
 

 

INFORMACJA PRASOWA 

13.09.2019 r. Poszkodowani w wypadkach przy pracy 
 

W I półroczu 2019 roku w województwie 
podkarpackim zmalała liczba poszkodowanych 
w wypadkach przy pracy, w porównaniu z tym samym 
okresem ub. roku. W przeliczeniu na 1 tys. 
pracujących, Podkarpacie należało do województw 
o najniższej liczbie poszkodowanych w  wypadkach. 

Według wstępnych danych, w ciągu pierwszych sześciu 
miesięcy 2019 roku na Podkarpaciu wypadkom przy 
pracy uległy 1404 osoby, w tym 568 kobiet. 

Odnotowano 2 wypadki ze skutkiem śmiertelnym, a 8 osób uległo wypadkom z ciężkim 
uszkodzeniem ciała. 

Na 1 tys. pracujących były 2,29 osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy. Mniejszy 
wskaźnik występował jedynie w województwie mazowieckim (1,78 poszkodowanych) 
i województwie małopolskim (2,1 poszkodowanych). Najwięcej poszkodowanych 
w wypadkach przy pracy na 1 tys. pracujących zanotowano w województwie warmińsko-
mazurskim (3,09 poszkodowanych). 

Liczba dni niezdolności do pracy w wyniku wypadków przy pracy wyniosła w I półroczu na 
Podkarpaciu 45,9 tys., co dało 32,7 dni na jednego poszkodowanego. 

W pierwszych sześciu miesiącach 2019 roku było o 76 mniej poszkodowanych w wypadkach 
przy pracy, w porównaniu z I półroczem 2018 roku. Wypadków śmiertelnych zdarzyło się tyle 
samo, co w okresie styczeń-czerwiec ub. roku, natomiast w I półroczu 2019 roku było o 5 
osób więcej, które uległy ciężkim wypadkom niż w tym samym okresie w 2018 roku.  

  

 

W przypadku korzystania z powyższego materiału prosimy o podanie źródła: 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych  

Marek Tomczyk 

Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 

 

Osoba do kontaktu z mediami: 
Angelika Koprowicz 

Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 

e-mail: a.koprowicz@stat.gov.pl 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych 

tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19 

faks: 17 853 51 57 

e-mail: sekretariatusrze@stat.gov.pl 

 
www.rzeszow.stat.gov.pl 

 
@Rzeszow_STAT 

 
@GlownyUrzadStatystyczny 

W I półroczu 2019 roku w Pol-
sce, 64 osoby uległy śmiertel-
nym wypadkom przy pracy 5,2% 

Spadek liczby poszkodowanych 
w wypadkach przy pracy w I 
półroczu 2019 roku w porówna-
niu z I półroczem 2018 roku 
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