
Urząd  Statystyczny

we Wrocławiu

Więcej informacji można znaleźć w publikacjach US Wrocław dostępnych pod adresem: http://wroclaw.stat.gov.pl

Czy wiesz, że  w województwie dolnośląskim w 2015 r. (stan w dniu 31 XII):28
CZWARTEK

KWIETNIA
  tys. osób zatrudnionych było w warunkach zagrożenia,

 tys. osób  zagrożonych było pracą w hałasie w miejscu zatrudnienia,

 tys. osób zatrudnionych było na stanowiskach pracy związanych z ogólną uciążliwością pracy?
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Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
oraz stopa bezrobocia w woj. dolnośląskim

Stan w dniu 31 XII

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR 
WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR 
WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH
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Czynności wykonywane przez poszkodowanego w chwili wypadku 

Prace
narzędziami ręcznymi

11,3%

Obsługiwanie 
maszyn
8,9%

Kierowanie / obsługa maszyn 
i innych urządzeń

8,3%

Inna czynność
2,4%

Obecność
2,3%

Poruszanie się
35,3%

Transport ręczny
14,6%

Operowanie 
przedmiotami 

16,7%

Umiejscowienie urazu
W nawiasach podano liczbę powiatów.

Wypadki i poszkodowani w wypadkach 
przy pracy według sekcji PKD

Liczba
 wypadków

Poszkodowani 
w wypadkach

 Województwo dolnośląskie 9258 9318

 Przetwórstwo przemysłowe 2832 2845

 Dostawa wody; gospodarowanie
  ściekami i odpadami oraz działalność
  związana z rekultywacją 253 254

 Budownictwo 439 443

 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa
  pojazdów samochodowych, włączając
  motocykle 1220 1223

 Transport i gospodarka magazynowa 711 716

 Działalność w zakresie usług admini- 
  strowania i działalność wspierająca 604 606

 Administracja publiczna i obrona narodowa;
   obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 415 428

 Edukacja 541 542

 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 884 885

 Pozostałe 1359 1376

Poszkodowani w wypadkach przy pracy
według płci i powiatów w 2015 r.
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Wydarzenia powodujące urazy
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Brak informacji

Tonięcie, zakopanie, zamknięcie

Przejaw agresji ze strony człowieka 
lub zwierzęcia

Kontakt z prądem elektrycznym, 
temperaturą, niebezpiecznymi 

substancjami i preparatami

Uwięzienie, zmiażdżenie

Inne wydarzenie

Obciążenie fizyczne
lub psychiczne

Kontakt z przedmiotem ostrym, 
szorstkim, chropowatym

Uderzenie przez obiekt 
w ruchu

Zderzenie z/ uderzenie 
w nieruchomy obiekt
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