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      Okręgowy Inspektorat  Pracy w Olsztynie 

Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 2011-2012 

 

 

Wypadkowość w województwie 

warmińsko-mazurskim w porównaniu  

do innych obszarów w kraju. 
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Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 2011-2012 

Według statystyki GUS w Polsce w 2011 r. w wypadkach 

przy pracy poszkodowanych zostało 97 223 pracujących.  
 

W wypadkach tych 404 pracujących poniosło śmierć,  

a 683 osoby doznały ciężkich obrażeń ciała.  
 

 

Liczba dni niezdolności do pracy osób poszkodowanych  

w wypadkach wyniosła łącznie 3 544 104 dni.  

 

Liczba dni niezdolności do pracy na jednego 

poszkodowanego (wskaźnik ciężkości) wyniosła 36,6 dnia. 

3 

      Okręgowy Inspektorat  Pracy w Olsztynie 

Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 2011-2012 

Według statystyki GUS w województwie warmińsko 

mazurskim w 2011 r. w wypadkach przy pracy 

poszkodowanych zostało 3 687 pracujących.  
 

W wypadkach tych 10 pracujących poniosło śmierć,  

a 28 osób doznało ciężkich obrażeń ciała.  
 

Liczba dni niezdolności do pracy osób poszkodowanych  

w wypadkach wyniosła łącznie 133 118 dni.  

 

Liczba dni niezdolności do pracy na jednego 

poszkodowanego (wskaźnik ciężkości) wyniosła 36,2 dnia. 
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Wypadki przy pracy w Polsce w okresie  2006-2011 
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Wypadki przy pracy ogółem w województwie  

warmińsko-mazurskim w okresie  2006-2011 
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Poszkodowani w wypadkach na 1000 zatrudnionych w Polsce  

i w woj. warmińsko-mazurskim (wskaźnik częstości) 
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Poszkodowani w wypadkach przy pracy na 1000 pracujących 

 w 2011r. 
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Śmiertelne wypadki przy pracy w Polsce w okresie 2006-2011 
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Śmiertelne wypadki przy pracy w województwie  

warmińsko-mazurskim w okresie 2006-2011 
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Ciężkie wypadki przy pracy w Polsce w okresie 2006-2011 
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Ciężkie wypadki przy pracy w województwie  

warmińsko-mazurskim w okresie 2006-2011 
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Ciężkie i śmiertelne wypadki przy pracy  

w Polsce w okresie 2006-2011 
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Ciężkie i śmiertelne wypadki przy pracy w województwie 

warmińsko-mazurskim w okresie 2006-2011 
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Średnia liczba dni niezdolności do pracy poszkodowanego w 

wypadkach w Polsce i w woj. warmińsko-mazurskim (wskaźnik 

ciężkości) 
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Poszkodowani w wypadkach przy pracy w latach 2009-2010 

 – wg powiatów (na 1000 pracujących) 
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bartoszycki 

lidzbarski 

Olsztyn m.p. 

olsztyński 

braniewski 

szczycieński 

nowomiejski 

iławski 

ostródzki 

nidzicki 

mrągowski 

piski 

kętrzyński 

 
giżycki 

ełcki 

elbląski 

działdowski 

olecki 
Elbląg m.p. 

węgorzewski 

gołdapski 

    <10,0 - 15,0) 

 <15,0 - 20,0) 

<20,0 - 25,0) 

<25,0 - 30,0) 
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Poszkodowani w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich,  

lata 2009-2010 (łącznie)  – wg powiatów (na 1000 pracujących) 
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bartoszycki 

lidzbarski 

Olsztyn m.p. 

olsztyński 

braniewski 

szczycieński 

nowomiejski 

iławski 

ostródzki 

nidzicki 

mrągowski 

piski 

kętrzyński 

 
giżycki 

ełcki 

elbląski 

działdowski 

olecki 
Elbląg m.p. 

węgorzewski 

gołdapski 

    <0,00 – 0,15) 

 <0,15 – 0,30) 

<0,30 – 0,45) 

<0,45 – 0,60) 
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Poszkodowani w 2011 w wypadkach ciężkich i śmiertelnych w 

Polsce według sekcji gospodarki (wypadki zbadane przez PIP)  
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Poszkodowani w 2011 w wypadkach ciężkich i śmiertelnych w woj. 

warmińsko-mazurskim według sekcji gospodarki (wypadki 

zbadane przez PIP)  
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Wydarzenia powodujące wypadek (odchylenie od stanu 

normalnego) w 2011 w wypadkach ciężkich i śmiertelnych w woj. 

warmińsko-mazurskim (wypadki zbadane przez PIP)  
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Przyczyny wypadków zaistniałych w 2011 w Polsce. 
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Przyczyny śmiertelnych i ciężkich wypadków zaistniałych w 2011 

w woj. warmińsko-mazurskim (wypadki zbadane przez PIP). 
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Dominujące przyczyny w grupie przyczyn technicznych 

(wypadkach ciężkie i śmiertelne w woj. warmińsko-mazurskim 

zaistniałe i zbadane przez PIP)  
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Dominujące przyczyny w grupie przyczyn organizacyjnych 

(wypadki ciężkie i śmiertelne w woj. warmińsko-mazurskim 

zaistniałe i zbadane przez PIP)  
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Dominujące przyczyny w grupie przyczyn ludzkich (wypadki 

ciężkie i śmiertelne w woj. warmińsko-mazurskim zaistniałe i 

zbadane przez PIP)  
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Dziękuję za uwagę 


