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X. ZAGROŻENIA ZAWODOWE W UJĘCIU STATYSTYCZNYM

1. Wypadki przy pracy

Dane Głównego Urzędu Statystycznego 
o wypadkach przy pracy1 obejmują osoby poszko-
dowane w wyniku tych zdarzeń, pracujące w całej 
gospodarce narodowej, poza indywidualnymi 
gospodarstwami rolnymi.

Jak wynika z opublikowanych informacji wstęp-
nych za rok 20092, nastąpił spadek ogólnej liczby 

osób poszkodowanych: ze 104 402 w 2008 r. do 
87 052 w 2009 r. Było to więc o 17 350, tj. o 16,6% 
osób poszkodowanych mniej niż w roku poprzed-
nim. Porównywalny spadek (o 16,7%) odnotowano 
w odniesieniu do wypadków lekkich. Liczba śmier-
telnych ofiar wypadków spadła z 520 w 2008 r. 
do 401 w 2009 r., tj. o 22,9%. Natomiast liczba 
osób z ciężkimi obrażeniami ciała zmniejszyła 
się z 900 w 2008 r. do 827 w roku sprawozdaw-
czym, tj. o 8,1%.

Wykres 68. Poszkodowani w wypadkach przy pracy

1 Badaniem statystycznym objęte są wszystkie wypadki przy 
pracy, jak również wypadki traktowane na równi z wypadka-
mi przy pracy. Dane o wypadkach przy pracy uzyskiwane są 
ze statystycznej karty wypadku przy pracy (Z-KW) — Roz-
porządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 stycznia 
2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy 
(Dz.U. z dnia 29 stycznia 2009 r. Nr 14, poz. 80). Wypadkami 
traktowanymi na równi z wypadkami przy pracy są wypadki 

w czasie trwania podróży służbowej, w związku z odbywa-
niem szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony albo 
w związku z przynależnością do obowiązkowej lub ochotni-
czej straży pożarnej działającej w zakładzie pracy lub przy 
wykonywaniu zadań zleconych przez działające w zakładzie 
pracy organizacje, np. związkowe;

2 Wypadki przy pracy zgłoszone w danym roku;
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Wykres 69. Poszkodowani w wypadkach ogółem (wskaźnik na 1 000 pracujących)
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Zmniejszenie się liczby osób poszkodowa-
nych w wypadkach odnotowano we wszystkich 
sekcjach gospodarki3; przy czym największy spa-
dek dotyczył sekcji: przetwórstwo przemysłowe; 
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo; działal-
ność związana z obsługą nieruchomości; informa-
cja i komunikacja oraz budownictwo. 

Na podkreślenie zasługuje też fakt, że tylko 
trzy sekcje: górnictwo i wydobywanie; administra-
cja publiczna i obrona narodowa oraz działalność 
finansowa i ubezpieczeniowa odnotowały wzrost 
liczby wypadków śmiertelnych (odpowiednio: 
o 10 osób, o 5 oraz o 2).

Wskaźnik wypadkowości — mierzony licz-
bą osób poszkodowanych w przeliczeniu na 

1 000 pracujących zmniejszył się z poziomu 8,96 
w 2008 r. do 7,44 w 2009 r., tj. o 16,9%. Dla wypad-
ków śmiertelnych ww. wskaźnik zmalał z 0,045 
do 0,034, tj. o 24,4%, natomiast w odniesieniu do 
wypadków powodujących ciężkie obrażenia ciała 
— z 0,08 do 0,07, tj. o 12,5%.

Rok 2009 przyniósł we wszystkich wojewódz-
twach zmniejszenie ogólnej liczby poszkodowa-
nych w wypadkach, a w 13 — także spadek liczby 
ofiar śmiertelnych. Natomiast w trzech wojewódz-
twach: pomorskim, kujawsko-pomorskim i lubu-
skim odnotowano wzrost liczby śmiertelnych ofiar 
wypadków (odpowiednio: z 26 do 31, z 20 do 23 
i z 12 do 13)

Dane statystyczne dotyczące wypadków przy 
pracy wg sekcji gospodarki narodowej oraz woje-
wództw zawarte są w załącznikach 5A i 5B.

Wykres 70. Poszkodowani w wypadkach śmiertelnych (wskaźnik na 1 000 pracujących)

3 Agregacja wypadków wg Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD) z 2007 r.
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Mapa 4. Poszkodowani w wypadkach ogółem wg województw  
(wskaźnik częstości wypadków na 1 000 pracujących)

Mapa 5. Poszkodowani w wypadkach śmiertelnych wg województw  
(wskaźnik częstości wypadków na 1000 pracujących)

Źródło: dane GUS

Źródło: dane GUS
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2. Zatrudnieni w warunkach zagrożenia

Badaniem statystycznym dotyczącym warun-
ków pracy, Główny Urząd Statystyczny objął — jak 
co roku — zakłady, w których liczba pracujących 
wynosi powyżej 9 osób. 

W 2009 r. powyższe badanie statystyczne 
dotyczyło 67,5 tys. zakładów, które zatrudniały pra-
wie 5,3 mln osób. W ww. grupie, 551,5 tys. osób4, 
tj. 10,4% ogółu zatrudnionych w zbadanych zakła-

dach — pracowało w warunkach zagrożenia 
(w 2008 r. — 601,1 tys. osób, tj. 11,2%).

Rok 2009 był kolejnym, w którym utrzymała 
się tendencja spadkowa wskaźnika zagrożenia 
dla zdrowia pracowników (mierzonego liczbą 
zatrudnionych w warunkach zagrożenia przypada-
jącą na 1 000 zatrudnionych). Osiągnął on poziom 
104,45, co w porównaniu z rokiem 2008 oznacza 
spadek o 7%.

Wykres 72. Zatrudnieni w warunkach zagrożenia (wskaźnik na 1 000 zatrudnionych)

Najwięcej osób pracowało w warunkach zagro-
żenia czynnikami związanymi ze środowiskiem 
pracy (59,6 na 1 000 zatrudnionych), a w dalszej 
kolejności — z uciążliwością pracy (31,4) oraz 
z czynnikami mechanicznymi związanymi z maszy-
nami szczególnie niebezpiecznymi (13,3). 

Spośród objętych badaniem w roku sprawo-
zdawczym zagrożeń dla zdrowia — w sekcjach 
i działach gospodarki narodowej — najwyższe 
wartości ww. wskaźnika występowały nadal 
w górnictwie i wydobywaniu6 — 426,4 na 1000 
zatrudnionych (w 2008 r. — 414,7); w tym: górni-
ctwie rud metali — 742,3 (663,5) oraz wydobywa-
niu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) 
— 456,9 (449,6).

Dla sekcji przetwórstwo przemysłowe w nastę-
pujących działach odnotowano, podobnie jak 
w latach poprzednich, wysoki poziom ww. wskaźni-
ka: produkcja metali — 346,9 (w 2008 r. — 275,2); 
produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikli-
ny7 — 293,6 (327,8); produkcja wyrobów tytonio-
wych — 249,5 (264,3); produkcja pozostałego 
sprzętu transportowego — 228,7 (279,1) oraz pro-
dukcja mebli — 212,9 (192,9). 

Wysokim poziomem tego wskaźnika charakte-
ryzowała się też sekcja wytwarzanie i zaopatrywa-
nie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą 
wodę — 193,1 (201,0).

4 liczonych tylko raz w grupie czynnika przeważającego, 
tzn. zagrożenia środowiskiem pracy, uciążliwością pracy lub 
czynnikami mechanicznymi

5 wyliczenia wskaźników na podstawie danych GUS
6 klasyfikacja gospodarki narodowej według Polskiej Klasyfi-

kacji Działalności (PKD) z 2007 r.
7 nazwy skrócone w stosunku do obowiązującej klasyfikacji

Terytorialna struktura zagrożeń czynni-
kami szkodliwymi dla zdrowia od lat nie ulega 
zasadniczym zmianom. Najtrudniejsze warunki 
pracy nadal występują w województwie ślą-
skim (co piąta osoba pracuje tam w warunkach 
zagrożenia dla zdrowia). Najmniej szkodliwe dla 
zdrowia warunki pracy odnotowuje się w woje-
wództwie mazowieckim (co 22. osoba zatrud-
niona w warunkach zagrożenia dla zdrowia), 
w woj. podlaskim (co 16.) i łódzkim (co 15.).

Źródło: dane GUS
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Wykres 73. Struktura zagrożeń czynnikami środowiska pracy (osobozagrożenia)*

Mapa 6. Zatrudnieni w warunkach zagrożenia wg województw (wskaźnik na 1 000 zatrudnionych)

Szczegółowe dane statystyczne dotyczące 
zatrudnionych w warunkach zagrożenia — wg sek-

cji i działów PKD — zawiera załącznik 6.
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3. Choroby zawodowe

W 2009 r., według danych Centralnego Reje-
stru Chorób Zawodowych Instytutu Medycyny 
Pracy w Łodzi, odnotowano w Polsce 3 146 przy-

padków chorób zawodowych, tj. o 400 (11,3%) 
mniej niż w roku 2008.

Współczynnik zachorowalności na choroby 
zawodowe (liczba chorób zawodowych na 100 
tys. pracujących) zmniejszył się i wyniósł 22,4 
(w 2008 r. — 25,7).

Wykres 74. Choroby zawodowe (współczynnik zapadalności na 100 tys. pracujących)

W omawianym okresie — w porównaniu do 
roku 2008 — odnotowano w szczególności spa-
dek zachorowań na przewlekłe choroby narządu 
głosu — o 168 przypadków (tj. o 23%); choroby 
zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa 
— o 68 (tj. o 7,1%); pylice płuc — o 63 (tj. o 9,0%); 
astmę oskrzelową — o 37 (tj. o 41,6%) oraz 
choroby skóry — o 21 (tj. o 16,8%). Duży spa-
dek procentowy dotyczył także zatruć ostrych 
albo przewlekłych lub ich następstw — o 16,8% 
(tj. o 12 przypadków mniej w porównaniu z 2008 r.) 
oraz chorób wywołanych działaniem promienio-
wania jonizującego o 43,7% (tj. o 7 przypadków 
mniej niż w 2008 r.).

Mimo zmniejszenia się ogólnej liczby stwier-
dzonych w roku sprawozdawczym chorób zawodo-
wych odnotowano, w odniesieniu do niektórych 
schorzeń, wzrost zachorowalności. Dotyczy to 
zwłaszcza przypadków trwałego ubytku słuchu 

— o 21 (tj. o 8,7% więcej niż w 2008 r.) oraz chorób 
układu wzrokowego (o 6 więcej, tj. o 37,5%).

Spośród sekcji gospodarki narodowej, naj-
wyższą zapadalność na choroby zawodowe 
odnotowano w górnictwie i wydobywaniu — 295,8; 
edukacji — 43,7; rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie 
i rybactwie — 31,5; opiece zdrowotnej i pomocy 
społecznej — 30,0 oraz przetwórstwie przemysło-
wym — 23,3.

Wśród dominujących obecnie chorób zawo-
dowych należy wymienić: choroby zakaźne lub 
pasożytnicze albo ich następstwa (występujące 
głównie wśród pracowników służby zdrowia, 
rolników i leśników), pylice płuc (głównie pylice 
górników kopalń węgla i pylice azbestowe) oraz 
przewlekłe choroby narządu głosu spowodowa-
ne nadmiernym wysiłkiem głosowym (dotyczą 
one w zdecydowanej większości nauczycieli). 

Źródło: dane IMP w Łodzi
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W 2009 r. najwyższy współczynnik zapadal-
ności na choroby zawodowe odnotowano w woje-
wództwie śląskim — 54,0 (w 2008 r. — 55,0). 
Natomiast najniższym współczynnikiem zacho-
rowalności charakteryzowało się województwo 
mazowieckie — 7,5 (8,5).

Szczegółowe dane statystyczne dotyczące 
chorób zawodowych — wg jednostek chorobo-
wych — zawiera załącznik 7.

4. Wypadki przy pracy i choroby 
zawodowe w rolnictwie indywidualnym

W 2009 r., według danych Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, rolnicy zgłosili do 
placówek terenowych i oddziałów regionalnych 
KRUS 26 943 zdarzenia wypadkowe, tj. o 779 
(o 2,8%) mniej niż w roku 2008. Za wypadki 
przy pracy rolniczej uznano 24 461 zdarzeń, tj. 
o 1 438 (o 5,5%) mniej niż w roku poprzednim, 
zaś odszkodowanie wypłacono z tytułu 17 620 
wypadków (w 2008 r. — 17 956). 

Wskaźnik wypadkowości mierzony liczbą 
poszkodowanych na 1 000 ubezpieczonych rol-
ników spadł do poziomu 11,2 i jest to mniej o 0,1 
w porównaniu z 2008 r. 

W omawianym okresie odnotowano jedno-
cześnie zwiększenie się (o 7,4%) liczby śmiertel-
nych ofiar wypadków przy pracy rolniczej — z 95 
w 2008 r. do 102. Wskaźnik wypadkowości tych 
zdarzeń nie zmienił się od roku 2007 i wyniósł 0,06 
na 1 000 ubezpieczonych.

Najwięcej ofiar śmiertelnych wśród rolników to 
skutek przejechania, uderzenia lub pochwycenia 
przez środki transportu w ruchu — 36,3% (37 zgo-
nów), a w następnej kolejności — upadku (z drabin, 
dachów) — 16,7% (17), nagłych zachorowań (zawa-
ły serca, udary i wylewy krwi do mózgu) — 10,8% 
(11) oraz upadku przedmiotów 10,8% (11).

Mapa 7. Choroby zawodowe (współczynnik zapadalności na 100 tys. pracujących)

Pomimo systematycznego zmniejszania się 
wskaźnika, wypadki przy pracy w rolnictwie indy-
widualnym nadal zdarzają się 1,5-krotnie częś-
ciej niż w pozostałych gałęziach gospodarki.

Źródło: dane IMP w Łodzi

Polska w 2009 r.: 22,4

Polska w 2008 r: 25,7
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Jako źródło powtarzających się przyczyn 
wypadków należy wymienić:

 nieprzestrzeganie zasad z zakresu bhp, nieod- −
powiednia organizacja pracy;
 brak znajomości zasad bezpiecznego obsłu- −
giwania maszyn i urządzeń wynikających 
z instrukcji użytkowania;
 praca w budynkach o nieprawidłowej konstruk- −
cji, stosowanie wadliwych drabin, schodów; 
wystające elementy i progi, niezabezpieczone 
kanały;
 brak lub stosowanie nieodpowiednich środków  −
ochrony indywidualnej (m.in. obuwia i odzie-
ży ochronnej, rękawic ochronnych, środków 
ochrony układu oddechowego);
 stosowanie przestarzałych technologii produk- −
cji;
 stosowanie maszyn, urządzeń oraz narzędzi,  −
niespełniających wymogów bezpieczeństwa;
 nieznajomość i nieprzestrzeganie przepisów  −
kodeksu drogowego;
 praca pod wpływem alkoholu, ignorowanie  −
zagrożeń, nieostrożność, pośpiech i rutyna;
 nieporządek w obejściach gospodarczych, zły  −
stan nawierzchni na podwórzach;

 brak odpowiedniej wiedzy dotyczącej zacho- −
wań zwierząt hodowlanych.

Największą liczbę wypadków przy pracy rol-
niczej odnotowano w następujących wojewódz-
twach: warmińsko-mazurskim — 14,8 na 1 000 
ubezpieczonych; podlaskim — 14,2; kujawsko- 
-pomorskim — 13,8; lubelskim — 13,1; wielkopol-
skim — 12,5 oraz pomorskim — 12,4. Najmniej 
ww. wypadków miało miejsce w województwach: 
małopolskim — 8,1; zachodniopomorskim — 7,9 
oraz opolskim — 6,6.

W 2009 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego przyznała 174 jednorazowe odszko-
dowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowo-
dowane chorobą zawodową (w 2008 r. — 130). 
Dominującymi — podobnie jak w latach poprzed-
nich — były choroby zakaźne (głównie borelioza), 
choroby układu oddechowego (astma oskrzelowa) 
oraz choroby skóry. 

Najwięcej chorób zawodowych stwierdzono na 
terenie województw: podlaskiego (61), warmińsko- 
-mazurskiego (37) oraz lubelskiego (33).

Wykres 75. Wypadki przy pracy rolniczej (liczba wypadków na 1 000 ubezpieczonych rolników)

Źródło: dane KRUS

25,2

24,6

28,0

29,3

21,0

22,4

21,4

20,1 20,0

17,7

13,3

12,9

11,6 11,2

11,3

19,9

28,4

27,9

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009


