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ZAGROŻENIA ZAWODOWE W UJĘCIU STATYSTYCZNYM

1. Wypadki przy pracy

W 2007 r. – GUS, jak co roku – objął badaniem 
statystycznym osoby poszkodowane w wypadkach 
przy pracya pracujące w całej gospodarce narodo-
wej, poza indywidualnymi gospodarstwami rolnymi. 
Porównując wstępne dane dot. wypadków przy pracy 
za rok sprawozdawczyb i analogiczne informacje sta-
tystyczne za rok 2006, stwierdza się niewielki wzrost 
ogólnej liczby poszkodowanych w wypadkach przy 
pracy (o 3709 osób poszkodowanych, tj. 3,9% więcej 
niż w 2006 r.). 

Z ogólnej liczby 99 171 osób poszkodowanych
w wypadkach przy pracy w 2007 r., największą grupę 
stanowiły osoby, które wskutek wypadku doznały 
lekkich uszkodzeń ciała (wzrost w porównaniu z ro-

kiem 2006 – o 3,9%) oraz ciężkich uszkodzeń ciała
(o 2,7%). Rok sprawozdawczy był drugim po roku 
2006, w którym utrzymała się tendencja wzrostowa 
liczby wypadków lekkich i ciężkich. Natomiast 
odnotowano nieznaczny spadek liczby ofiar wy-
padków śmiertelnych (z 493 osób w 2006 r. do 479 
w 2007 r.), tj. o 2,8%. 

Wzrost liczby osób poszkodowanych odnoto-
wano w 7 sekcjach gospodarkic. Największy wzrost 
wystąpił w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe oraz 
budownictwo. Wzrost wypadkowości odnotowany
w budownictwie spowodowany został wzrostem licz-
by poszkodowanych w wypadkach powodujących 
ciężkie obrażenia ciała – o 44 osoby, przy jedno-
czesnym spadku liczby ofiar wypadków śmiertel-
nych – o 23.

a badaniem statystycznym objęte są wszystkie wypadki 
przy pracy, jak również wypadki traktowane na równi
z wypadkami przy pracy. Dane o wypadkach przy pra-
cy uzyskiwane są ze statystycznej karty wypadku przy 
pracy (Z-KW) – Rozporządzenie Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie statystycz-
nej karty wypadku przy pracy (Dz.U. z dnia 22 grudnia 
2004 r., Nr 269, poz 2672). Wypadkami traktowany-
mi na równi z wypadkami przy pracy są wypadki w cza-
sie trwania podróży służbowej, w związku z odbywa-
niem szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony 
albo w związku z przynależnością do obowiązkowe
lub ochotniczej straży pożarnej działającej w zakładzie 
pracy lub przy wykonywaniu zadań zleconych przez 
działające w zakładzie pracy organizacje, np. związ-
kowe.

b wypadki przy pracy zgłoszone w danym roku.
c klasyfikacja wypadków wg Polskiej Klasyfikacji Działal-

ności (PKD).
d jest to liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy-

padających na 1000 pracujących.

Wykres 77. Poszkodowani w wypadkach przy pracy

Źródło: dane GUS

  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

125 000

100 000

75 000

50 000

25 000

0

11
5 

97
2

10
2 

94
1

10
3 

07
2

10
2 

44
1

11
2 

20
5

11
7 

11
9

12
0 

98
7

11
7 

51
8

98
 7

74

94
 9

09

85
 2

75

80
 4

92

85
 4

39

87
 5

16

84
 4

02

95
 4

62

99
 1

71
Natomiast w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywa-

nie w energię elektryczną, gaz, wodę oraz handel i na-
prawy odnotowano największy wzrost liczby wypad-
ków śmiertelnych (wzrost odpowiednio: z 12 do 22 
osób, tj. o 83,3% oraz wzrost z 43 do 54 osób, tj.
o 25,6%).

Znaczne zmiany w liczbie poszkodowanych w wy-
padkach lekkich dotyczyły także sekcji gospodarki:
– przetwórstwo przemysłowe, gdzie liczba osób po-

szkodowanych wzrosła o 2941 osób (z 37 288 do 
40 229);

– budownictwo – wzrost o 991 osób (z 7600 do 
8591);

– handel i naprawy – wzrost o 721 osób (z 9616 do 
10 337);

Wskaźnik wypadkowościd wzrósł z poziomu 
8,83 w 2006 r. do 8,92 w 2007 r. Nadal najwię-
ksza wypadkowość dotyczyła: górnictwa – 18,04 
(w 2006 r. – 15,98), przetwórstwa przemysłowego 
– 15,46 (w 2006 r. – 14,80), rolnictwa, łowiectwa
i leśnictwa – 12,73 (w 2006 r. – 13,69), budownictwa 
– 12,65 (w 2006 r. – 12) oraz ochrony zdrowia i pomo-

cy społecznej – 10,86 (w 2006 r. – 11,93). Informa-
cje o poziomie wskaźników wypadków śmiertelnych
i ciężkich przedstawione są na wykresach.
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Mapa 3. Poszkodowani w wypadkach ogółem wg województw
(wskaźnik częstości wypadków na 1000 pracujących) 

Polska w 2006: 8,83

      Polska w 2007 roku: 8,92          Źródło: dane GUS

W roku sprawozdawczym trzy województwa 
(dolnośląskie, pomorskie i zachodniopomorskie) od-
notowały wzrost liczby osób poszkodowanych w wy-
padkach śmiertelnych, ciężkich i lekkich. Natomiast 
spadek liczby ofiar wypadków śmiertelnych wystą-
pił w województwach: lubuskim, łódzkim, małopol-
skim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, ślą-
skim oraz wielkopolskim.

Najwyższy wzrost wskaźnika częstości wypad-
ków śmiertelnych wystąpił w województwach: za-

chodniopomorskim – o 96,8% (o 15 osób wzrosła 
liczba ofiar śmiertelnych w porównaniu z rokiem 
2006) i świętokrzyskim – o 62,5% (tj. o 8 osób). 
Natomiast największy spadek ww. wskaźnika odno-
towano w województwach: podkarpackim – o 44,7% 
(tj. o 10 osób mniej niż w roku 2006), lubuskim –
o 37,1% (6 osób) oraz śląskim – o 19,1% (16 osób).

Dane statystyczne dot. wypadków przy pracy 
wg sekcji gospodarki narodowej oraz województw 
zawarte są w załącznikach nr 5A i 5B.
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Mapa 4. Poszkodowani w wypadkach śmiertelnych wg województw 
(wskaźnik częstości wypadków na 1000 pracujących)  

Polska w 2006: 0,046

    Polska w 2007: 0,043             Źródło: dane GUS

Wśród ogółu poszkodowanych w 2007 r., po-
dobnie jak w latach poprzednich, dominowały oso-
by z krótkim stażem pracy na zajmowanym sta-
nowisku (do 3 lat włącznie i pracujące krócej niż
rok) oraz wykonujące prace szczególnie niebez-
pieczne. I tak w ww. grupach osoby ze stażem pra-
cy do 3 lat stanowiły 53,7% ogółu poszkodowa-
nych (w 2006 r. – 49%), a pracujące poniżej 1 roku 
– 38% (w 2006 r. – 33,2%). W grupie najbardziej

e grupa zawodów.

niebezpiecznych zawodów znaleźli się:  robotnicy
obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeńe 
– 16,4% ogólnej liczby poszkodowanych (w 2006 r.
– 16,2%); górnicy i robotnicy budowlani – 9,3% 
(8,8%); operatorzy i monterzy maszyn – 9,2% 
(8,1%); pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieśl-
nicy – 8,8% (8,9%) oraz kierowcy i operatorzy pojaz-
dów – 7,3% (7,6%).
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Wykres 78c..Poszkodowani w wypadkach 
ciężkich (wskaźnik na 1000 pracujących)
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Wykres 78b..Poszkodowani w wypadkach 
śmiertelnych (wskaźnik na 1000 pracujących)
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f obliczenia na podstawie przeciętnej liczby pracujących 
w 2007 r.

g liczonych tylko raz w grupie czynnika przeważającego 
tzn. zagrożenia środowiskiem pracy, uciążliwością pracy 
lub czynnikami mechanicznymi.

h wyliczenia wskaźników na podstawie danych GUS.
i klasyfikacja gospodarki narodowej według Polskiej Kla-

syfikacji Działalności (PKD).

2. Zatrudnieni w warunkach zagrożenia

Badaniem statystycznym dot. warunków pracy, 
Główny Urząd Statystyczny – objął jak co roku – za-
kłady, w których liczba pracujących wynosi powyżej 
9 osób.

W 2007 r. przebadano 62,5 tys. jednostek, które 
zatrudniały łącznie 5245,4 tys. osób, tj. 47,2%f ogó-
łu pracujących w gospodarce narodowej (z wyłą-
czeniem rolnictwa indywidualnego). W ww. grupie 
593,9 tys. osóbg, tj. 11,3% ogółu zatrudnionych
w zbadanych zakładach – pracowało w warunkach 
zagrożenia (w 2006 r. – 590,5 tys. osób, tj. 11,6%). 

Rok 2007 był kolejnym okresem, licząc od poło-
wy lat dziewięćdziesiątych, w którym utrzymała się 
tendencja spadkowa wskaźnika zagrożenia dla 
zdrowia pracowników mierzonego „liczbą zatrud-
nionych w warunkach zagrożenia na 1000 zatrudnio-
nych” – osiągnął on poziom 113,2h (w porównaniu
z rokiem 2006 spadek – o 2,5%).

Najwięcej osób zatrudnionych było w warunkach 
zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem 
pracy (66 osób na 1000 zatrudnionych), następnie 
– z uciążliwością pracy (33) oraz z czynnikami me-
chanicznymi związanymi z maszynami szczególnie 
niebezpiecznymi (13).

Spośród objętych badaniem w roku sprawo-
zdawczym zagrożeń dla zdrowia – w sekcjach i dzia-
łach gospodarki – najwyższe wartości ww. wskaź-
nika występowały nadal w górnictwiei – 439 na
1000 zatrudnionych (w 2006 r. – 389,7); w tym: gór-
nictwie węgla kamiennego i brunatnego, wydobywa-
niu torfu – 462,4 (406,1) oraz górnictwie rud metali 
– 718,8 (597,3).

W sekcji przetwórstwo przemysłowe następujące 
działy odnotowały, podobnie jak w latach poprzed-
nich, wysoki poziom wskaźników: produkcja drew-
na i wyrobów z drewna oraz ze słomy i wikliny – 336,8 
(w 2006 r. – 352,5); produkcja metali – 336,2 (305,8) 
oraz dział produkcja pozostałego sprzętu transporto-
wego – 267,3 (301,9).

Wykres 78a..Poszkodowani w wypadkach ogółem (wskaźnik na 1000 pracujących)
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