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Terytorialna struktura zagrożeń czynnikami szko-
dliwymi dla zdrowia od lat nie ulega zasadniczym 
zmianom. Najtrudniejsze warunki pracy nadal wys-
tępują w województwie śląskim (co piąta oso-
ba pracuje tam w warunkach zagrożenia dla zdro-
wia). Najmniej szkodliwe dla zdrowia warunki pracy 
odnotowuje się w województwie podlaskim (co 17 
osoba zatrudniona w warunkach zagrożenia dla zdro-
wia), w woj. mazowieckim (blisko co 16) i łódzkim 
(blisko co 14).

Szczegółowe dane statystyczne dot. zatrud-
nionych w warunkach zagrożenia – wg sekcji

Wyszczególnienie
(sekcja, dział)

pylice 
płuc

trwały 
ubytek 
słuchu

choroby zakaźne
lub pasożytnicze

albo ich następstwa

zespół 
wibracyjny

przewlekłe choroby 
narządu głosu 
spowodowane

wysiłkiem głosowym

rolnictwo, łowiectwo, włączając 
działalność usługową 0,0% 3,1% 60,0% 1,3% 0,0%

leśnictwo, włączając działalność 
usługową 0,0% 1,3% 94,1% 4,0% 0,0%

górnictwo 80,4% 9,4% 0,0% 5,1% 0,0%

w tym: górnictwo węgla 
kamiennego i brunatnego 
(lignitu); wydobywanie torfu

81,8% 8,2% 0,0% 5,2% 0,0%

produkcja wyrobów z pozostałych 
surowców niemetalicznych 42,6% 1,6% 0,0% 4,1% 0,0%

produkcja metali 34,2% 25,6% 0,0% 6,0% 0,0%

produkcja maszyn i urządzeń, 
gdzie indziej niesklasyfikowana 18,0% 37,7% 0,0% 13,1% 0,0%

produkcja pozostałego sprzętu 
transportowego 3,9% 45,1% 0,0% 5,9% 0,0%

budownictwo 31,5% 21,7% 1,1% 14,1% 0,0%

transport lądowy;
transport rurociągowy 0,0% 47,1% 11,8% 0,0% 0,0%

edukacja 0,1% 0,1% 0,4% 0,0% 97,7%

ochrona zdrowia
i opieka społeczna 0,0% 0,3% 71,6% 0,0% 7,6%

Struktura najczęściej występujących chorób zawodowych w wybranych sekcjach
i działach gospodarki narodowej w 2007 r.

i działów gospodarki narodowej – zawiera załącz-
nik nr 6.

3. Choroby zawodowe

W 2007 r., według danych Centralnego Rejestru 
Chorób Zawodowych Instytutu Medycyny Pracy
w Łodzi, odnotowano w Polsce 3285 przypadków 
chorób zawodowych, tj. o 156 (5%) więcej niż
w roku 2006.

Współczynnik zachorowalności na choroby
zawodowe (tj. liczba chorób zawodowych na

100 tys. zatrudnionych) wzrósł nieznacznie i wy-
niósł 33,5 (w 2006 r. – 32,8).

W badanym okresie – w porównaniu do roku 2006 
– nastąpił spadek zachorowań polegających na ubyt-
ku słuchu – o 43 przypadki (tj. 14,6%); zatruć ostrych 
lub przewlekłych albo ich następstw – o 19 (tj. 35,8%) 
oraz przypadków zewnątrzpochodnego alergicznego 
zapalenia pęcherzyków płucnych – o 11 (tj. 68,8%). 

Natomiast największy wzrost dotyczył chorób 
zakaźnych lub pasożytniczych albo ich następstw 
– o 68 przypadków (tj. 11,3%), przewlekłych chorób 
obwodowego układu nerwowego – o 50 przypad-
ków (tj. 46,3%), przewlekłych chorób narządu gło-
su – o 38 (tj. 5%) oraz pylic płuc – o 34 przypadki
(tj. 5,1%).

Podobnie jak w latach poprzednich, największa 
zapadalność na choroby zawodowe dotyczyła prze-
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Wykres 80..Choroby zawodowe (współczynnik zapadalności na 100 tys. zatrudnionych)
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Źródło: dane IMP w Łodzi

Mapa 6. Choroby zawodowe (współczynnik zapadalności na 100 tys. zatrudnionych)

      Polska w 2007 roku: 33,5           Źródło: dane GUS

Polska w 2006: 32,8
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Wykres 81..Wypadki przy pracy rolniczej (liczba wypadków na 1000 ubezpieczonych rolników)
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Wśród dominujących obecnie chorób zawo-
dowych należy wymienić: przewlekłe choroby 
narządu głosu spowodowane nadmiernym wysił-
kiem głosowym (dotyczą one w zdecydowanej 
większości nauczycieli), pylice płuc (głównie py-
lice górników kopalń węgla i pylice azbesto-
we) oraz choroby zakaźne lub pasożytnicze albo 
ich następstwa (występujące głównie wśród 
pracowników służby zdrowia, rolników i leśni-
ków). 

wlekłych chorób narządu głosu – 24,4% w ogól-
nej liczbie chorób (w 2006 r. – 24,4%); w następnej 
kolejności: pylic płuc – 21,3% (21,3%), chorób 
zakaźnych lub pasożytniczych albo ich następstw 
– 20,4% (19,3%) oraz trwałego ubytku słuchu – 7,7% 
(9,4%). 

Spośród sekcji i działów gospodarki narodo-
wej, najwyższą zapadalność na choroby zawodowe 
odnotowano w leśnictwie, włączając działalność usłu-
gową – 787,6 (w 2006 r. – 664,8); górnictwie – 336,6 
(309,1), w tym: górnictwie węgla kamiennego i bru-
natnego (lignitu); wydobywaniu torfu – 404,1 (366,8); 
produkcji metali – 166,2 (162,8) oraz rolnictwie
i łowiectwie, włączając działalność usługową – 144,8 
(128,4).

W 2007 r. najwyższy współczynnik zapadalności 
na choroby zawodowe odnotowano w wojewódz-
twach: lubelskim – 73,1 (w 2006 r. – 73,7), śląskim 
– 68,4 (70,2), świętokrzyskim – 66,5 (62,6), małopol-
skim – 60,7 (41,4), podlaskim – 45,9 (45,6) i dolnoślą-
skim – 32,5 (32,2). Natomiast najniższy współczynnik 
zachorowalności miało województwo mazowieckie 
– 14,1 (10,8).

W województwach o najwyższym współczynni-
ku zapadalności najczęstszymi jednostkami choro-
bowymi były: w lubelskim – przewlekłe choroby 
narządu głosu, choroby zakaźne lub pasożytnicze; 
śląskim – pylice płuc, uszkodzenia słuchu; świę-
tokrzyskim – choroby zakaźne lub pasożytnicze, 
przewlekłe choroby narządu głosu; małopolskim 
– przewlekłe choroby narządu głosu, nowotwory, 
uszkodzenia słuchu; podlaskim – choroby zakaźne 
lub pasożytnicze, przewlekłe choroby narządu gło-
su; dolnośląskim – pylice płuc, przewlekłe choroby 
narządu głosu, choroby zakaźne lub pasożytnicze, 
uszkodzenia słuchu.

Szczegółowe dane statystyczne dot. chorób za-
wodowych – wg jednostek chorobowych – zawiera 
załącznik nr 7.

4. Wypadki przy pracy
i choroby zawodowe
w rolnictwie indywidualnym

Według danych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, w 2007 r., rolnicy zgłosili – do pla-
cówek terenowych i oddziałów regionalnych KRUS 
– 29 363 zdarzeń wypadkowych, tj. o 3201 (o 10%) 
mniej niż w roku 2006. Za wypadki przy pracy rolni-
czej uznano 28 113 spośród nich, tj. o 2804 (o 9%) 
mniej niż w roku poprzednim, a w związku z 18 723 
(w 2006 – 20 651) wypłacono odszkodowania. 

W 2007 r. odnotowano zmniejszenie – o 23,5% 
liczby wypadków śmiertelnych (ze 123 ofiar w 2006 r.
do 94 w 2007 r.), przy czym wskaźnik wypadko-
wości tych zdarzeń – zmienił się nieznacznie i wy-
niósł 0,06.




