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Opracowanie sygnalne 

Warunki pracy  

 

 W 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim badaniem warunków pracy objętych było 

244,7 tys. osób. W warunkach zagrożenia zatrudnionych było 20,0 tys. osób, czyli 8,2% ogółu 

pracowników w przebadanych przedsiębiorstwach. 

 

Tabl. 1. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w wybranych sekcjach PKD 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W województwie kujawsko-pomorskim w badanym roku odnotowano 4,9 tys. wypadków przy 

pracy, w których poszkodowanych zostało 4,9 tys. osób. W stosunku do 2013 r. liczba 

poszkodowanych zmalała o 0,3%. Podobnie jak w 2013 r., najczęściej wypadkom ulegali mężczyźni 

(stanowili oni 64,9% ogółu poszkodowanych).  

Liczba poszkodowanych, którzy ulegli wypadkom: śmiertelnym zmniejszyła się o 33,3%,  

a powodującym ciężkie uszkodzenie ciała spadła o 15,6%. Podobnie jak w 2013 r., większość (99,1%) 

poszkodowanych w wypadkach przy pracy w 2014 r. stanowiły osoby, które uległy wypadkom 

powodującym lżejsze uszkodzenie ciała (utrzymali się na tym samym poziomie w stosunku do roku 

poprzedniego). 

 

 

SEKCJE PKD Ogółem 

W wypadkach 

śmier-
telnych 

ciężkich lżejszych 

OGÓŁEM  ...........................................  2013 4910 24 32 4854 

 2014 4896 16 27 4853 

w tym:     

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo    82 2 1 79 

Przemysł  .....................................................  2104 4 15 2085 

w tym przetwórstwo przemysłowe  .........  1926 4 15 1907 

Budownictwo  .............................................  362 4 8 350 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych 757 2 1 754 

Transport i gospodarka magazynowa  .........  255 4 – 251 

Administrowanie i działalność wspierająca  101 – – 101 

Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  268 – – 268 

Edukacja  .....................................................  240 – 1 239 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  ........  520 – – 520 
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W 2014 r. liczba poszkodowanych w wypadkach zbiorowych zmniejszyła się w stosunku do 2013 r.  

o 34,4%.  

Największą liczbę osób poszkodowanych zarejestrowano w sekcjach PKD: przetwórstwo 

przemysłowe – 39,3% liczby ogółem, handel; naprawa pojazdów samochodowych – 15,5% oraz 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 10,6% udziału. 

Najwięcej osób, bo 3,4 tys., uległo wypadkom w dużych przedsiębiorstwach (powyżej  

49 zatrudnionych osób), co stanowi 70,4% ogółu poszkodowanych. 

Biorąc pod uwagę staż pracy oraz wiek poszkodowanych najczęściej były to osoby: 

– pracujące 1 rok i mniej (28,9% ogółu poszkodowanych), 

– w wieku 25–34 lata (26,7% ogółu poszkodowanych). 

 

Wyk. 1. Poszkodowani w wypadkach przy pracy według stażu pracy w 2014 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2014 r. głównymi zdarzeniami powodującymi uraz osób poszkodowanych były: zderzenia 

lub uderzenia w nieruchomy obiekt (23,5% poszkodowanych), uderzenie przez obiekt w ruchu 

(20,8%) oraz kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym (19,7%).  

Przyczyną ponad połowy wypadków przy pracy było nieprawidłowe zachowanie się 

pracownika (58,6% ogólnej liczby przyczyn) spowodowane m.in. niedostateczną koncentracją uwagi 

na wykonywanej czynności, zaskoczeniem niespodziewanym zdarzeniem lub nieznajomością 

zagrożenia. Kolejnymi częstymi przyczynami wypadków były: niewłaściwy stan czynnika materialnego 

(8,6%) oraz brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym i niewłaściwe samowolne 

zachowanie się pracownika (po 7,4%). 
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Ponadto w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r.: 

 66,3% ogółu zatrudnionych w warunkach zagrożenia było narażonych na zagrożenia związane 

ze środowiskiem pracy (13,2 tys.). Najczęściej ten typ zagrożenia spowodowany był przez: 

hałas (71,9% udziału), pyły przemysłowe (6,4%), substancje chemiczne (5,5%); 

 największą liczbę osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi 

stanowiły osoby zatrudnione w przemyśle, tj. 77,5% udziału;  

 udział kobiet w grupie zatrudnionych w warunkach zagrożenia wyniósł 21,9% i był  

o 0,8 p. proc. niższy niż przed rokiem; 

 najwięcej osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

zanotowano w powiecie brodnickim (23,9) oraz we Włocławku (17,8); 

 liczba stanowisk pracy, na których wyeliminowano lub ograniczono ryzyko zawodowe 

wyniosła 23,8 tys. i wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 9,2%; 

 z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wypłacono 1302 odszkodowania  

o przeciętnej wysokości 3540,7 zł. W porównaniu z 2013 r. można zauważyć wzrost liczby 

udzielonych odszkodowań o 0,6%, przy jednoczesnym wzroście wartości średniego kosztu 

odszkodowania o 8,1%. 

 

 
Opracowanie merytoryczne:  
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych 
tel. 52 36 69 303  
e-mail: kobr@stat.gov.pl 

Rozpowszechnianie:  
Paulina Olbryś  
tel. 52 36 69 380  
e-mail: p.olbrys@stat.gov.pl 
 
 
 

Więcej informacji na temat warunków pracy w województwie  

znajdą Państwo w opracowaniu sygnalnym Urzędu pn.:  

Warunki pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r.,  

które zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ 

w dniu 3 sierpnia 2015 r. 
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