
3. Zatrudnieni w warunkach zagrożenia zawodowego 

W ramach sprawozdawczości dot. warunków pracy w roku 2002, GUS objął badaniem prawie 59 

tys. zakładów o liczbie pracujących wynoszącej 10 i więcej osób. Zatrudniały one łącznie 4 734 tys. 

osób, tj. 44,5%a) osób pracujących w gospodarce narodowej (bez rolnictwa indywidualnego). Spośród 

zatrudnionych w ww. zakładach, 637,4 tys. osób
b) (13,5%) pracowało w warunkach zagrożenia 

zawodowego. 

Wskaźnik charakteryzujący skalę zagrożeń (liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia w 

przeliczeniu na 1 000 zatrudnionych) obniżył się w stosunku do poprzedniego roku o 6,3% i wyniósł 

134,7. 

 

Najwięcej osób zagrożonych było oddziaływaniem szkodliwych czynników związanych 

ze środowiskiem pracy (83 na 1 000 zatrudnionych), a w następnej kolejności – czynników 

związanych z uciążliwością pracy (38) i czynników mechanicznych (14). 



 
 

a)  obliczenia na podstawie przeciętnej liczby pracujących w 2002 r., 
b)  liczonych jeden raz w grupie czynnika przeważającego tzn. zagrożenia środowiskiem pracy, uciążliwością pracy lub 

czynnikami mechanicznymi, 

  

Odnotowany w roku sprawozdawczym spadek wskaźnika dotyczy wszystkich ww. kategorii 

zagrożeń. Świadczy to o poprawie warunków pracy w zakładach objętych badaniem GUS. 

W grupie najczęściej występujących zagrożeń (związanych ze środowiskiem pracy) największy 

udział procentowy, podobnie jak w latach poprzednich, miały: hałas – 43,5% i przemysłowe pyły 

zwłókniające – 12,6%.  

 
  

 
c)  jest to liczba osób liczonych tyle razy, na ile czynników szkodliwych są one narażone 



Analiza danych GUS wg sekcji i działów gospodarki wskazuje, że nadal największe zagrożenia dla 

zdrowia w miejscu pracy występują w: transporcie lotniczym
d)(690,2 na 1 000 zatrudnionych w 2002 

r.), górnictwie i kopalnictwie (499,0) oraz leśnictwie, łącznie z działalnością usługową – 179,6. W 

przetwórstwie przemysłowym wskaźnik ten wyniósł 157,3. Niektóre działy tej sekcji - podobnie jak w 

latach poprzednich – zanotowały szczególnie wysokie wskaźniki, i tak: produkcja drewna i wyrobów z 

drewna oraz ze słomy i wikliny
e) – 386,5; a produkcja metali – 284,8. Należy jednak podkreślić, że we 

wszystkich ww. sekcjach i działach odnotowano w roku sprawozdawczym spadek omawianego 

wskaźnika (szczegóły przedstawia załącznik nr 5). 

W układzie województw rozkład miejsc pracy zagrożonych czynnikami szkodliwymi dla zdrowia nie 

zmienił się zasadniczo. Nadal największe natężenie czynników szkodliwych występuje w 

województwie śląskim, gdzie co piąta osoba pracowała w warunkach narażających ją na pogorszenie 

stanu zdrowia. Najkorzystniejsze warunki pracy mieli pracownicy w 

województwie podlaskim oraz mazowieckim, gdzie co dwunasta osoba zatrudniona była w warunkach 

zagrożenia dla zdrowia. 

 
d)  klasyfikacja gospodarki narodowej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). 
e)  skrócona nazwa działu gospodarki narodowej 

  

Zatrudnieni* w warunkach zagrożenia wg województw w 2002 r. 

(wskaźnik na 1 000 zatrudnionych) 

 
 


