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28.09.2018 r. 

NOTATKA INFORMACYJNA 

17.09.2019 r. Wypadki przy pracy1 w województwie podlaskim  
w pierwszym półroczu 2019 r. 
 

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2019 r.  
w województwie podlaskim zanotowano o 7,4% 
mniej osób poszkodowanych w wypadkach przy 
pracy niż w analogicznym okresie 2018 r.  

 

 

 
 
Według wstępnych danych, w I półroczu 2019 r. zgłoszono 931 osób poszkodowanych w wy-
padkach przy pracy, tj. o 7,4% mniej niż w analogicznym okresie 2018 r. Zmniejszyła się 
również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (tzw. wskaźnik wy-
padkowości) z 3,26 w I półroczu 2018 r. do 2,94 w I półroczu 2019 r. 

W okresie styczeń–czerwiec br., osoby poszkodowane w wypadkach śmiertelnych oraz cięż-
kich stanowiły po 0,2% wszystkich osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, a poszko-
dowani w wypadkach z innym skutkiem – 99,6%. W porównaniu z analogicznym okresem  
2018 r. nie uległa zmianie liczba poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych, natomiast 
zmniejszyła się liczba osób poszkodowanych w wypadkach ciężkich (o 77,8%) oraz w wypad-
kach z innym skutkiem (o 6,7%). 
 

Tablica. Poszkodowani w wypadkach przy pracy 
a w I półroczu 

L A T A  

Poszkodowani  Dni niezdolności do pracy 

ogółem 

w wypadkach z liczby 
ogółem  

– kobiety 
ogółem 

na  
1 poszkodo-

wanegob śmiertelnych ciężkich 
z innym 

skutkiem 

2018 1005 2 9 994 328 33373 33,3 

2019 931 2 2 927 351 30297 32,6 

a Zgłoszonych w danym okresie. 
b Bez osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych oraz dni niezdolności do pracy dla tych osób. 
 

W I półroczu 2019 r. przyczyną 61,0% wypadków przy pracy było nieprawidłowe zachowanie 
się pracownika. Dominującą grupą wydarzeń powodujących powstanie urazu u osoby poszko-
dowanej było zderzenie z nieruchomym obiektem lub uderzenie w taki obiekt (36,3%). Czyn-
nością najczęściej wykonywaną przez poszkodowanego w chwili wypadku było poruszanie się 
(41,8%). Spośród osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy w omawianym okresie 
80,6% doznało urazu kończyn. 

 

                                                           
1 Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie. 

↓7,4% 
Spadek liczby poszkodowanych  
w wypadkach przy pracy  
w porównaniu z I półroczem 2018 r. 

W porównaniu z I półroczem 
2018 r. spadła liczba osób 
poszkodowanych  
w wypadkach ciężkich oraz  
z innym skutkiem 

Liczba poszkodowanych  
w wypadkach przy pracy była 
mniejsza niż rok wcześniej 

Przyczyną przeważającej 
liczby wypadków przy pracy 
było nieprawidłowe  
zachowanie się pracownika,  
a największa liczba  
poszkodowanych doznała 
urazu kończyn  
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Opracowanie merytoryczne: 
Podlaski Ośrodek Badań Regionalnych 
Dział Badań i Analiz Regionalnych 
Urszula Słucka 
tel.: 85 749 77 93 
e-mail: U.Slucka@stat.gov.pl 

 

Informatorium Statystyczne 

tel.: 85 749 77 88, 85 749 77 45 
 

bialystok.stat.gov.pl  

e-mail: InformatoriumUSBST@stat.gov.pl 
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Powiązane opracowania 

Wypadki przy pracy w pierwszym półroczu 2019 r. 
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