
słupski
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pucki
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człuchowski

sztumski

bytowski
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kartuski

chojnicki
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starogardzki

malborski

nowo-
dworski
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Gdynia 

Gdańsk 

Słupsk 
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Województwo pomorskie = 71,6 160,1 - 201,6

na 1000 zatrudnionych

  15,6 -   40,0
  40,1 -   80,0
  80,1 - 120,0
120,1 - 160,0Polska = 72,9

a Liczeni jeden raz w grupie czynnika przeważającego.

a Liczeni tyle razy, na ile czynników są narażeni.

Hałas

Pyły

Wibracje (drgania mechaniczne)

Substancje chemiczne

Czynniki biologiczne

Mikroklimat zimny

Mikroklimat gorący

Pozostałe

64,5% 
Środowisko pracy

18,1% 
Uciążliwość 

pracy

17,4%
Czynniki mechaniczne związane 
z maszynami szczególnie niebezpiecznymi

a Liczeni jeden raz w grupie czynnika przeważającego.

23 418

Zatrudnieni a w warunkach zagrożenia 
według grup zagrożeń

Zatrudnieni a w warunkach zagrożenia

30,5%Zderzenie z/uderzenie w nieruchomy obiekt

20,6%Uderzenie przez obiekt w ruchu

18,3%
Kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, 
chropowatym

17,3%Obciążenie fizyczne lub psychiczne

7,3%Uwięzienie, zmiażdżenie

3,5%

Kontakt z prądem elektrycznym, 
temperaturą, niebezpiecznymi 
substancjami i preparatami 
chemicznymi

Operowanie przedmiotami 

Transport ręczny 

Prace narzędziami ręcznymi

Obsługiwanie maszyn 
Kierowanie/jazda środkami transportu/
/obsługa ruchomych maszyn i innych urządzeń 
Obecność 

@gdansk_stat gdansk.stat.gov.pl

28 KWIETNIA

ŚWIATOWY DZIEŃ 
BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 
W PRACY

Dane dla województwa pomorskiego za 2019 r.

Zatrudnieni w warunkach zagrożenia
7,2%

mężczyźni kobiety

WYPADKI PRZY PRACY

15,5%84,5%

Czynności wykonywane przez poszkodowanego 
w chwili wypadku

Wybrane wydarzenia powodujące uraz

Przyczyny wypadków przy pracy 

Umiejscowienie urazu

Poszkodowani w wypadkach przy pracy 
według sekcji

24 212  27 503 3 181
Posiłki profilaktyczne

Poruszanie się

17,6

7,6% 6,4% 6,7% 5,3% 1,7% 1,5%

3,4% 3,2%

64,2%

14,3

12,4

8,6

6,4 2,7

38,0
36,6

11,511,0

8,6

6,5

6,3

19,5

Napoje

9,2%Głowa

2,4%Całe ciało i jego różne części

3,4%Grzbiet, łącznie z kręgosłupem

Tułów i organy wewnętrzne 3,8%

 42,4%      Kończyny górne      

2,0%Szyja wraz z kręgosłupem szyjnym   

36,8%  Kończyny dolne    

Przetwórstwo przemysłowe

1 848
Inne środki odżywczeDodatkowe urlopy 

Nieprawidłowe zachowanie się pracownika

Niewłaściwy stan czynnika materialnego

Niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika
Brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem 
materialnym przez pracownika
Niewłaściwa ogólna organizacja stanowiska pracy

Niewłaściwa ogólna organizacja pracy
Stan psychofizyczny pracownika, nie zapewniający 
bezpiecznego wykonywania pracy
Nieużywanie sprzętu ochronnego przez pracownika

Inne przyczyny

Handel; naprawa pojazdów samochodowych Δ

Transport i gospodarka magazynowa

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Budownictwo

Edukacja

Pozostałe

Przy publikowaniu danych US prosimy o podanie źródła.
Opracowanie merytoryczne: Ośrodek Statystyki Warunków Pracy
Opracowanie graficzne oraz skład komputerowy: Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych

WARUNKI PRACY 

% %

Stan w dniu 31 grudnia. Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.

Czynniki środowiska pracy, na które zatrudnieni a byli narażeni

Świadczenia z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych  
Stan w połowie grudnia

60,4% 13,4% 7,7% 6,1% 5,6%

2,1% 1,8%

2,9%


