
NO TIME
TO LOSE

NIE NA WOJNIE. NIE W KATASTROFIE.
W MIEJSCACH PRACY NA CAŁYM ŚWIECIE.

666 000 ZGONÓW ROCZNIE



NOWOTWORY WYWOŁANE WARUNKAMI 
PRACY ZABIJAJĄ 666 000 OSÓB ROCZNIE.

666 000 ZGONÓW ROCZNIE W WYNIKU 

CZYNNIKÓW OBECNYCH W MIEJSCU PRACY*

LICZBA TA ODPOWIADA POPULACJI WASZYNGTONU, DC

Azbest, spaliny z 

silników diesla, 

pył krzemionkowy, 

promieniowanie 

słoneczne i wiele innych 

czynników powodują 

nowotwory.

Nowotwór to cichy i powolny zabójca pracowników na całym 
świecie. Nowotwory wynikające z narażenia na działanie 
czynników rakotwórczych w miejscu pracy powodują 
więcej zgonów niż wypadki przy pracy.

Substancje rakotwórcze, na których oddziaływanie narażani są ludzie w miejscach pracy, 
stanowią wśród dorosłych jeden z najczęstszych powodów zapadania na nowotwory, 
których w przeciwnym razie można by uniknąć. W samej Wielkiej Brytanii co roku 
odnotowuje się niemal 14 000 nowych przypadków zachorowań na nowotwór – 4000 
z powodu azbestu, a 10 000 w wyniku narażenia na działanie pyłu krzemionkowego 
i spalin z silników diesla. Miliony kobiet i mężczyzn, od hydraulików przez nauczycieli 
po pracowników utrzymania dróg, pracując na swój powszedni chleb ryzykują 
zachorowaniem na raka płuc, pęcherza lub skóry, a dla tysięcy z nich kończy się to 
śmiercią.

Wielu pracodawców i pracowników nie jest świadomych skutków narażenia na czynniki 
rakotwórcze. I wielu z nich nie wie, co może w tej sprawie zrobić. Nasza kampania No Time to Lose (Nie 
ma czasu do stracenia) ma na celu propagowanie wiedzy na temat przyczyn nowotworów wynikających z warunków 
panujących w miejscach pracy oraz udzielanie pomocy przedsiębiorstwom w ich przeciwdziałaniu.

Dowiedz się więcej i pobierz bezpłatne materiały informacyjne na stronie www.notimetolose.org.uk
Śledź naszą kampanię na twitter.com/_NTTL

RAZEM PRZECIWDZIAŁAJMY NOWOTWOROM 
WYWOŁYWANYM PRZEZ WARUNKI W MIEJSCU PRACY

NO TIME
TO LOSE

Institution of Occupational Safety and Health (Instytucja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy)
www.iosh.co.uk
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*Szacowana liczba 666 000 zgonów rocznie na świecie w wyniku zachorowania na nowotwory wywołane warunkami w miejscu pracy: „Rola organizacji zajmujących się 
bezpieczeństwem i higieną pracy w globalnych i regionalnych strategiach prewencyjnych”, Takala et al., International Commission on Occupational Health (Międzynarodowa Komisja 
ds. Bezpieczeństwa Pracy), 2009, https://osha.europa.eu/en/press/articles/osh_org_prevention_strat


