówne 
q���-	����������

�� ��������#� ��	�	������ ���	
�"	� ��"�	-
¿enia mechaniczne mog¹ byæ spowodowane 
zw³aszcza przez [9]:

�� �
�����2� ������� �	���������� 	���� ����-
szkody architektoniczne

�����-��������#���#	�����
���������	-
sa¿enia szko³y

– ostre, wystaj¹ce oraz spadaj¹ce lub wyrzu-
cane przedmioty

Tabela 7. Wypadki wg rodzaju uszkodzenia cia³a w roku szkolnym 2012/13-2015/16
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Zwichniêcia 
i skrêcenia

1 31 25196 25228 9 17 25152 25178 2 18 25002 25022 0 19 22477 22496

Z³amania 2 97 17894 17993 15 65 17872 17952 2 79 17993 18074 1 86 16752 16839

St³uczenia, 
zmia¿d¿enia

2 23 11926 11951 10 4 12134 12148 1 4 11696 11701 1 7 10636 10644

Inne 4 13 7984 8001 8 9 8262 8279 1 15 8401 8417 3 2 7805 7810
Rany 
zewnêtrzne, 
rozerwania

2 21 5579 5602 1 11 5529 5541 0 9 5386 5395 0 10 5243 5253

Urazy we-
wnêtrzne

1 27 2293 2321 1 25 2115 2141 3 29 2055 2086 0 22 1874 1896

Oparzenia 0 0 200 200 0 0 192 192 1 2 212 215 0 1 172 173
Utrata 
����������-�

0 4 107 111 0 5 112 117 0 1 92 93 0 3 75 78

Zatrucia 0 8 56 64 0 0 56 56 0 5 66 71 0 1 51 52
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Koñczyny 5 136 56367 56508 32 87 56400 56519 6 93 55704 55803 2 97 50408 50507
G³owa 3 50 9023 9076 4 21 9028 9053 3 32 9116 9151 0 25 8901 8926
Inna 2 13 3492 3507 7 11 3593 3611 1 13 3628 3642 3 13 3581 3597
Tu³ów 1 22 1701 1724 1 14 1791 1806 0 21 1837 1858 0 12 1668 1680
Oczy 1 3 652 656 0 3 612 615 0 3 618 621 0 4 527 531
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– przemieszczaj¹cych siê innych ludzi, porusza-
j¹ce siê urz¹dzenia i transportowane przedmioty

– ruchome elementy maszyn (maszyny 
w warsztatach szkolnych, a tak¿e inne, np. ma-
szyny ogrodnicze).

Nale¿y jednak zastanowiæ siê nad pozosta³ymi 
zajêciami („inne zajêcia edukacyjne” i „inne zajê-
cia”), gdzie wspólnie wypadki stanowi¹ corocznie 
ponad 18% ogó³u. Tak du¿a ich liczba, prowadzi 
do pytania – gdzie by³ i co robi³ nauczyciel spra-
�#Q!��� 	������� ~������ ��� ��	Q!� �� �������	����
z danymi podanymi w tab. 4.

W analizie nie nale¿y równie¿ pomin¹æ 
wycieczek, w trakcie których dochodzi do bli-
sko 2% wypadków osób znajduj¹cych siê pod 
opiek¹ szkó³ i placówek [1]. Bior¹c pod uwagê, 
¿e wycieczki stanowi¹ stosunkowo niewielk¹ 
����\�����������-����
������2�
���������������
jest znaczna. G³ównymi przyczynami s¹ m.in.:

– kolizje drogowe
– niespodziewane zagro¿enia, spowodowane 

��� ����Q	�	���!� ������ 	�	��� ��Q�#Q!��� ����
pod opiek¹ szko³y lub placówki terenu, na którym 
siê znajduj¹

– brak odpowiedniej koncentracji (dekoncen-
����Q�� #��"�� �����	� ������ #���������2� Q���
i osób sprawuj¹cych opiekê nad nimi)

– brak odpowiedniej opieki nad uczestnikami 
wycieczki (którzy czêsto korzystaj¹ z tzw. czasu 
wolnego – co jest ³amaniem przepisów bhp przez 
opiekunów i kierownika wycieczki).

������
�	#0
���$��$6����
	�� 
��
����6
	��#!
�
���#"��
 
�
�����$
�	���������
���!�

;���	���������-���	���#���������"��
	����
fizycznej cz³owieka, polegaj¹ce na uszczerbku 
narz¹du, tkanki lub wiêkszego obszaru cia³a przez 
dzia³anie czynnika mechanicznego, termicznego, 
chemicznego itp. Dzieci i m³odzie¿ s¹ na to szcze-
gólnie nara¿one. W tabeli 7. i 8. przedstawiono 
dane dotycz¹ce rodzajów uszkodzenia cia³a 
������#Q!�����������	�������!������	��	����!�
����-����
����������Q�������Q��	�������	��	`���2�
co spowodowane jest tym, ¿e wypadki na ogó³ 
zdarzaj¹ siê w czasie przemieszczania siê po te-
renie (budynku) szko³y (placówki).

���	�3�"����
Z danych statystycznych wynika, ¿e w szko³ach 

��������
���������	�����	����������	��	��	-
dzi do ró¿nego rodzaju wypadków. Za znaczn¹ 
��������\�	��	�������
	�\��		��!�����	�	���
sprawuj¹ce opiekê nad dzieæmi i m³odzie¿¹.

W momencie, kiedy dochodzi do wypadku 
��#����-���	�	������!��Q��	��	����!����	-���!�q�
placówki, nauczyciel (zw³aszcza gdy wypadek 
Q�����������
��
#�����������	����	���\�	�����	��
��������	�#���	���	�Q�"	���#���
����	�	�	-
����������
��	����	���
���5����Q�����#�	�	���
odpowiedzialna mo¿e dostaæ wyrok w granicach: 
�� ��������#� �������� #����� �� 	�� �� ���������
do 5 lat (art. 155 kodeksu karnego); w przypadku 
kalectwa – do 3 lat (art. 156 § 2 kodeksu karnego) 

�!�q� ���� ����� "������ �� �	� �	�#� �	���������
�	
	����������(+�������

�	���� �������Q� ������� �	������ ������#-
j¹ z pozwami cywilnymi o odszkodowanie 
za zaistnia³y wypadek. S¹dy z regu³y przyznaj¹ 
w takich sytuacjach wysokie odszkodowania, 
�!�q�����	�	��!�����-�������	���	���Q������
przez nauczycieli, którzy nie dopilnowali swoich 
obowi¹zków (art. 444-446 kodeksu cywilnego). 
Ewentualny pozew rodzice/opiekunowie prawni 
mog¹ z³o¿yæ przeciwko organowi prowadz¹cemu 
szko³ê (placówkê), w której dziecko dozna³o 
szkody. W przypadku publicznych szkó³ podsta-
wowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych 
s¹ to zwykle jednostki samorz¹du terytorialnego. 
Podstawowy termin przedawnienia wynosi 3 lata. 
���
�� Q����� ������	�)����	���� ����"	"�����
�� �-���Q� ���� ��	�	�#Q�� �����\� ��-	������
lub ciê¿ki uszczerbek na jego zdrowiu, termin 
przedawnienia wynosi 10 lat [10].

W szko³ach i placówkach nie przywi¹zuje siê 
zbyt du¿ej wagi do zapobiegania sytuacjom wy-
����	�������Q�������Q�	"�����������Q���	����������
„pogadanek” z uczniami, prowadzonych przez 
nauczycieli wychowania fizycznego, przedmio-
���� ���	�	����2� �!�q� ����	������� �
����
���������#��"�������-���������������������
����	������	����������\���
�	�����
	����5����
poprawy (uwagi nierzadko s¹ lekcewa¿one przez 
����������-	��������]�#����	�\�����-�`��	��Q�	-
wanych przez szko³ê czêsto jest znikoma, m.in. 
ze wzglêdu na lekcewa¿enie zagro¿eñ przez dyrek-
cjê placówki czy te¿ nauczycieli i pracowników nie-
pedagogicznych. Dopiero w sytuacji, gdy dochodzi 
�	�������#��������
�"	�
#���������"	2��������
����������\��	��Q������	��������	����!��������-
pieczeñstwa. Podejmowane wówczas dzia³ania 
�!� �� ��"#-�� �	��q�� �� �������	���� �����������
��������	�����
������� �����Q!��	�#����2���-
j¹ce na celu uregulowanie tych spraw (procedury, 
regulaminy, instrukcje). Nierzadko jednak s¹ one 
tworzone ze wzglêdu na ewentualne kontrole, 
a nie faktyczne potrzeby. Z tego te¿ powodu, 
wspólne dzia³ania dyrektorów, pracowników pe-
dagogicznych i niepedagogicznych, maj¹ce na celu 
prowadzenie dzia³añ ograniczaj¹cych w sposób 
istotny liczbê wypadków, powinny staæ siê jednym 
z g³ównych zadañ ka¿dej szko³y i placówki [1].

��
���� �	�����
�\2� ��� �	�����2� ��	�	����	2�
w którym wychowuje siê dziecko, czêsto 
nie zwracaj¹ wiêkszej uwagi na aspekty bezpie-
���`������!�q�����	���5�!���������\��
������-
nej wiedzy dotycz¹cej tego aspektu ¿ycia. Dlatego 
szko³y powinny byæ miejscem propagowania 
kultury bezpieczeñstwa, tym bardziej ¿e brawura, 
��������2�������
	�\�����������-	��������	"!�
skutkowaæ wypadkiem, maj¹cym wp³yw na ca³e 
ich dalsze ¿ycie. O wiele ³atwiej jest wpajaæ 
m³odym osobom zasady prawid³owego postêpo-
����2�������
���\���q��Q����-�������������
i przyzwyczajenia u doros³ych.

�����	���	����������	"������\�����-�`��	�-
nosz¹cych poziom bezpieczeñstwa tylko do na-
uczycieli. Bardzo wa¿n¹ rolê powinni odgrywaæ 
równie¿ pracownicy niepedagogiczni (m.in. dawaæ 
dobry przyk³ad przy wykonywaniu w³asnej pracy 

– stosuj¹c bezpieczne jej metody; w razie koniecz-
	�����#��!�������\� �������#��"��������	��
���-	������������-�����������	�������"-����\�
���������� ��������� �	"!��� ���	��\� q���-	�
zagro¿eñ). Szko³a lub placówka musi równie¿ 
zaanga¿owaæ rodziców/prawnych opiekunów, 
do wspó³dzia³ania w tej dziedzinie – tylko takie 
����-�����	����������\��	�!�����5�����

]����"�
����	�	������	�	����#�����-
�	�	���������������������`����2����	��������
idzie jego poziomu w szko³ach i placówkach, 
s¹ szkolenia pracowników (szczególnie bhp oraz 
udzielania pierwszej pomocy). Niestety zdarza 
siê, ¿e niezadowalaj¹cy poziom szkoleñ bhp unie-
�	�
��������������	��	������	����-����q����-�
zagro¿eñ. Spowodowane jest to czêsto brakiem 
wystarczaj¹cej wiedzy osób przeprowadzaj¹cych 
szkolenie oraz specyfik¹ tych placówek jako zak³a-
dów pracy. Szczególnie nauczyciele powinni otrzy-
maæ, obok tematów ogólnych, wiedzê dotycz¹c¹ 
bezpiecznego prowadzenia ró¿nego typu zajêæ 
dydaktycznych i opiekuñczo-wychowawczych.

Zagadnienia zwi¹zane z wypadkami osób 
bêd¹cych pod opiek¹ szkó³ i placówek zas³uguj¹ 
na znacznie wiêksz¹ uwagê ni¿ dotychczas im po-
������	��]��	-�����
�����������	"!��	�	���\������
z problemem bezpieczeñstwa dzieci. Ogromn¹ 
pracê maj¹ tu do wykonania zarówno organy pro-
����!�����Q�������Q����	��!���2�Q��������	�#Q!���
��#���	����	�����������	-�����
��������M�����������
zgodnie z prawem odpowiadaj¹ za bezpieczeñ-
stwo w szko³ach i placówkach, a co za tym idzie 
�	"!��		��\��������	��	�������
	�\�����
!�
(m.in. odszkodowania za wypadki). Tylko wspó³-
����-������������������	����!��������	�����!�
mo¿e doprowadziæ do zmniejszenia w jej szko³ach 
i placówkach liczby wypadków.
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