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ZAGROŻENIA ZAWODOWE W UJĘCIU STATYSTYCZNYM

1. Wypadki przy pracy

Jednym z badań statystyki publicznej prowa-
dzonej przez GUS, jest coroczne badanie w za-
kresie wypadków przy pracy.a) Dotyczy ono osób 
pracujących w gospodarce narodowej, poza indy-
widualnymi gospodarstwami rolnymi.

Z opublikowanych informacji wstępnych za rok 
2006b) wynika, że w wypadkach przy pracy po-
szkodowanych zostało 95 465 osób, tj. o 11 063 
(13,1%) więcej niż w roku poprzednim. Na wzroście 
ogólnej liczby osób poszkodowanych zaważyło 
przede wszystkim znaczne zwiększenie się liczby 
wypadków lżejszych (o 13,3%). W wypadkach 
śmiertelnych liczba ofiar wzrosła z 468 w 2005 r. 
do 493 w 2006 r., tj. o 5,3%. Zwiększyła się również 
liczba ofiar wypadków z ciężkimi obrażeniami ciała
z 956 w 2005 r. do 986 w 2006 r., tj. o 3,1%.

Wzrost liczby osób poszkodowanych odno-
towano we wszystkich sekcjach gospodarkic),
a zwłaszcza w: przetwórstwie przemysłowym, 
handlu i naprawach oraz budownictwie. W wymie-
nionych rodzajach działalności (oraz dodatkowo
w: transporcie, gospodarce magazynowej i łączno-
ści; pozostałej działalności usługowej komunalnej, 
społecznej i indywidualnej) wzrost liczby osób 

poszkodowanych dotyczył wszystkich kategorii wy-
padków – śmiertelnych, ciężkich i lżejszych.

a) badaniem statystycznym objęte są wszystkie wypadki 
przy pracy, jak również wypadki traktowane na równi z wy-
padkami przy pracy. Dane o wypadkach przy pracy 
uzyskiwane są ze statystycznej karty wypadku przy 
pracy (Z-KW), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Go-
spodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie sta-
tystycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U. z dnia 22 
grudnia 2004 r. Nr 269, poz. 2672). Wypadkami trakto-
wanymi na równi z wypadkami przy pracy są wypadki
w czasie trwania podróży służbowej; w związku z odby-
waniem szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony
albo w związku z przynależnością do obowiązkowej lub 
ochotniczej straży pożarnej działającej w zakładzie pra-
cy lub przy wykonywaniu zadań zleconych przez dzia-
łające w zakładzie pracy organizacje, np. związkowe.

b)  wypadki przy pracy zgłoszone w danym roku.
c)  klasyfikacja wypadków wg Polskiej Klasyfikacji Działal-

ności (PKD).
d)  jest to liczba osób poszkodowanych w wypadkach 

przypadających na 1000 pracujących

Informacje o stanie wypadkowości winny być 
interpretowane również w kontekście danych dot. 
sytuacji gospodarczej. Według wstępnych szacun-
ków GUS, w 2006 roku realny wzrost PKB wyniósł 
5,8%, wobec 3,5% w 2005 roku. Produkcja sprze-
dana przemysłu (w przedsiębiorstwach o liczbie 
pracujących powyżej 9 osób) była o 11,8% wyższa
w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku. 
Natomiast produkcja budowlano-montażowa, obej-
mująca roboty o charakterze inwestycyjnym i re-
montowym, zrealizowana na terenie kraju przez 
przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracują-
cych powyżej 9 osób, była aż o 17,5% wyższa niż
w 2005 roku. Jednocześnie, w związku ze znaczną 
emigracją zarobkową polska gospodarka zaczynała 
odczuwać niedobór wysokokwalifikowanych i do-
świadczonych kadr pracowniczych. Skutkowało to 
nasilaniem się zjawiska zatrudniania pracowników 
„przypadkowych” – niedoświadczonych i bez wła-
ściwego przygotowania zawodowego. Można oce-
nić, że wspomniane czynniki miały istotny wpływ 
na pogorszenie się stanu wypadkowości

125 000

100 000

75 000

50 000

20 000

0

Wykres 72. Poszkodowani w wypadkach przy pracy 
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Źródło: Dane GUS

Wskaźnik częstości wypadkówd) wzrósł z po-
ziomu 7,99 w 2005 r. do 8,87 w 2006 r., tj. o 10,9%. 
Nadal największa wypadkowość występowała
w sekcjach: górnictwo – 16,77 (w 2005 r. – 15,43), 
przetwórstwo przemysłowe – 14,72 (w 2005 r. 
– 13,17), rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo – 13,53 
(w 2005 r. – 12,65), budownictwo – 12,66 (w 2005 r.
– 10,99) oraz ochrona zdrowia i pomoc społecz-
na – 11,99 (w 2005 r. – 10,65). Szczegółowe infor-
macje nt. wskaźników wypadków ogółem oraz 
śmiertelnych i ciężkich przedstawione są na wy-
kresach.

Rok 2006 przyniósł w czterech województwach 
wzrost liczby osób poszkodowanych we wszyst-
kich rodzajach wypadków przy pracy (w mało-
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Mapa 1. Poszkodowani w wypadkach ogółem wg województw
(wskaźnik częstości wypadków na 1000 pracujących) 

Mapa 2. Poszkodowani w wypadkach śmiertelnych wg województw
(wskaźnik częstości wypadków na 1000 pracujących) 

Polska w 2005: 0,044

Polska w 2006 roku: 0,046 Źródło: dane GUS

Polska w 2006 roku: 8,87 Źródło: dane GUS

Polska w 2005: 7,99
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Wykres 73b. Poszkodowani w wypadkach 
śmiertelnych

 (wskaźnik na 1000 pracujących)
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Wykres 73c. Poszkodowani w wypadkach 
ciężkich w latach 1999–2006

(wskaźnik na 1000 pracujących)
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Wykres 73a. Poszkodowani w wypadkach ogółem (wskaźnik na 1000 pracujących)

Źródło: dane GUS
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polskim, podkarpackim, śląskim oraz warmińsko-
-mazurskim). Spadek liczby ofiar śmiertelnych od-
notowano w województwach: kujawsko-pomorskim, 
mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, 
świętokrzyskim oraz zachodniopo-morskim. 

Dane statystyczne dot. wypadków przy pracy 
wg sekcji gospodarki narodowej oraz województw 
zawarte są w załącznikach nr 5a i 5b.

2.  Zatrudnieni w warunkach zagrożenia

Badanie statystyczne, przeprowadzane co roku 
przez Główny Urząd Statystyczny, dotyczy jedno-
stek, w których liczba pracujących przekracza 
9 osób.

W 2006 r. ww. badaniem GUS objął 61,1 tys.
zakładów, które zatrudniały łącznie 5086,6 tys. 
osób, tj. 47,3%e) ogółu pracujących w gospodar-
ce narodowej (z wyłączeniem rolnictwa indywi-
dualnego). Spośród wymienionej grupy, w wa-
runkach zagrożenia pracowało 590,5 tys. osóbf)

(tj. 11,6% ogółu zatrudnionych w zbadanych
zakładach); (w 2005 r. – 576,5 tys. osób, tj. 12,0%). 

Wskaźnik zagrożenia dla zdrowia pracowników 
mierzony liczbą zatrudnionych w warunkach za-
grożenia na 1000 zatrudnionych zmniejszył się do 
poziomu 116,1 (spadek o prawie 3% w stosunku do 
roku 2005).

Nadal najwięcej osób zatrudnionych było w wa-
runkach zagrożenia czynnikami związanymi ze śro-
dowiskiem pracy (66 osób na 1000 zatrudnionych), 
następnie – z uciążliwością pracy (35) oraz z czyn-
nikami mechanicznymi związanymi z maszynami 
szczególnie niebezpiecznymi (14).

Spośród sekcji i działów gospodarki, najwyż-
sze wartości ww. wskaźnika nadal występowały
w górnictwie – 389,7 na 1000 zatrudnionych (w 2005 r.
– 426,8). 

W sekcji przetwórstwo przemysłowe nastę-
pujące działy odnotowały, podobnie jak w latach
poprzednich, wysoki poziom wskaźników: pro-

e)  obliczenia na podstawie przeciętnej liczby pracujących 
w 2006 r.

f)  liczonych tylko raz w grupie czynnika przeważającego 
tzn. zagrożenia środowiskiem pracy, uciążliwością pra-
cy lub czynnikami mechanicznymi.
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g)  skrócona nazwa działu gospodarki narodowej

Wykres 74. Zatrudnieni w warunkach zagrożenia (wskaźnik na 1000 zatrudnionych)
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Mapa 3. Zatrudnieni w warunkach zagrożenia wg województw (wskaźnik na 1000 zatrudnionych) 

Polska w 2005: 119,6

Polska w 2006 roku: 116,1 Źródło: dane GUS

dukcja drewna i wyrobów z drewna oraz ze słomy
i wiklinyg) – 352,5 (w 2005 r. – 366,6), produkcja
metali – 05,8 (281,1), a także dział pn. produkcja
pozostałego sprzętu transportowego – 301,9 
(274,2).

Terytorialna struktura zagrożeń czynnikami 
szkodliwymi dla zdrowia nie ulega od lat zasad-
niczym zmianom. Najtrudniejsze warunki pracy 
nadal występują w województwie śląskim (co 

piąta osoba pracuje tam w warunkach zagrożenia 
dla zdrowia).

Najmniej szkodliwe dla zdrowia warunki pra-
cy odnotowuje się w województwie mazowieckim 
(co 17 osoba zatrudniona w warunkach zagrożenia 
dla zdrowia), a także w woj. łódzkim i podlaskim 
(odpowiednio – co 13 i 14).
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Szczegółowe dane statystyczne dot. zatrud-
nionych w warunkach zagrożenia – wg sekcji
i działów gospodarki narodowej – zawiera załącznik 
nr 6.

3.  Choroby zawodowe

W 2006 r., według danych Centralnego Rejes-
tru Chorób Zawodowych Instytutu Medycyny Pracy 
w Łodzi, odnotowano w Polsce 3129 przypadków 
chorób zawodowych, tj. o 120 (3,7%) mniej niż
w roku 2005.

Współczynnik zachorowalności na choroby za-
wodowe (tj. liczba chorób zawodowych na 100 tys.

Wykres 75. Struktura zagrożeń czynnikami środowiska pracy (osobozagrożenia)*

* jest to suma działających na pracownika szkodliwych czynników, osoba liczona jest tyle razy na ile czynników szkodliwych jest 
narażona 
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zatrudnionych) utrzymał tendencję spadkową
i w 2006 r. wyniósł 32,8 (w 2005 r. – 34,8).

W badanym okresie – w porównaniu do roku 
2005 – nastąpił spadek liczby chorób zawodowych 
polegających na trwałym ubytku słuchu – o 43 przy-
padki (tj. 12,7%) oraz chorób opłucnej lub osier-
dzia wywołanych pyłem azbestu – o 42 przypadki
(tj. 56,8%), a także chorób skóry – o 35 przypadków 
(tj. 21,5%) i zatruć – o 33 przypadki (tj. 38,4%). 

Natomiast największy wzrost wystąpił w zakre-
sie przewlekłych chorób narządu głosu spowodo-
wanych nadmiernym wysiłkiem głosowym – o 81 
przypadków (tj. 11,9%). Choroby te nadal mają naj-
większy udział w ogólnej liczbie chorób zawodo-
wych (w 2006 r. – 24,4%), a w następnej kolejnoś-

Wykres 76. Choroby zawodowe (współczynnik zapadalności na 100 tys. zatrudnionych)

Żródło: dane IMP w Łodzi
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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% 5,7% 51,8% 0,7% 0,0%

leśnictwo, włączając działalność 
usługową 0,0% 0,4% 88,7% 9,3% 0,0%

górnictwo 75,2% 13,5% 0,0% 4,0% 0,0%

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

77,2% 11,9% 0,0% 4,1% 0,0%

produkcja wyrobów
z pozostałych surowców 
niemetalicznych

52,8% 7,4% 0,0% 0,9% 0,0%

produkcja metali 40,7% 25,0% 0,0% 3,7% 0,0%

produkcja maszyn i urządzeń, 
gdzie indziej niesklasyfikowana 28,4% 27,2% 2,5% 4,9% 0,0%

produkcja pozostałego sprzętu 
transportowego 8,2% 59,2% 0,0% 4,1% 0,0%

budownictwo 37,4% 25,2% 0,0% 6,5% 0,0%

transport lądowy; transport 
rurociągowy 0,0% 33,3% 11,1% 5,6% 0,0%

edukacja 0,0% 0,5% 1,2% 0,3% 96,8%

ochrona zdrowia i opieka 
społeczna 0,0% 0,3% 67,4% 0,3% 8,8%

Struktura najczęściej występujących chorób zawodowych w wybranych sekcjach
i działach gospodarki narodowej w 2006 r.

ci: pylice płuc – 21,3% (20,7%); choroby zakaźne 
lub pasożytnicze albo ich następstwa – 19,3; obu-
stronny trwały ubytek słuchu typu ślimakowego 
– 9,4%. 

Spośród sekcji i działów gospodarki narodo-
wej, najwyższą zapadalność na choroby zawodowe 

h)  klasyfikacja gospodarki narodowej według Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD)

Wśród dominujących chorób zawodowych są 
następujące schorzenia: przewlekłe choroby na-
rządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem 
głosowym (dotyczą one w zdecydowanej większo-
ści nauczycieli) oraz choroby zakaźne lub pasożyt-
nicze albo ich następstwa (występujące głównie 
wśród pracowników ochrony zdrowia, rolników
i leśników).

odnotowano w leśnictwie, włączając działalność 
usługowąh) – 664,8; górnictwie – 309,1; produkcji 
metali – 162,8 oraz rolnictwie i łowiectwie, włączając 
działalność usługową – 128,4.

W 2006 r. najwyższy współczynnik zapadalnoś-
ci na choroby zawodowe odnotowano w wojewódz-
twach: lubelskim – 73,7, śląskim – 70,2, świętokrzy-
skim – 62,6, podlaskim – 45,6, małopolskim – 41,4
i wielkopolskim – 33,5.

Szczegółowe dane statystyczne dot. chorób za-
wodowych – wg jednostek chorobowych – zawiera 
załącznik nr 7.
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Polska w 2005: 34,8

Polska w 2006 roku: 32,8 Źródło: dane Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

Mapa 4. Choroby zawodowe (współczynnik zapadalności na 100 tys. zatrudnionych) 

4.  Wypadki przy pracy i choroby
zawodowe w rolnictwie 
indywidualnym

W 2006 r., według danych Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, rolnicy zgłosili do
placówek terenowych i oddziałów regionalnych 
KRUS 32 564 zdarzeń wypadkowych, tj. o 991 
(3%) mniej niż w roku 2005. Za wypadki przy 
pracy rolniczej uznano 30 917 zdarzeń, tj. o 447 
(1,4%) mniej niż w roku poprzednim, przy czym 
w związku z 20 651 wypadkami zostały wypłaco-
ne odszkodowania (w 2005 r. – 20 869). Wskaźnik 
wypadkowości wśród rolników mierzony liczbą po-
szkodowanych na 1000 ubezpieczonych rolników 
spadł do poziomu 12,9 i jest to najniższa wartość od 
kilkunastu lat. Pomimo systematycznego zmniej-
szania się wskaźnika, nadal znacznie przekracza 
on ogólny wskaźnik wypadkowości dla kraju; 
wypadki w rolnictwie indywidualnym zdarzają się 
1,5-krotnie częściej niż w pozostałych gałęziach 
gospodarki.

W badanym okresie odnotowano zmniejszenie 
– o 4% – liczby wypadków śmiertelnych wśród 
rolników (ze 128 ofiar w 2005 r. do 123 w 2006 r.). 
Wskaźnik wypadkowości tych zdarzeń nie zmienił 
się i wyniósł 0,08.

Najwięcej śmiertelnych wypadków przy pracy 
rolniczej to skutek przejechania, uderzenia lub po-

chwycenia przez środki transportu w ruchu (38%),
a także nagłych zachorowań – 29% oraz upadków
(z drabin, dachów) – 10,2%.

Jako źródło powtarzających się przyczyn wy-
padków należy wymienić:
�� nieprzestrzeganie zasad bhp, nieodpowiednia 

organizacja i metody pracy;
�� niestosowanie ochron osobistych, odzieży

i obuwia roboczego;
�� stosowanie maszyn, urządzeń i narzędzi nie-

spełniających wymogów bezpieczeństwa; prze-
starzałe technologie produkcji;

�� nieporządek w pomieszczeniach gospodar-
czych, zły stan powierzchni podwórzy, praca pod 
wpływem alkoholu, pośpiech i nieostrożność; 

�� nieznajomość zasad bezpiecznego użytkowa-
nia maszyn i urządzeń wynikających z instrukcji 
obsługi;

�� nieprzestrzeganie przepisów kodeksu drogo-
wego.
Największą liczbę wypadków przy pracy 

rolniczej odnotowano w następujących woje-
wództwach: warmińsko-mazurskim – 20,2 na 
1000 zatrudnionych; kujawsko-pomorskim – 16,8; 
lubelskim – 16,1; podlaskim – 15,9; oraz lubuskim 
– 15,3. Natomiast najmniej ww. wypadków miało 
miejsce w województwie opolskim – 7,6; śląskim 
– 8,9; zachodnio-pomorskim – 9,1 oraz małopol-
skim – 9,3.
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W 2006 r. KRUS przyznał rolnikom 107 jed-
norazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku 
na zdrowiu spowodowanego chorobą zawodo-
wą (w 2005 r. – 136). Dominującymi chorobami – 
podobnie jak w latach poprzednich – były choroby 
układu oddechowego: 22 przypadki astmy oskrze-

Wykres 77. Wypadki przy pracy rolniczej (liczba wypadków na 1000 ubezpieczonych rolników)

Żródło: dane KRUS
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lowej (w 2005 r. – 18), oraz 8 przypadków alergicz-
nego zapalenia pęcherzyków płucnych (w 2005 r. 
– 7). Zmniejszyła się liczba chorób roznoszonych 
przez kleszcze – boreliozy oraz odkleszczowego 
zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych
(z 85 w 2005 r. do 55 w 2006 r.).




