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Nazwa wskaźnika

8.8.1 Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy na 1000 pracujących
(wskaźnik wypadkowości)

Cel Zrównoważonego
Rozwoju

Cel 8. Wzrost gospodarczy i godna praca

Zadanie

8.8 Chronić prawa pracownicze oraz promować bezpieczne środowisko pracy dla
wszystkich, w tym dla pracowników, w tym pracowników - migrantów, w szczególności
dla kobiet migrantek i osób mających niepewne zatrudnienie

Definicja wskaźnika

Liczba osób poszkodowanych przypadających na 1000 pracujących do obliczenia
wskaźnika przyjęto przeciętną liczbę pracujących obliczoną jako średnia arytmetyczna 2
stanów w dniu 31 XII, tj. z roku poprzedzającego rok badany i z roku badanego.

Jednostka prezentacji

osoby

Dostępne wymiary

ogółem, wypadki śmiertelne
Informacje o wypadkach przy pracy obejmują wszystkie wypadki przy pracy, jak również
wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy niezależnie od tego, czy
wykazana została niezdolność do pracy.
Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną,
powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: 1) podczas lub w
związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń
przełożonych oraz czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; 2) w czasie
pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą
pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w
ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ: 1) w czasie podróży
służbowej; 2) podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony; 3) przy
wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Wyjaśnienia
metodologiczne

Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie, powodujące uraz lub śmierć,
które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego podczas: 1) uprawiania sportu w
trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe; 2)
wykonywania odpłatnie pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub
tymczasowego aresztowania; 3) pełnienia mandatu posła lub senatora, pobierającego
uposażenie; 4) sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego wybranego w
Rzeczypospolitej Polskiej; 5) odbywania — na podstawie skierowania wydanego przez
powiatowy urząd pracy lub inny podmiot kierujący — szkolenia lub stażu związanego z
pobieraniem przez absolwenta stypendium; 6) wykonywania przez członka rolniczej
spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych oraz przez inną osobę traktowaną
na równi z członkiem spółdzielni, pracy na rzecz tych spółdzielni; 7) wykonywania lub
współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia
lub umowy o świadczenie usług; 8) wykonywania zwykłych czynności związanych z
prowadzeniem lub współpracą przy prowadzeniu działalności pozarolniczej; 9)
wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych z
powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi; 10) odbywania zastępczych
form służby wojskowej; 11) nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przez
słuchaczy pobierających stypendium.
Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie
uszkodzenie ciała, a mianowicie: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia lub
inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje
organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba
psychiczna, trwała, całkowita lub znaczna niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe
poważne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.
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Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła
śmierć osoby poszkodowanej na miejscu wypadku lub w okresie 6 miesięcy od chwili
wypadku.
Źródło danych

Główny Urząd Statystyczny

Częstotliwość
i dostępność danych

Dane roczne; od 2010 r.

Uwagi

Prezentowany wskaźnik (8.8.1 Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy na
1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości)) jest zastępczym wobec miernika z
oficjalnej listy wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
Zastąpienie wskaźnika oryginalnego (8.8.1 Śmiertelne i nie skutkujące śmiercią wypadki
przy pracy na 100 000 pracowników, według płci i statusu migracyjnego) wynika z braku
możliwości pozyskania dla niego danych. Wskaźnik zastępczy został dobrany tak, aby
jak najpełniej oddawał istotę obserwowanego zjawiska.

Ostatnia aktualizacja: 12-07-2022, 08:21
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