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Streszczenie
Wstęp: Celem doniesienia jest prezentacja podstawowych danych liczbowych o chorobach zawodowych stwierdzonych w 2008 r.  
Materiał i metody: Podstawą opracowania były wystawione w 2008 r. „Karty stwierdzenia chorób zawodowych”, które wpłynęły do 
Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych. Dane przedstawiono z uwzględnieniem jednostek chorobowych, płci i wieku osób chorych, 
okresu narażenia w miejscu pracy na czynniki szkodliwe powodujące stwierdzoną patologię, oraz w zależności od działów gospodarki 
narodowej i województw. Zapadalność scharakteryzowano za pomocą współczynników obliczanych w stosunku do liczby zatrudnio-
nych lub do liczby pracujących. Wyniki: W 2008 r. stwierdzono 3546 przypadków chorób zawodowych. Współczynnik zapadalności 
wynosił 34,7 przypadków na 100 tys. zatrudnionych. Najwyższą zapadalnością charakteryzowały się: choroby zakaźne lub pasożytnicze  
(9,4 na 100 tys.), przewlekłe choroby narządu głosu (7,9 na 100 tys.) i pylice płuc (6,8). U 77,9% osób z chorobą zawodową okres narażenia 
na czynnik szkodliwy wynosił co najmniej 20 lat. W przemyśle najwyższą zapadalność odnotowano wśród zatrudnionych w górnictwie 
węgla (416,3 przypadków na 100 tys.). Województwami o najwyższych współczynnikach zapadalności są: lubelskie (75,5), śląskie (66,3) 
i podlaskie (60,7). Wnioski: Liczba przypadków chorób zawodowych w stosunku do poprzedniego roku wzrosła o 261, tj. o 7,9%, współ-
czynnik zapadalności wzrósł o 3,6%. W liczbach bezwzględnych największy wzrost odnotowano w chorobach zakaźnych lub pasożytni-
czych (o 285 przypadków, tj. o 42,5%) i przewlekłych chorobach układu ruchu (o 22 przypadki, tj. 22,4%). Med. Pr. 2009;60(3):167–178
Słowa kluczowe: choroby zawodowe, rejestr, zapadalność

Abstract
Background: The aim of the paper was to present basic statistical data on occupational diseases diagnosed in 2008. Material and me-
thods: The work was based on the data compiled from ”Occupational Disease Reporting Forms” received by the Central Register of Oc-
cupational Diseases in 2008. The data comprised information on nosologic units, gender and age of patients, and duration of occupa-
tional exposure to harmful agents responsible for the development of specified pathologies. These data were further classified by sectors 
of the national economy and voivodeships. The incidence was specified in terms of the number of cases in relation to paid employees 
or to employed persons. Results: The number of occupational diseases diagnosed in 2008 accounted for 3546 cases. The incidence rate 
was 34.7 cases per 100 000 paid employees. The highest incidence rates were noted for infectious and parasitic diseases (9.4/100 000), 
chronic voice disorders (7.9) and pneumoconioses (6.8). As many as 77.9% of patients affected by occupational diseases had been expo-
sed to harmful agents for longer than 20 years. In industrial sectors of the national economy, the highest incidence rate was noted in the 
coal mining industry (416.3 cases per 100 000). The highest incidence rates were recorded in the Lubelskie (75.5), Silesian (66.3) and 
Podlaskie (60.7) voivodeships. Conclusions: An increase of 261 (7.9%) cases of occupational diseases and an increase of 3.6% in their 
incidence rate over the  previous year  were noted in 2008. The greatest increase was noted in infectious and parasitic diseases (of 285 
cases, i.e. 42.5%) and chronic diseases of the  locomotor system (of 22 cases i.e. 22.4%). Med Pr 2009;60(3):167–178
Key words: occupational diseases, register, incidence   
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WSTĘP

Choroby zawodowe podlegają w Polsce obowiązkowej 
rejestracji, co daje podstawę do systematycznych analiz 
zjawiska, a następnie podejmowania działań w zakresie 
zdrowia pracujących i ochrony pracy.

Proces stwierdzania choroby zawodowej jest uregu-
lowany Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 lip-
ca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, 
szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgła-
szania, podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania cho-
rób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych 
sprawach, oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumento-
wania chorób zawodowych i skutków tych chorób (1).

* Praca wykonana w ramach zadania finansowanego z dotacji na 
działalność statutową nr IMP 10.4 pt. „Tworzenie bazy danych Cen-
tralnego Rejestru Chorób Zawodowych (badanie ciągłe)”. Kierow-
nik zadania: prof. dr hab. med. N. Szeszenia-Dąbrowska.
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Celem niniejszego doniesienia jest przedstawienie 
podstawowych informacji o przypadkach chorób uzna-
nych za zawodowe w ubiegłym roku.

MATERIAŁ I METODY

W pracy przedstawiono dane o chorobach zawodowych 
stwierdzonych w 2008 r. i zgłoszonych przez stacje sani-
tarno-epidemiologiczne do Centralnego Rejestru Cho- 
rób Zawodowych, prowadzonego w Instytucie Medy-
cyny Pracy w Łodzi. Dokumentem źródłowym jest 
„Karta stwierdzenia choroby zawodowej” wypełniana 
dla każdego przypadku.

Dane dotyczące chorób zawodowych przedstawio-
no według jednostek chorobowych, płci i wieku osób, 
u których stwierdzono chorobę zawodową, przyczyn 
wywołujących patologię, długości trwania narażenia 
na czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz rodza-
ju działalności na podstawie Polskiej Klasyfikacji Dzia-
łalności (PKD). Podano także współczynniki zapadal-
ności na choroby zawodowe (na 100 tys. zatrudnionych 
oraz na 100 tys. pracujących). Do ich obliczenia przyję-
to najświeższe dostępne dane, tj. dotyczące roku 2007. 
Liczba zatrudnionych wynosiła wtedy 10 212,8 tys., 
a pracujących 13 771,1 tys. (2).

WYNIKI

Choroby zawodowe 
według jednostek chorobowych
W 2008 r. stwierdzono w Polsce 3546 przypadków 
chorób zawodowych. Najliczniej rozpoznawane były 
choroby zakaźne lub pasożytnicze, albo ich następ-
stwa — 956 przypadków, tj. 27,0% ogółu chorób za-
wodowych. Zdecydowanie przeważała tu borelioza, 
z liczbą 702 przypadków, co stanowi 73,4% tej grupy. 
U 149 osób rozpoznano wirusowe zapalenie wątroby 
(15,6% wszystkich chorób zakaźnych), w 119 przypad-
kach było to wzw typu C, a w 30 — typu B. Orzeczo-
no 65 przypadków gruźlicy pochodzenia zawodowego, 
co stanowi 6,8% wszystkich chorób zakaźnych.

Drugą grupą pod względem liczby przypadków były 
przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nad-
miernym wysiłkiem głosowym — 809 (22,8%). Domi-
nowały tu niedowłady strun głosowych — 530 stwier-
dzeń (65,5% w tej grupie) i wtórne zmiany przerostowe 
fałdów głosowych — 217 (26,8%).

Na trzecim miejscu znalazły się pylice 
płuc — 697 przypadków (19,6% ogółu patologii zawo-
dowych). Dominowały pylice górników kopalń węgla 

z liczbą 461 przypadków (66,2% w tej grupie), pyli-
ca azbestowa — 112 (16,1%) i pylica krzemowa — 102 
(14,6%).

Kolejną grupę stanowił obustronny trwały uby-
tek słuchu typu ślimakowego — 240 przypadków, co 
daje 6,8% wszystkich chorób zawodowych.

Łączny udział czterech wymienionych grup pato-
logii wynosił 76,2% wszystkich chorób zawodowych 
(ryc. 1). Pozostałe jednostki chorobowe zgłaszane były 
z częstością mniejszą niż 5%.
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Ryc. 1. Struktura chorób zawodowych w Polsce w 2008 r.
Fig. 1. Structure of occupational diseases in Poland, 2008.

Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowe-
go stwierdzono u 160 osób (4,5% wszystkich przypad-
ków). W 142 przypadkach był to zespół cieśni w obrębie 
nadgarstka (88,8% w tej grupie), a w 18 — zespół rowka 
nerwu łokciowego (11,2%).

Choroby skóry z liczbą 125 przypadków znalazły 
się na szóstym miejscu, stanowiąc 3,5% ogólnej liczby 
chorób zawodowych. Największy udział w tej grupie 
(76,8%) miały alergiczne kontaktowe zapalenia skóry 
rozpoznane u 96 osób.

Nieco mniej liczną kategorią były przewlekłe choro-
by układu ruchu — 120 przypadków (3,4% wszystkich 
patologii).

Odnotowano 100 przypadków nowotworów, w tym 
85 kwalifikowanych w grupie 17. wykazu chorób za-
wodowych (nowotwory złośliwe powstałe w następ-
stwie działania czynników występujących w śro-
dowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi)  
oraz 15 przypadków w grupie 16. (spowodowanych 
promieniowaniem jonizującym) (1). Wśród tych pierw- 
szych jako czynnik przyczynowy najczęściej wymie-
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niano azbest (45 przypadków) i WWA (17 przypad-
ków), a najliczniejsze były raki płuca (43 przypadki) 
i międzybłoniaki opłucnej (14 przypadków). W no-
wotworach złośliwych spowodowanych narażeniem 
na promieniowanie jonizujące odnotowano 2 umiej-
scowienia — płuco (14 przypadków) i sutek żeński  
(1 przypadek).

Stwierdzono 89 przypadków astmy oskrzelowej 
(2,5% wszystkich chorób).

U 84 osób (2,4%) rozpoznano zespół wibracyjny. 
Dominowały w nim zmiany kostno-stawowe, które 
występowały u 43 osób (51,2% w tej grupie). Zabu-
rzenia naczyniowo-nerwowe stwierdzono u 17 osób 
(20,2%), a u 24 zmiany o charakterze mieszanym 
(28,6%).

Alergiczny nieżyt nosa orzeczony został u 48 osób 
(1,4%), a choroby opłucnej lub osierdzia spowodowane 
pyłem azbestu u 40 osób (1,1%).

Odnotowano 26 przypadków (0,7% wszystkich 
chorób) ostrych i przewlekłych zatruć substancjami 
chemicznymi lub ich następstw. Ich najczęstszym 
czynnikiem przyczynowym (11 przypadków) był dwu-
siarczek węgla. Inne substancje powodowały najwyżej 
po 2 przypadki zatruć. Zatruciom ostrym, tzn. takim, 
których objawy wystąpiły po narażeniu nieprzekra-
czającym jednej zmiany roboczej, uległo 6 osób.

Udział każdej innej patologii zawodowej, poza wyżej 
wymienionymi, nie przekraczał 0,5%. Wszystkie gru-
py chorób odnotowane w 2008 roku przedstawione są  
w tabeli 1.

Tabela 1. Choroby zawodowe w Polsce w 2008 r. według jednostek chorobowych
Table 1. Occupational diseases in Poland in 2008, by nosologic units
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Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa /  
Acute and chronic intoxications and their sequels

Gorączka metaliczna / Metallic fever

Pylice płuc / Pneumoconioses

Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu / 
Diseases of pleura or pericardium induced by asbestos dust

Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli /  
Chronic obstructive bronchitis

Astma oskrzelowa / Bronchial asthma

Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych / 
Extrinsic allergic alveolitis 

Ostre uogólnione reakcje alergiczne /  
Acute general allergic reactions

Byssinoza / Byssinosis

Beryloza / Berylliosis

Choroby płuc wywołane pyłem metali twardych /  
Lung diseases induced by  heavy metals dust

Alergiczny nieżyt nosa / Allergic rhinitis

Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym /  
Oedematous laryngitis induced by allergy

Przedziurawienie przegrody nosa / Nasal septum perforation

Przewlekłe choroby narządu głosu / Chronic voice disorders

Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego / 
Diseases caused by ionizing radiation
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per 100 000 paid 

employees
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Choroby zawodowe 
w porównaniu z rokiem poprzednim
W 2008 r. liczba nowo stwierdzonych chorób zawodo-
wych w porównaniu do 2007 r. wzrosła o 261 przypad-
ków, tj. o 7,9% (3). W liczbach bezwzględnych najwięk-
szy wzrost odnotowano w chorobach zakaźnych lub 
pasożytniczych (o 285 przypadków), co daje wskaźnik 
wzrostu o 42,5% i w przewlekłych chorobach narządu 
ruchu (o 22 przypadki, tj. o 22,4%).

Choroby zawodowe według płci, stażu pracy 
w narażeniu i wieku w chwili rozpoznania
W strukturze chorób zawodowych w 2008 r. według 
płci, analogicznie do lat poprzednich, przeważali 
mężczyźni, u których stwierdzono 2075 przypadków, 

tj. 58,5% ogółu chorób zawodowych. Najczęściej stwier-
dzaną chorobą zawodową u mężczyzn była pylica płuc 
(31,4%), a u kobiet schorzenia narządu głosu (48,3%). 
Rycina 2. obrazuje różnice w strukturze patologii za-
wodowych kobiet i mężczyzn.

Mężczyźni stanowili większość wśród osób z roz-
poznaniem pylicy, choroby zakaźnej lub pasożytniczej, 
ubytku słuchu, zespołu wibracyjnego, nowotworu zło-
śliwego, astmy oskrzelowej, choroby opłucnej lub osier-
dzia wywołanej pyłem azbestu, alergicznego nieżytu 
nosa, zatrucia, choroby wywołanej promieniowaniem 
jonizującym, choroby układu wzrokowego, przewlekłe-
go obturacyjnego zapalenia oskrzeli, zewnątrzpochod-
nego zapalenia pęcherzyków płucnych oraz chorób 
płuc wywołanych pyłem metali twardych (tab. 2).

Tabela 1. Choroby zawodowe w Polsce w 2008 r. według jednostek chorobowych — cd.
Table 1. Occupational diseases in Poland in 2008, by nosologic units  —  cont.
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Nowotwory złośliwe / Malignant neoplasms

Choroby skóry / Skin diseases

Przewlekłe choroby układu ruchu /  
Chronic diseases of locomotor system

Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego /  
Chronic diseases of  peripheral nervous system

Ubytek słuchu / Hearing loss

Zespół wibracyjny / Vibration syndrome

Choroby wywołane pracą w warunkach podwyższonego ciśnienia 
atmosferycznego / Diseases induced by work under increased 
atmospheric pressure

Choroby wywołane działaniem wysokich, albo niskich temperatur 
otoczenia / Diseases induced by high or low temperature of  the 
environment

Choroby układu wzrokowego / Diseases of  visual system

Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa / 
Infectious and parasitic diseases and their sequels

Przewlekłe zanikowe, przerostowe i alergiczne nieżyty błon 
śluzowych nosa, gardła, krtani i tchawicy, wywołane działaniem 
substancji o silnym działaniu drażniącym lub uczulającym / 
Chronic atrophic, hypertrophic and allergic inflammation 
of mucous membranes of nose, pharynx, larynx and trachea 
induced by highly irritant or sensitizing agents
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 0,0

 
 
 0,1

 6,9

 
 0,0
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Lp.
Order no.

Choroby zawodowe
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Przypadki
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n

Współczynnik  
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Incidence  rate 
per 100 000 employed 
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*  Grupa chorób ze „starej listy”. Wykazano tu przypadek zgłoszony w 2008 r., ponieważ zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z 30 lipca  2002 r. (DzURP z 2002 r. nr 132, 
poz. 1115, § 10) w karcie stwierdzenia choroby zawodowej wpisywana jest nazwa jednostki chorobowej według listy obowiązującej w chwili rozpoczęcia procesu orzeczniczego / 
This item comprises   diseases, which are not specified in the current list of occupational diseases, but were included in 2008 because according to the provisions of the  decree of  the 
Council of Ministers issued on  August 19, 2002 (Official Gazette 132, item 1115, § 10) the specification  in the occupational disease reporting form should be selected from the list 
valid at the date of starting the diagnosing process.
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Większy udział kobiet zaznaczył się natomiast 
w chorobach narządu głosu, obwodowego układu ner-
wowego, układu ruchu i skóry. Tylko u kobiet stwier-
dzono chorobę wywołaną działaniem niskich tempera-

Tabela 2. Choroby zawodowe stwierdzone w większości u mężczyzn w Polsce w 2008 r.
Table 2. Categories of occupational diseases more frequent among males, Poland, 2008
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Nowotwory złośliwe / Malignant neoplasms

Astma oskrzelowa / Bronchial asthma

Choroby opłucnej i osierdzia wywołane pyłem azbestu /  
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Diseases caused by ionizing radiation

Choroby układu wzrokowego / Diseases of  visual system

Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli / Chronic obstructive bronchitis 
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Extrinsic allergic alveolitis

Choroby płuc wywołane pyłem metali twardych /  
Lung diseases induced by  heavy metals dust
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Lp.
Order no.

Jednostka chorobowa 
Nosologic units

Ogółem
Total

%n

W tym mężczyźni
Of which males

tur otoczenia oraz przerostowy nieżyt błony śluzowej 
krtani wywołany działaniem substancji o silnym dzia-
łaniu drażniącym (po 1 przypadku) (tab. 3).

Ryc. 2. Struktura chorób zawodowych wśród mężczyzn i kobiet w Polsce w 2008 r.
Fig. 2. Structure of occupational diseases among males and females in Poland, 2008.
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14,9%

Choroby skóry /
Skin diseases

5,1%

Choroby 
obwodowego układu 

nerwowego /
Diseases of peripheral

nervous system
8,5%

Mężczyźni / Males: 2075. 

Choroby narządu głosu /
Voice disorders

48,3%

Pozostałe /
Other
7,4%

Pylice płuc /
Pneumoconioses

31,4%

Choroby 
zakaźne lub

pasożytnicze /
Infectious and

parasitic
diseases
22,2%

Choroby 
zakaźne lub

pasożytnicze /
nfectious and

parasitic
diseases
30,4%

Nowotwory
złośliwe /
Malignant
neoplasms

3,6%

Zespół wibracyjny /
Vibration syndrome

3,7%
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Podobnie jak w latach poprzednich, większość 
stwierdzonych w Polsce w 2008 r. chorób zawodowych 
powstała w wyniku wieloletniej ekspozycji na czynni-
ki szkodliwe i uciążliwe. Po wyłączeniu z analizy tych 
chorób, dla których okres narażenia na czynnik etio-
logiczny nie odgrywał istotnej roli w ich powstaniu 
(tj. chorób zakaźnych i inwazyjnych oraz o podłożu 
alergicznym) okazało się, że 92,3% stwierdzonych przy-
padków powstało po minimum 10-letnim, zaś 77,9% 
po 20-letnim okresie pracy w kontakcie z czynnikiem, 
który był przyczyną zachorowania (tab. 4). Znalazło to 
również odzwierciedlenie w strukturze chorób zawo-

dowych według wieku. Ogółem 90,7% stwierdzeń do-
tyczy osób powyżej 40. roku życia. Najliczniejsza była 
grupa osób w wieku 50–59 lat — 48,0% ogółu przy-
padków (tab. 5).

Choroby zawodowe wg zawodów
Najliczniejszą kategorią zawodową wśród osób 
ze stwierdzoną chorobą zawodową byli robotnicy prze-
mysłowi i rzemieślnicy, stanowiący 34,8% ogółu (1233 
przypadki). W tej liczbie dominowali górnicy i robotni-
cy budowlani (466 osób) oraz robotnicy obróbki metali 
i mechanicy maszyn i urządzeń (395 osób).

Tabela 3. Choroby zawodowe stwierdzone w większości u kobiet w Polsce w 2008 r.
Table 3. Occupational diseases more frequent among females, Poland, 2008

1

2

 
3

 
4

5

 
6*

Przewlekłe choroby narządu głosu / Chronic voice disorders 

Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego /  
Chronic diseases of  peripheral nervous system 

Przewlekłe choroby układu ruchu / Chronic  
diseases of  locomotor system

Choroby skóry / Skin diseases

Choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia  / 
Diseases induced by high or low temperature of the environment

Przewlekłe zanikowe, przerostowe i alergiczne nieżyty błon śluzowych nosa, 
gardła, krtani i tchawicy, wywołane działaniem substancji o silnym  
działaniu drażniącym lub uczulającym / Chronic atrophic, hypertrophic  
and allergic inflammation of mucous membranes of nose,  
pharynx, larynx and trachea induced by highly irritant  
or sensitizing agents

809

160

 
120

 
125

1

 
1

87,9

78,1

 
66,7

 
60,0

100,0

 
100,0

711

125

 
80

 
75

1

 
1

Lp.
Order no.

Jednostka chorobowa 
Nosologic units

Ogółem
Total

%n

W tym kobiety:
Of which females:

* Patrz tab. 1 / See Table 1.

3,3

3,7

5,3

7,4

80,3

100,0

36

40

57

80

871

1 084

4,2

4,0

5,6

10,2

76,0

100,0

57

54

76

138

1 026

1 351

3,8

3,9

5,5

8,9

77,9

100,0

93

94

133

218

1 897

2 435

< 4

5–9

10–14

15–19

> 20

Ogółem / Total

%n%n%n

Okres narażenia (w latach)
Duration (years)

Tabela 4. Choroby zawodowe stwierdzone w 2008 r. według okresu narażenia* i płci
Table 4. Occupational diseases in 2008 by duration of exposure* and gender

Przypadki / Cases

ogółem / total kobiety / femalesmężczyźni / males

* W tabeli nie uwzględniono 1111 przypadków (724 u mężczyzn, 387 u kobiet), w których okres narażenia nie miał znaczenia / 1111 cases (724 in males, 387 in females)  
with exposure data not available or applicable are excluded.
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Udział następnej pod względem liczebności katego-
rii — specjalistów — wynosił 27,1% (962 osoby). Zde-
cydowaną większość tej kategorii zawodowej (82,0%) 
stanowili specjaliści z zakresu szkolnictwa (789 osób). 
Znacznie mniej liczna była grupa pracujących w dziedzi-
nie nauk biologicznych i ochrony zdrowia (97 osób).

Współczynniki zapadalności na choroby zawodowe 
Roczny współczynnik zachorowalności na choroby za-
wodowe w 2008 r. wyniósł 34,7 przypadków na 100 tys. 
zatrudnionych. Najwyższe współczynniki zachorowal-
ności dotyczyły chorób zakaźnych lub pasożytniczych, 
przewlekłych chorób narządu głosu, pylic płuc, ubytku 
słuchu, chorób obwodowego układu nerwowego, cho-
rób skóry i chorób układu ruchu (tab. 6).

Zachorowalność wśród mężczyzn była wyższa niż 
wśród kobiet. Współczynniki wynosiły odpowied-

nio 38,4 i 30,6 przypadków na 100 tys. zatrudnionych. 
Jednostkami chorobowymi o najwyższej zapadalności 
u mężczyzn były pylice płuc, choroby zakaźne lub pa-
sożytnicze i ubytek słuchu. Wśród kobiet, podobnie jak 
w minionych latach, najwyższą zapadalnością charak-
teryzowały się przewlekłe choroby narządu głosu. Na 
kolejnych miejscach znalazły się choroby zakaźne lub 
pasożytnicze i choroby obwodowego układu nerwowe-
go (tab. 6).

Zapadalność na choroby zawodowe zwiększyła 
się w stosunku do roku ubiegłego o 3,6%. W tabeli 7. 
przedstawiono współczynniki zapadalności dla naj-
częstszych chorób zawodowych w roku 2008 w porów-
naniu z rokiem 2007. Spośród nich znacznie wzrosła 
zapadalność na choroby zakaźne lub pasożytnicze 
(o 38,2%), a zmniejszył się współczynnik ubytku słu-
chu, pylic i schorzeń narządu głosu.

1,8

7,3

18,8

58,4

13,7

100,0

26

107

277

859

202

1 471

2,0

7,5

23,5

40,6

26,4

100,0

42

155

487

843

548

2 075

1,9

7,4

21,5

48,0

21,2

100,0

68

262

764

1 702

750

3 546

< 29

30–39

40–49

50–59

> 60

Ogółem / Total

%n%n%n

Wiek (w latach)
Age (years)

Tabela 5. Choroby zawodowe stwierdzone w 2008 r. wg wieku i płci
Table 5. Occupational diseases in 2008 by age and gender

Przypadki / Cases

ogółem / total kobiety / femalesmężczyźni / males

Tabela 6. Choroby zawodowe o najwyższych współczynnikach zapadalności w Polsce w 2008 r. według płci
Table 6. Occupational diseases with the highest incidence rate in Poland, 2008 by gender  

Ogółem / Total

Choroby zakaźne lub pasożytnicze, albo ich następstwa / Infectious and parasitic 
diseases and their sequels 

Przewlekłe choroby narządu głosu / Chronic voice disorders

Pylice płuc / Pneumoconioses

Obustronny trwały ubytek słuchu typu ślimakowego spowodowany hałasem /  
Bilateral permanent noise-induced hearing loss of cochlear type

Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego /  
Chronic diseases of peripheral nervous system

Choroby skóry / Skin diseases

Przewlekłe choroby układu ruchu / Chronic diseases of locomotor system 

34,7

9,4

 
7,9

6,8

2,3

 
1,6

 
1,2

1,2

30,6

6,8

 
14,8

0,9

0,1

 
2,6

 
1,6

1,7

38,4

11,6

 
1,8

12,1

4,3

 
0,6

 
0,9

0,7

Jednostka chorobowa 
Nosologic units

ogółem / total mężczyźni / males kobiety / females

Współczynnik na 100 000 zatrudnionych
Rate per 100 000 paid employees
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Zapadalność na choroby zawodowe według 
rodzajów działalności społeczno-gospodarczej1

Zachorowalność na choroby zawodowe w Polsce 
w 2008 r. w poszczególnych rodzajach działalności spo-
łeczno-gospodarczej zakładów pracy (według Polskiej 

Klasyfikacji Działalności — PKD (4)), była w znacz-
nym stopniu zróżnicowana. Wynikało to ze specyfiki 
przedsiębiorstw różniących się między sobą zarówno 
rodzajem lub poziomem ekspozycji na czynniki szko-
dliwe i uciążliwe, jak i liczebnością załóg wykonują-

Tabela 7. Zapadalność na najczęstsze choroby zawodowe w Polsce w roku 2008 w porównaniu z rokiem 2007
Table 7. Incidence rates of the most frequent occupational diseases in Poland in 2008 compared with 2007

Ogółem / Total

Przewlekłe choroby narządu głosu / Chronic voice disorders

Pylice płuc / Pneumoconioses

Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa / Infectious and parasitic 
diseases and their sequels 

Obustronny trwały ubytek słuchu typu ślimakowego spowodowany hałasem / Bilateral 
permanent noise-induced hearing loss of cochlear type

Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego / Chronic diseases of  peripheral 
nervous system

33,5

8,1

7,1

6,8

 
2,6

 
1,6

+3,6

–2,5

–4,3

+38,2

 
–11,5

 
—

34,7

7,9

6,8

9,4

 
2,3

 
1,6

Jednostka chorobowa
Nosologic units

rok 2007 rok 2008

Wzrost/spadek 
w stosunku do 2007 r.

Increase/decrease 
in relation to 2007

[%]

Współczynnik zapadalności na 100 000 
zatrudnionych

Incidence rate per 100 000 paid employees

1 Od 2008 r. obowiązuje nowa Polska Klasyfikacja Działalności, zwana w skrócie PKD-2007 (5). Z uwagi jednak na, wynikający  
z terminów publikowania danych o zatrudnieniu, sposób obliczania współczynników zapadalności (tj. w stosunku do liczby zatrudnionych 
w roku poprzednim, w tym przypadku w 2007) podane tu współczynniki dotyczą rodzajów działalności społeczno-gospodarczej wg „starej” 
klasyfikacji z 2004 r. 

Ryc. 3. Zapadalność na wybrane choroby zawodowe w Polsce w latach 1989–2008.
Fig. 3. Selected categories of occupational diseases in Poland, 1989–2008.
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cych pracę w określonych warunkach higienicznych. 
Uwzględniając liczbę odnotowanych przypadków 
i poziom zapadalności, wyłoniono z całego materiału 
statystycznego i poddano analizie te rodzaje działal-
ności społeczno-gospodarczej przedsiębiorstw, w któ-
rych problem chorób zawodowych jest szczególnie wi-
doczny. Poniżej przedstawiono niektóre z uzyskanych 
wyników.

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 
(Sekcja A — wg PKD-2004)
W 2008 r. w tej sekcji działalności gospodarki naro-
dowej stwierdzono 745 chorób zawodowych (487,4 
przypadków na 100 tys. zatrudnionych). Wśród nich 
zdecydowanie przeważały choroby zakaźne lub pa-
sożytnicze (661 stwierdzeń). Następne pod względem 
liczby przypadków były: astma (26 stwierdzeń), zespół 
wibracyjny (15 stwierdzeń), choroby skóry (12 stwier-
dzeń) i zewnątrzpochodne zapalenie pęcherzyków 
płucnych (12 stwierdzeń). Najczęstszą z grupy chorób 
zakaźnych lub pasożytniczych była borelioza, której 
udział wynosił 96,8%.

Budownictwo (Sekcja F — wg PKD-2004)
W 2008 r. w przedsiębiorstwach zajmujących się dzia-
łalnością budowlaną stwierdzono 115 chorób zawodo-
wych. Liczba przypadków w przeliczeniu na 100 tys. za-
trudnionych wyniosła 18,8. Najwięcej było rozpoznań 

pylic (45 przypadków), obustronnego trwałego ubytku 
słuchu (22 przypadki), zespołu wibracyjnego (10 przy-
padków) i nowotworów (9 przypadków).

Przemysł (wg PKD-2004)
W 2008 r. w przemyśle obejmującym górnictwo  
(w PKD sekcja C), przetwórstwo przemysłowe (D) oraz 
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, wodę (E) stwierdzono 1355 chorób zawodowych 
(45,9 przypadków na 100 tys. zatrudnionych). W sto-
sunku do 2007 r. liczba chorób zawodowych w przemy-
śle zmniejszyła się o 58 przypadków. Wśród stwierdzo-
nych chorób dominowały pylice płuc (640 stwierdzeń), 
obustronny trwały ubytek słuchu (199 stwierdzeń), 
a następnie choroby obwodowego układu nerwowego 
(105), nowotwory złośliwe (82 przypadki, w tym 12 wy-
wołanych promieniowaniem jonizującym), przewlekłe 
choroby układu ruchu (65 stwierdzeń), choroby skóry 
(52 stwierdzenia), zespół wibracyjny (51 stwierdzeń), 
astma oskrzelowa (42 stwierdzenia), choroby opłucnej 
lub osierdzia wywołane pyłem azbestu (38 stwierdzeń), 
alergiczny nieżyt nosa (31 stwierdzeń) i zatrucia ostre 
albo przewlekłe, lub ich następstwa (19 stwierdzeń).

W poszczególnych działach przemysłu, ze wzglę-
du na specyfikę produkcji i związane z nią narażenie 
na czynniki szkodliwe, struktura chorób zawodowych 
oraz poziomy zapadalności były różne. Niektóre dane 
na ten temat przedstawiono w tabeli 8.

96,6

 
2,8

 
76,6

12,3

 
69,9

 
11,9

 
40,5

19,0

Choroby zakaźne lub pasożytnicze /  
Infectious and parasitic diseases

Zespół wibracyjny / Vibration syndrome

 
Pylice płuc / Pneumoconioses

Ubytek słuchu / Hearing loss 

 
Choroby zakaźne lub pasożytnicze /  
Infectious and parasitic diseases 

Astma oskrzelowa / Bronchial astma 

 
Pylice płuc / Pneumoconioses 

Ubytek słuchu / Hearing loss 
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219

 
 

116

1 250,1

 
  

416,3

 
  
 

197,7

 
 

162,6

Leśnictwo / Forestry

 
 
Górnictwo węgla / Mining of coal

 
Rolnictwo i łowiectwo /  
 Agriculture and hunting

 
Produkcja metali / Manufacture  
 of basic metals

02

 

 
10

 
01

 
 
27

%

Dział
Division

Tabela 8. Dominujące choroby zawodowe stwierdzone w Polsce w 2008 r. w wybranych działach gospodarki narodowej  
według Polskiej Klasyfikacji Działalności (z 2004 r.)
Table 8. Major categories of occupational diseases in the selected NACE (previous version) divisions in Poland, 2008

Dominujące schorzenia
Major categories of occupational diseases

Współczynnik
na 100 000 

zatrudnionych
Rate per 100 000 
paid employees nazwa / name

Przypadki
Cases

n
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Edukacja (sekcja M — wg PKD-2004)
Liczba chorób zawodowych stwierdzonych w Polsce 
w 2008 r. w placówkach zajmujących się szkolnictwem 
wyniosła 798. Współczynnik zapadalności w tej sekcji 
wynosił 79,0 przypadków na 100 tys. zatrudnionych. 
Wśród stwierdzonych schorzeń dominowały przewle-
kłe choroby narządu głosu wywołane nadmiernym 
wysiłkiem głosowym, które stanowiły 97,7% w tej 
grupie. W porównaniu z 2007 r. nastąpił wzrost za-
chorowań o 12 przypadków.

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 
(sekcja N — wg PKD-2004)
Wśród pracowników zajmujących się tego rodza-
ju działalnością stwierdzono 316 chorób zawodo-
wych, w tym 67,1% stanowiły choroby zakaźne lub 
pasożytnicze (212 przypadków), 8,5% chorób skóry  
(27 przypadków), 7% przewlekłe choroby narządu gło-
su (22 przypadki), 6,6% chorób obwodowego układu 
nerwowego (21 stwierdzeń). W porównaniu z 2007 r. 
w ochronie zdrowia nastąpił spadek o 11 przypadków. 
Współczynnik zapadalności na choroby zawodowe 
wynosił 48,2 przypadków na 100 tys. zatrudnionych.

W obecnie obowiązującej wersji PKD-2007 
ten rodzaj działalności oznaczony jest jako sek-
cja Q — „opieka zdrowotna i pomoc społeczna” (5).
Stwierdzono w niej 309 przypadków chorób zawodo-
wych, w tym 209 zakaźnych lub pasożytniczych. Naj-
liczniejsze wśród chorób zakaźnych były wirusowe 
zapalenia wątroby (141 przypadków, tj. 67,5%) najczę-
ściej typu C (112 przypadków) lub typu B (29 przy-
padków) oraz gruźlica (61 przypadków, tj. 29,2%).

W celu pogłębienia informacji o chorobach zawo-
dowych wśród zatrudnionych w opiece zdrowotnej 
i pomocy społecznej (sekcja Q) dokonano analizy 
danych w poszczególnych grupach działalności. Oka-
zało się, że większość chorób zawodowych stwierdzo-
no wśród zatrudnionych w opiece zdrowotnej — 281 
przypadków, tj. 90,9% ogółu schorzeń występujących 
w sekcji Q. Dominowały choroby zakaźne lub paso-
żytnicze — 200 przypadków, w tym 137 wirusowego 
zapalenia wątroby i 57 gruźlicy. Z pozostałych wy-
mienić należy choroby skóry (26 przypadków), choro-
by obwodowego układu nerwowego (21 przypadków) 
i choroby układu ruchu (17 przypadków). Rozpa-
trując występowanie chorób zawodowych w wybra-
nych zawodach tej grupy, stwierdzono, że najwięcej 
zachorowań dotyczyło pielęgniarek — 146 przypad-

ków (52,0%). Według miejsc pracy najwięcej chorób 
powstało na oddziałach szpitalnych — 181 schorzeń, 
tj. 64,4% ogółu chorób stwierdzonych w całej grupie 
pracowników opieki zdrowotnej.

Zróżnicowanie terytorialne 
zapadalności na choroby zawodowe
W 2008 r. najwyższe, znacznie przekraczające po-
ziom ogólnokrajowy, współczynniki zapadalności na 
choroby zawodowe na 100 tys. zatrudnionych odno-
towano w województwach: lubelskim (75,5), śląskim 
(66,3), podlaskim (60,7), świętokrzyskim (53,5), ma-
łopolskim (48,4) i dolnośląskim (45,5). Najniższy był 
współczynnik zapadalności w województwie mazo-
wieckim (10,8).

Wielkość współczynników jest związana z wystę-
pującymi na danym terenie zagrożeniami dla zdrowia 
pracujących. Terytorialne zróżnicowanie zapadalno-
ści na klasyczne choroby zawodowe, takie jak pylice 
płuc czy ubytek słuchu, jest odzwierciedleniem zróż-
nicowania obecności szczególnie szkodliwych prze-
mysłów w poszczególnych województwach. Wśród 
dominujących obecnie chorób zawodowych znajdu-
ją się jednak schorzenia niezwiązane z przemysłem 
(tj. choroby zakaźne lub pasożytnicze), występujące 
głównie wśród rolników, leśników i pracowników 
opieki zdrowotnej, oraz przewlekłe choroby narządu 
głosu powodowane nadmiernym wysiłkiem głoso-
wym, dotyczące w zdecydowanej większości nauczy-
cieli. Te dwie grupy chorobowe w znacznej mierze 
decydują o wielkości współczynników w wielu woje-
wództwach (tab. 9).

W celu uzyskania informacji o głównych źródłach 
powstawania chorób zawodowych sporządzono li-
stę przedsiębiorstw, w których w 2008 r. stwierdzo- 
no 10 i więcej przypadków tego rodzaju chorób. Zna-
lazło się na niej 28 przedsiębiorstw, głównie kopalń 
węgla kamiennego. Ogółem w zakładach tych stwier-
dzono 792 przypadki chorób zawodowych, co stano-
wiło 22,3% wszystkich zachorowań w Polsce. 

Jeśli weźmiemy pod uwagę grupy najczęściej rozpo-
znawanych chorób zawodowych, to w tych 28 przed-
siębiorstwach skupiło się 70,0% wszystkich pylic 
płuc, 42,3% zatruć ostrych albo przewlekłych, 45,0% 
chorób opłucnej i osierdzia wywołanych pyłem azbe-
stu, 38,1% przypadków zespołu wibracyjnego i 33,0% 
nowotworów (licząc także spowodowane promienio-
waniem jonizującym).
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Tabela 9. Zapadalność na choroby zawodowe według województw i najczęściej stwierdzane jednostki chorobowe w Polsce w 2008 r.
Table 9. Incidence rates of occupational diseases by voivodeships and the most frequent nosologic units, Poland, 2008

Choroby zakaźne lub pasożytnicze, pylice płuc, przewlekłe choroby narządu głosu / 
Infectious and parasitic diseases, pneumoconioses, chronic voice disorders

Przewlekłe choroby narządu głosu, choroby zakaźne lub pasożytnicze / Chronic voice 
disorders, infectious and parasitic diseases

Choroby zakaźne lub pasożytnicze, przewlekłe choroby narządu głosu, pylice / 
Infectious and parasitic diseases, chronic voice disorders, pneumoconioses

Przewlekłe choroby narządu głosu, choroby zakaźne lub pasożytnicze / Chronic voice 
disorders, infectious and parasitic diseases

Choroby zakaźne lub pasożytnicze, astma oskrzelowa, przewlekłe choroby narządu 
głosu / Infectious and parasitic diseases, bronchial asthma, chronic voice disorders

Przewlekłe choroby narządu głosu, choroby zakaźne lub pasożytnicze, pylice / Chronic 
voice disorders, infectious and parasitic diseases, pneumoconioses

Choroby zakaźne lub pasożytnicze, przewlekłe choroby narządu głosu, pylice / 
Infectious and parasitic diseases, chronic voice disorders, pneumoconioses

Przewlekłe choroby narządu głosu, choroby zakaźne lub pasożytnicze / Chronic voice 
disorders, infectious and parasitic diseases

Choroby zakaźne lub pasożytnicze / Infectious and parasitic diseases

Choroby zakaźne lub pasożytnicze, przewlekłe choroby narządu głosu / Infectious  
and parasitic diseases, chronic voice disorders

Przewlekłe choroby narządu głosu, ubytek słuchu, choroby zakaźne lub pasożytnicze / 
Chronic voice disorders, hearing loss, infectious and parasitic diseases

Pylice płuc, ubytek słuchu, przewlekłe choroby narządu głosu / Pneumoconioses, 
hearing loss, chronic voice disorders

Choroby zakaźne lub pasożytnicze / Infectious and parasitic diseases, 

Choroby zakaźne lub pasożytnicze / Infectious and parasitic diseases

Przewlekłe choroby narządu głosu, pylice, choroby zakaźne lub pasożytnicze / Chronic 
voice disorders, pneumoconioses, infectious and parasitic diseases

Choroby zakaźne lub pasożytnicze, przewlekłe choroby narządu głosu / Infectious  
and parasitic diseases, chronic voice disorders

Choroby zakaźne lub pasożytnicze / Infectious and parasitic diseases

45,5

 
27,2

 
75,5

 
27,7

 
16,0

 
48,4

 
10,8

 
24,6

 
29,8

60,7

 
20,0

 
66,3

 
53,5

34,9

38,0

 
34,8

 
×

Dolnośląskie

 
Kujawsko-pomorskie

 
Lubelskie

 
Lubuskie

 
Łódzkie

 
Małopolskie

 
Mazowieckie

 
Opolskie

 
Podkarpackie

Podlaskie

 
Pomorskie

 
Śląskie

 
Świętokrzyskie

Warmińsko-mazurskie

Wielkopolskie

 
Zachodniopomorskie 

Zakłady poza 
granicami Polski / 
Enterprise division 
abroad

36,8

 
19,4

 
40,7

 
21,6

 
10,8

 
34,6

 
8,5

 
17,6

 
19,8

34,2

 
15,9

 
55,0

 
30,5

25,8

28,3

 
26,6

 
×

Najczęstsze choroby zawodowe
Most frequent nosologic units

na 100 000 
zatrudnionych

per 100 000 paid 
employees

na 100 000 
pracowników
per 100 000.

employed persons

Województwo
Voivodeship

Współczynnik zapadalności / Rate

x — brak danych o liczbie zatrudnionych i pracujących / no data on number of paid employees and employed persons.

PODSUMOWANIE

W 2008 r. stwierdzono w Polsce 3546 chorób za-1. 
wodowych (o 261 stwierdzeń więcej w porówna-
niu z rokiem 2007). Największy wzrost, w licz-
bach bezwzględnych, odnotowano w chorobach 
zakaźnych lub pasożytniczych (o 285 przypad-

ków) i przewlekłych chorobach układu ruchu 
(o 22 przypadki).
Przy ogólnym wzroście liczby chorób zawodowych 2. 
w 2008 r. odnotowano w porównaniu z poprzednim 
rokiem spadek liczby przypadków chorób skóry (o 22).
Zachorowalność ogólną na choroby zawodowe 3. 
w Polsce w 2008 r. kształtowały głównie: choroby 
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zakaźne lub pasożytnicze, przewlekłe choroby na-
rządu głosu, pylice płuc, obustronny trwały ubytek 
słuchu. Stanowiły one w sumie 76,2% stwierdzo-
nych przypadków.
Większość chorób zawodowych, tj. 92,3% ogółu 4. 
stwierdzonych w Polsce w 2008 r., powstała po mini-
mum 10-letnim okresie pracy w narażeniu na czyn-
nik szkodliwy.
Większość przypadków chorób zawodowych (61,8%) 5. 
stwierdzono poza przemysłem.
Zapadalność na choroby zawodowe w Polsce w 2008 r. 6. 
wyrażała się współczynnikiem 34,7 przypadków 
na 100 tys. zatrudnionych, a najwyższą zapadalność 
odnotowano w następujących działach gospodarki na-
rodowej (wg PKD): leśnictwo, łącznie z działalnością 
usługową (1250,1), górnictwo węgla (416,3), rolnictwo 
i łowiectwo (197,7) oraz produkcja metali (162,6).
Najwyższą zapadalnością na choroby zawodowe charak-7. 
teryzowało się województwo lubelskie (75,5 na 100 tys. 
zatrudnionych), a najniższą mazowieckie (10,8).
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