
II. ZAGROŻENIA ZAWODOWE I ICH SKUTKI 

1. Wypadki przy pracy – dane statystyczne
a)

 

Jak wynika ze wstępnych danych GUS, w roku 2002 w wypadkach przy pracy
b)

 poszkodowane 

zostały 80 494 osoby, tj. o 4 781 (5,6%) mniej niż w poprzednim roku. 

Wyraźna tendencja spadkowa ogólnej liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy 

utrzymuje się od roku 1997. 

  

 

  

W roku sprawozdawczym do 520 (o 6,1%) spadła liczba śmiertelnych ofiar wypadków i do 

1 037 (o 9,8%) zmniejszyła się liczba osób, które wskutek wypadku przy pracy doznały ciężkich 

obrażeń ciała. 

Obniżenie ogólnej liczby poszkodowanych w wypadkach odnotowano w większości sekcji 

gospodarki, w tym także w branżach od lat charakteryzujących się największą wypadkowością. 

Dotyczy to zwłaszcza przetwórstwa przemysłowego, w którym wg wstępnych danych GUS nastąpił 

spadek liczby wypadków przy pracy o 9,2% oraz budownictwa – o 18,3% (w obu tych sekcjach 

odnotowano zarazem znaczny spadek liczby zdarzeń wypadkowych powodujących śmierć lub ciężkie 

obrażenia ciała). Zmniejszenie się ogólnej liczby wypadków odnotowano również w górnictwie i 

kopalnictwie - o 2,2%, jednak przy znacznym wzroście liczby osób, które w wypadkach poniosły 

śmierć lub doznały ciężkich obrażeń ciała (głównie ze względu na tragiczne skutki zaistniałych w 2002 

r. w kopalniach wypadków zbiorowych). 

Nadmienić należy, że spadkowi liczby pracowników poszkodowanych w wypadkach przy pracy 

w przetwórstwie przemysłowym towarzyszy, jak wynika ze wstępnych danych GUS, spadek 

zatrudnienia w tej sekcji o ok. 5,6% w stosunku do roku poprzedniego, przy jednoczesnym wzroście 

produkcji o ok. 1,5%. Natomiast w budownictwie, obok zmniejszenia liczby zdarzeń wypadkowych 

odnotowano zarówno spadek zatrudnienia – o ok. 12,3%, jak i spadek produkcji budowlano-

montażowej o ok. 9% w porównaniu do roku poprzedniego. Nadal utrzymuje się wysoki poziom 

wypadków w górnictwie i kopalnictwie. Trwający proces restrukturyzacji zakładów tej sekcji nie miał 

więc znaczącego wpływu na poprawę warunków pracy. 

 
a)  dane o wypadkach przy pracy w gospodarce narodowej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), bez rolnictwa 

indywidualnego; 
b)  oraz w wypadkach traktowanych na równi z wypadkami przy pracy – czyli w czasie trwania podróży służbowej; w 

związku z odbywaniem służby w zakładowych i resortowych formacjach samoobrony albo w związku z przynależnością 



do obowiązkowej lub ochotniczej straży pożarnej działającej w zakładzie pracy lub przy wykonywaniu zadań zleconych 
przez działające w zakładzie pracy organizacje, np. zawodowe. 

  

W okresie objętym sprawozdaniem trzy sekcje (pośrednictwo finansowe, obsługa nieruchomości i 

firm oraz administracja publiczna i obrona narodowa) odnotowały wzrost ogólnej liczby wypadków. W 

pośrednictwie finansowym zostało to spowodowane tylko wzrostem wypadków lżejszych; natomiast w 

dwóch pozostałych wzrosła także liczba wypadków śmiertelnych i ciężkich.
c)
 

 
c)  z analizy poszkodowanych dokonanych przez PIP wynika, że w wymienionych sekcjach były to wypadki na drogach 

publicznych 

  

Spadkowi liczby osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy towarzyszy 

obniżenie wskaźnika częstości wypadków ogółem (liczba osób poszkodowanych na 1 000 

pracujących w Polsce). Wskaźnik ten obniżył się o 3,5% (z 7,84 w 2001 r. do 7,57 w 2002 r.). 

Szczegółowe dane przedstawione są na wykresie. 

 

Wypadki w podziale terytorialnym kraju 

Rok 2002 przyniósł prawie we wszystkich województwach spadek ogólnej liczby osób 

poszkodowanych w wypadkach przy pracy (z wyjątkiem woj. podkarpackiego, gdzie o 21 osób 

wzrosła liczba osób poszkodowanych w wypadkach lżejszych). 

Niemal we wszystkich województwach zmniejszeniu uległ również wskaźnik częstości wypadków 

ogółem (tylko w woj. łódzkim i podkarpackim wskaźnik ten nieznacznie wzrósł – odpowiednio o 1,6% i 

2,6%). 

W trzech województwach nastąpił wzrost liczby ofiar śmiertelnych: w woj. śląskim (wzrost z 

91 osób w 2001 r. do 106 osób w 2002 r.), łódzkim (z 31 do 39) oraz świętokrzyskim (z 12 do 19), 

gdzie jednocześnie odnotowano najwyższy wskaźnik częstości wypadków śmiertelnych. Pozostałe 

województwa odnotowały spadek lub niezmieniony poziom liczby wypadków śmiertelnych. 

Dane statystyczne dot. wypadków przy pracy wg sekcji gospodarki narodowej oraz województw 

zawarte są w zał. nr 3 i 3a. 

Należy podkreślić, że statystyka państwowa w zakresie wypadkowości nie w pełni odpowiada 

rzeczywistości. Z przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy w roku 2002 kontroli w 

zakresie sporządzania kart statystycznych wypadków i wysyłania ich do WUS wynika, że 

nieprawidłowości dotyczyły 9% zbadanej dokumentacji wypadków. 

Poszkodowani w wypadkach ogółem wg województw w 2002 r. 

(wskaźnik częstości wypadków na 1 000 pracujących) 



 

Poszkodowani w wypadkach śmiertelnych wg województw w 2002 r. 

(wskaźnik częstości wypadków na 1 000 pracujących) 

 
 


