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Wykres 78c..Poszkodowani w wypadkach 
ciężkich (wskaźnik na 1000 pracujących)
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Wykres 78b..Poszkodowani w wypadkach 
śmiertelnych (wskaźnik na 1000 pracujących)
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f obliczenia na podstawie przeciętnej liczby pracujących 
w 2007 r.

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

h wyliczenia wskaźników na podstawie danych GUS.
i klasyfikacja gospodarki narodowej według Polskiej Kla-

syfikacji Działalności (PKD).

2. Zatrudnieni w warunkach zagrożenia

Badaniem statystycznym dot. warunków pracy, 
Główny Urząd Statystyczny – objął jak co roku – za-
kłady, w których liczba pracujących wynosi powyżej 
9 osób.

W 2007 r. przebadano 62,5 tys. jednostek, które 
zatrudniały łącznie 5245,4 tys. osób, tj. 47,2%f ogó-
łu pracujących w gospodarce narodowej (z wyłą-
czeniem rolnictwa indywidualnego). W ww. grupie 
593,9 tys. osóbg, tj. 11,3% ogółu zatrudnionych
w zbadanych zakładach – pracowało w warunkach 
zagrożenia (w 2006 r. – 590,5 tys. osób, tj. 11,6%). 

Rok 2007 był kolejnym okresem, licząc od poło-
wy lat dziewięćdziesiątych, w którym utrzymała się 
tendencja spadkowa wskaźnika zagrożenia dla 
zdrowia pracowników mierzonego „liczbą zatrud-
nionych w warunkach zagrożenia na 1000 zatrudnio-
nych” – osiągnął on poziom 113,2h (w porównaniu
z rokiem 2006 spadek – o 2,5%).

Najwięcej osób zatrudnionych było w warunkach 
zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem 
pracy (66 osób na 1000 zatrudnionych), następnie 
– z uciążliwością pracy (33) oraz z czynnikami me-
chanicznymi związanymi z maszynami szczególnie 
niebezpiecznymi (13).

Spośród objętych badaniem w roku sprawo-
zdawczym zagrożeń dla zdrowia – w sekcjach i dzia-
łach gospodarki – najwyższe wartości ww. wskaź-
nika występowały nadal w górnictwiei – 439 na
1000 zatrudnionych (w 2006 r. – 389,7); w tym: gór-
nictwie węgla kamiennego i brunatnego, wydobywa-
niu torfu – 462,4 (406,1) oraz górnictwie rud metali 
– 718,8 (597,3).

W sekcji przetwórstwo przemysłowe następujące 
działy odnotowały, podobnie jak w latach poprzed-
nich, wysoki poziom wskaźników: produkcja drew-
na i wyrobów z drewna oraz ze słomy i wikliny – 336,8 
(w 2006 r. – 352,5); produkcja metali – 336,2 (305,8) 
oraz dział produkcja pozostałego sprzętu transporto-
wego – 267,3 (301,9).

Wykres 78a..Poszkodowani w wypadkach ogółem (wskaźnik na 1000 pracujących)
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ZAGROŻENIA ZAWODOWE W UJĘCIU STATYSTYCZNYM

Wykres 79..Zatrudnieni w warunkach zagrożenia (wskaźnik na 1000 zatrudnionych)
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Mapa 5. Zatrudnieni w warunkach zagrożenia wg województw
(wskaźnik 1000 zatrudnionych) 

      Polska w 2007 roku: 113,2            Źródło: dane GUS

Polska w 2006: 116,1
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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-




