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DZIE� BEZPIECZE�STWA
I OCHRONY ZDROWIA W PRACY

28 KWIETNIA

Opracowanie merytoryczne:
O�rodek Statystyki Warunk�w Pracy

Przy publikowaniu danych US 
prosimy o podanie �r�dła.
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�rodowisko pracy

Uciążliwo�� pracy

Czynniki mechaniczne związane z maszynami 
szczeg�lnie niebezpiecznymi

a Liczeni jeden raz w grupie czynnika przeważającego; dane dotyczą podmiot�w 
gospodarczych, w kt�rych liczba pracujących przekracza 9 os�b. 

7,7% osoby zatrudnione 

w warunkach zagrożenia 

a Liczeni jeden raz w grupie czynnika przeważającego; dane dotyczą podmiot�w 
gospodarczych, w kt�rych liczba pracujących przekracza 9 os�b. 

85,8% 14,2%

�wiadczenia z tytułu wypadk�w przy pracy
i chor�b zawodowych 

a Liczeni tyle razy, na ile czynnik�w są narażeni; dane dotyczą podmiot�w
gospodarczych, w kt�rych liczba pracujących przekracza 9 os�b. 

Hałas

Czynniki mechaniczne

Nadmierne obciążenie fizyczne

Pyły przemysłowe

Wibracja

37,6%

17,0%

14,0%

6,8%

3,8%

a Dane dotyczą podmiot�w gospodarczych, w kt�rych liczba pracujących przekracza 9 os�b.

1493 świadczenia

3590,1 zł - średni koszt 
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Substancje chemiczne 3,1%

50,0 i mniej

50,1-100,0

100,1-150,0

150,1 i więcej   

a Liczeni jeden raz w grupie czynnika przeważającego; dane dotyczą podmiot�w 
gospodarczych, w kt�rych liczba pracujących przekracza 9 os�b. 

Dane dla wojew�dztwa pomorskiego za 2017 r.

a

76,8

a Dane dotyczą podmiot�w gospodarczych, w kt�rych liczba pracujących 
przekracza 9 os�b.
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77,6

Zatrudnieni w warunkach zagrożenia
(stan w dniu 31 XII)

a
Czynniki, na kt�re najczę�ciej byli narażeni
zatrudnieni   (stan w dniu 31 XII)   a

aZatrudnieni   w warunkach zagrożenia czynnikami
szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia 
według grup zagroże� (stan w dniu 31 XII) 

60,5%

21,5%

18,0%

a

aZatrudnieni   w warunkach zagrożenia czynnikami
szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia 
na 1000 zatrudnionych  (stan w dniu 31 XII) 

Osoby korzystające ze �wiadcze� z tytułu pracy 
w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych
(stan w połowie grudnia)   

Nieużywanie sprzętu ochronnego przez pracownika

Stan psychofizyczny pracownika nie zapewniający 
bezpiecznego wykonywania pracy

Niewła�ciwa og�lna organizacja pracy

Inne przyczyny

Niewła�ciwa og�lna organizacja stanowiska pracy

Niewła�ciwe samowolne zachowanie się pracownika

Brak lub niewła�ciwe posługiwanie się czynnikiem materialnym

Niewła�ciwy stan czynnika materialnego

Nieprawidłowe zachowanie się pracownika

6,7% Uwięznienie/zmiażdżenie 

17,9% Kontakt z przedmiotem ostrym, 
           szorstkim, chropowatym  

21,0% Uderzenie przez obiekt w ruchu

31,9% Zderzenie z/uderzenie 
           w nieruchomy obiekt 

15,5% Obciążenie fizyczne lub psychiczne 

3,2% Kontakt z prądem elektrycznym, 
         temperaturą, niebezpiecznymi substancjami 
         i preparatami chemicznymi 
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1,4%
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1,6%

60,5% 5,3%

3,1

9,0% 13,2% 6,6% 16,1% 14,9% 37,7%

2,3%

0,3%

Obsługiwanie maszyn

Prace narzędziami ręcznymi

Kierowanie/jazda �rodkami transportu/obsługa
ruchomych maszyn i innych urządze�

Operowanie przedmiotami

Transport ręczny

Poruszanie się

Obecno��

Inna czynno��

Administrowanie i działalno�� wspierająca 

4,6 Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
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5,8
Edukacja

7,4
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

6,5
Budownictwo

10,5
Transport i gospodarka magazynowa

12,4
Handel; naprawa pojazd�w samochodowych 

36,7 Przetw�rstwo 
przemysłowe

Głowa 10,0%

Szyja wraz 
z kręgosłupem 

szyjnym 

Grzbiet łącznie 
z kręgosłupem 

Ko�czyny 
dolne 

Ko�czyny 
g�rne 

Tuł�w i organy 
wewnętrzne 

Całe ciało i r�żne 
jego czę�ci 

Δ

Δ

2,1%

3,7%

35,7%

41,6%

4,2%

2,6%

Wybrane wydarzenia powodujące uraz 

Przyczyny wypadk�w przy pracy

Czynno�� wykonywana przez poszkodowanego w chwili wypadku

Poszkodowani w wypadkach przy pracy według
wybranych sekcji

Umiejscowienie urazu

WARUNKI PRACY

WYPADKI PRZY PRACY

24 092

wzrost/spadek 
w odniesieniu do 2016 r.

Skład komputerowy:
Pomorski O�rodek Bada� Regionalnych,
Referat Analiz i Opracowa� Zbiorczych


	Strona 1

