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INFORMACJE SYGNALNE 

3.08.2020 r. Warunki pracy w województwie  
kujawsko-pomorskim w 2019 r. 
 

W 2019 r. w warunkach zagrożenia pracowało 18,3 tys. 
osób (liczonych jeden raz w grupie czynnika 
przeważającego). Porównując z poprzednim rokiem 
liczba ta wzrosła o 0,1%. Ryzyko zawodowe 
wyeliminowano lub ograniczono dla 25,4 tys. 
stanowisk pracy. 

 

 

Warunki pracy to zagadnienie opisujące skalę zagrożeń i działania profilaktyczne, wspoma-
gające prowadzenie polityki w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Samo poję-
cie warunków pracy rozumiane szerzej obejmuje m.in. charakterystykę warunków pracy, cho-
roby zawodowe, wypadki przy pracy, czas pracy oraz strajki. 

Informacje na temat warunków pracy pozyskiwane są raz do roku na formularzu Z-10  
(Sprawozdanie o warunkach pracy) od podmiotów gospodarki narodowej zatrudniających 
powyżej 9 osób (z wyłączeniem indywidualnych gospodarstw rolnych). Badanie dostarcza  
informacji o liczbie pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia, o działaniach pro-
filaktycznych wyrażonych oceną ryzyka zawodowego, zastosowaniu środków zmierzających 
do wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka, a także informacji o liczbie osób korzystających  
ze świadczeń z tytułu pracy w warunkach uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia. Z kolei dane  
o wypadkach przy pracy uzyskiwane są ze statystycznej karty wypadku (Z-KW). Badaniem tym 
objęte są niemal wszystkie podmioty gospodarki narodowej (bez pracujących w gospodar-
stwach indywidualnych w rolnictwie), ale w jednostkach budżetowych prowadzących działal-
ność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego dane zbierane są tylko  
o pracownikach cywilnych. 

Ilekroć jest mowa o zatrudnionych w warunkach zagrożenia, dane odnoszą się do zatrudnio-
nych liczonych jeden raz w grupie czynnika przeważającego, tzn. mającego największe szko-
dliwe znaczenie na danym stanowisku pracy. 

 

Zatrudnieni w warunkach zagrożenia 

Na koniec 2019 r. w województwie kujawsko-pomorskim badaniem warunków pracy objęto 
270,9 tys. osób. W tej grupie w warunkach zagrożenia pracowało 18,3 tys. osób. Było to o 0,8% 
więcej niż w 2018 r. Ok. ⅕ stanowiły kobiety. 

 

  

↓ 4,1% 
Spadek liczby poszkodowanych 
w wypadkach przy pracy w sto-
sunku do 2018 r. 

W 2019 r. zatrudnieni w wa-
runkach zagrożenia w woje-
wództwie kujawsko-pomor-
skim stanowili 4,1% zatrud-
nionych w warunkach zagro-
żenia  
w Polsce 
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Wykres 1. Zatrudnieni w warunkach zagrożenia 

 

Podobnie jak w latach ubiegłych największa część zatrudnionych w warunkach zagrożenia 
pracowała w sektorze prywatnym. W 2019 r. stanowili oni 84,9% badanej zbiorowości. W po-
równaniu do roku 2018 r. ich liczba zmalała o 3,0%. 

 

Wykres 2. Dynamika liczby zatrudnionych w warunkach zagrożenia 
2014=100 

 

W 2019 r. w stosunku do 2014 r. liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia zmalała  
o 8,3%. 

 

Wykres 3. Struktura zatrudnionych w warunkach zagrożenia według rodzajów zagrożeń w 2019 r. 

 

 

0

5

10

15

20

2019 2018

w tys.

Ogółem Sektor prywatny Kobiety

88

90

92

94

96

98

100

2015 2016 2017 2018 2019

ze środowiskiem pracy

z uciążliwością pracy

z czynnikiami mechanicznymi
związanymi z maszynami szczególnie
niebezpiecznymi

Zagrożenia związane:



 

 

3 

W 2019 r. w województwie kujawsko-pomorskim 13,2 tys. zatrudnionych w warunkach zagroże-
nia było narażonych na szkodliwe czynniki związane ze środowiskiem pracy. Było to o 3,4% 
więcej niż w 2018 r. Czynniki te dotyczą głównie przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu, 
pyłów i stężeń chemicznych. 2,5 tys. zatrudnionych objętych badaniem warunków pracy nara-
żonych było na zagrożenia związane z uciążliwością pracy tj. o 1,0% więcej niż w 2018 r.,  
a na zagrożenia związane z czynnikami mechanicznymi 2,6 tys. tj., mniej o 10,6% niż w roku 
ubiegłym. 

W ujęciu terytorialnym najtrudniejsze warunki pracy w 2019 r. zanotowano w powiecie brod-
nickim, gdzie na 1000 zatrudnionych objętych badaniem warunków pracy 154 osoby zatrud-
nione były w warunkach zagrożenia. Natomiast najbezpieczniejsze warunki pracy odnoto-
wano w powiecie włocławskim, gdzie na 1000 zatrudnionych objętych badaniem 18 osób za-
trudnionych było w warunkach szkodliwych.  

W stosunku do 2018 r. najwyższy wzrost omawianego wskaźnika wystąpił w powiecie inowro-
cławskim (z 79 na 120 zatrudnionych w warunkach zagrożenia) i świeckim (z 71 na 114 zatrud-
nionych w warunkach zagrożenia). Natomiast w powiecie golubsko-dobrzyńskim w stosunku 
do 2018 r. zaobserwowano największy spadek analizowanego wskaźnika (z 95 na 58 zatrud-
nionych w warunkach zagrożenia).  

 

Mapa 1. Zatrudnieni w warunkach zagrożenia w 2019 r. 
Stan w dniu 31 XII 

 

W 2019 r. najwięcej zatrudnionych w warunkach zagrożenia stanowiły osoby zatrudnione  
w sekcji przetwórstwo przemysłowe – 76,2% ogółu zatrudnionych w warunkach zagrożenia  
(o 1,5 % mniej niż na koniec 2018 r.). Niezależnie od rodzaju zagrożenia sytuacja wygląda  
podobnie tj. przetwórstwo przemysłowe pozostaje sekcją, w której najwięcej osób pozostaje 
w warunkach zagrożenia. 

 

  

Szkodliwe czynniki związane 
ze środowiskiem pracy to 
najczęściej występujący ro-
dzaj zagrożenia w zakładach 
objętych badaniem warun-
ków pracy 
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Wykres 4. Struktura zatrudnienia w warunkach zagrożenia według rodzaju zagrożeń i sekcji PKD  
w 2019 r. 

 

Ocena i eliminacja ryzyka zawodowego 

W województwie kujawsko-pomorskim w 2019 r. ocenę ryzyka zawodowego przeprowadzono 
dla 59,9 tys. stanowisk pracy, na których zatrudnionych było 82,2 tys. osób. Dotyczyło to głów-
nie podmiotów gospodarczych zajmujących się przetwórstwem przemysłowym (44,5% stano-
wisk pracy). 

 

Wykres 5. Stanowiska pracy, dla których dokonano oceny ryzyka zawodowego  
i wyeliminowano lub ograniczono ryzyko zawodowe według sekcji PKD w 2019 r.  

W 2019 r. występowanie ryzyka zawodowego zostało wyeliminowane lub ograniczone dla  
25,4 tys. stanowisk pracy (spadek o 5,4% w stosunku do 2018 r.), na których pracowało  
35,5 tys. osób. Środki ochrony indywidualnej użyto dla 18,7 tys. osób, wobec 10,6 tys. zastoso-
wano zmiany organizacyjne, a dla 8,2 tys. środki techniczne. 
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Świadczenia z tytułu pracy w warunkach szkodliwych oraz odszkodowania wypadkowe  

Zatrudnionym w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia przysługuje prawo  
do korzystania ze świadczeń z tytułu pracy w trudnych warunkach. W 2019 r. w województwie 
kujawsko-pomorskim pracownicy najczęściej korzystali z napojów, które w połowie grudnia 
stanowiły 62,4% świadczeń ogółem i było to mniej o 13,5% niż w roku 2018. 

 

Tablica 1. Świadczenia z tytułu pracy w warunkach szkodliwych i uciążliwych w 2019 r. 

Rodzaje świadczeń 
Liczba osób korzystających ze świadczeń  

stan na koniec lipca stan w połowie grudnia 

Posiłki profilaktyczne 7246 12538 

Napoje 55475 24598 

Inne środki odżywcze 2590 1230 

Skrócony czas pracy  357 376 

Dodatkowy urlop 203 215 

Uprawnienia wynikające z pracy w szcze-
gólnych warunkach lub w szczególnym 
charakterze 

500 464 

 

W województwie kujawsko-pomorskim w 2019 r. wypłacono 3,2 tys. jednorazowych odszkodo-
wań wypadkowych w kwocie 18127,2 tys. zł. Odszkodowania z tytułu choroby zawodowej sta-
nowiły 2,1%. 

 

Wypadki przy pracy 

W badanym roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego odnotowano 4,5 tys. po-
szkodowanych w wypadkach przy pracy i wypadkach traktowanych na równi z wypadkami 
przy pracy, było to o 4,1% mniej niż przed rokiem. Podobnie jak w poprzednich latach wypad-
kom częściej ulegali mężczyźni i w 2019 r. stanowili 63,3% ogółu poszkodowanych. 

 

Wykres 6. Struktura poszkodowanych w wypadkach przy pracy według sekcji PKD w 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Największy udział poszkodowanych odnotowano w sektorze prywatnym, 73,0% ogólnej liczby 
poszkodowanych w wypadkach przy pracy i traktowanych na równi z wypadkami przy pracy. 

Do zdarzeń powodujących wypadki przy pracy najczęściej dochodziło w zakładach przetwór-
stwa przemysłowego, poszkodowanych w nich zostało 42,0% ogółu badanej zbiorowości (spa-
dek o 6,9% w stosunku do roku 2018). 

Najczęstszą przyczyną wy-
padków przy pracy było nie-
właściwe zachowanie się pra-
cowników miejscu pracy 
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Wykres 7. Struktura poszkodowanych w wypadkach przy pracy według wydarzeń powodujących 
uraz w 2019 r.   

 

Najczęstszymi zdarzeniami powodującymi uraz osób poszkodowanych były: zderzenie z /ude-
rzenie w nieruchomy obiekt (29,7%), kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym 
(21,6%) oraz uderzenie przez obiekt w ruchu (21,1%). 
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Kujawsko-Pomorski Ośrodek  
Badań Regionalnych  

tel.: (+48 52) 366 93 03,  

faks: (+48 52) 366 93 56  

e-mail: kpobr@stat.gov.pl 

 www.bydgoszcz.stat.gov.pl 

 @BYDGOSZCZ_STAT 

 
@GlownyUrzadStatystyczny 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
Dyrektor Wiesława Gierańczyk 
Tel: 52 366 93 90 
 

Rozpowszechnianie: 
Zespół do spraw obsługi mediów 
Tel: 52 366 93 49 
e-mail: media_USBdg@stat.gov.pl 

 

Powiązane opracowania 

Warunki pracy w 2017 roku 

Wypadki przy pracy w 2017 roku 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Warunki pracy 

Wypadek przy pracy 

Wypadek przy pracy ciężki 

Wypadek przy pracy śmiertelny 

Zagrożenia czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi 

Zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy 

Zagrożenia związane z uciążliwością pracy 

Rodzaj działalności przeważającej 
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