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TABL. 18(94). POSZKODOWANI  W  WYPADKACH  PRZY  PRACY  W  GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH  
W  ROLNICTWIE a 

 PERSONS  INJURED  IN  ACCIDENTS  AT  WORK  ON  PRIVATE  FARMS IN  AGRICULTURE a 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2005 2008 2009 SPECIFICATION 

O G Ó Ł E M ......................................... 997 610 567 700 T O T A L 
w tym wypadki śmiertelne .................. 3 4 1 1 of which fatal accidents 

Wydarzenia powodujące urazy:     Events causing injury: 
upadek osób ...................................... 460 303 269 342 persons falling 
uderzenie lub przygniecenie przez 

spadające przedmioty ..................... 117 66 40 52 
persons hit or crushed by falling 

objects 
przejechanie, uderzenie, pochwyce-

nie przez środki transportu w ruchu  23 17 20 31 
persons run over, hit or caught by mov-

ing means of transport 
pochwycenie, uderzenie przez czę-

ści ruchome maszyn i urządzeń ..... 110 94 81 105 
persons caught or hit by moving parts 

of machinery and equipment 
uderzenie, przygniecenie, pogryzie-

nie przez zwierzęta ......................... 83 42 50 45 
persons hit, crushed or bitten by ani-

mals 
działanie:     influence of: 

skrajnych temperatur ...................... 6 6 3 5 extreme temperatures 
materiałów szkodliwych .................. 4 - - - hazardous materials 

inne wydarzenia ................................. 194 82 104 120 other events 
a Którym wypłacono jednorazowe odszkodowania. 
a Who received one-off accident compensations. 

TABL. 19(95). ZATRUDNIENI  W  WARUNKACH  ZAGROŻENIA a 
 Stan  w  dniu  31  XII 
 PERSONS  WORKING  IN  HAZARDOUS  CONDITIONS a 
 As  of  31  XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Grand total 

Zagrożenie związane      Hazard connected with 

ze środowiskiem 
pracy 

work environment 

z uciążliwością 
pracy 

strenuous condi-
tions 

z maszynami 
szczególnie nie-
bezpiecznymi 

particularly dan-
gerous machinery 

ogółem 
grand 
total 

w tym 
przez 
jedną 
grupę 

czynni-
ków 

of which 
one 

group of 
factors 

razem 
total 

w tym 
przez 
jedną 
grupę 

czynni-
ków 

of which 
one 

group of 
factors 

razem 
total 

w tym 
przez 
jedną 
grupę 

czynni-
ków 

of which 
one 

group of 
factors 

razem 
total 

w tym 
przez 
jedną 
grupę 

czynni-
ków 

of which 
one 

group of 
factors 

na 1000 zatrudnionych badanej zbiorowości 
per 1000 paid employees of total surveyed 

O G Ó Ł E M ..........................   2005 131,8 90,5 85,4 56,7 30,4 21,3 16,0 12,6 
T O T A L 2008 132,6 92,9 80,6 53,2 37,4 28,6 14,6 11,1 
 2009 132,8 87,0 79,1 45,9 38,2 30,9 15,6 10,1 

sektor publiczny ..........................  121,8 84,8 48,4 25,6 62,4 49,9 11,0 9,2 
public sector         
sektor prywatny ...........................  136,1 87,6 88,3 52,0 30,9 25,2 16,9 10,4 
private sector         

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 
   i rybactwo .......................................     121,0 51,4 56,7 22,5 33,0 20,3 31,3 8,7 
Agriculture, forestry and fishing         

 

a Liczeni tylko jeden raz w grupie czynnika przeważającego, tzn. mającego największe szkodliwe znaczenie na danym stanowisku pracy; 
dane dotyczą podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób i dotyczą wybranych rodzajów działalności; patrz uwagi ogólne, ust. 
6 na str. 136. 

a Listed only once by predominant factor, i.e., the factor having the most hazardous effect at a given work post; data concern entities em-
ploying more than 9 persons and related to selected kind of activities; see general notes, item 6 on page 136. 


