
TABL. 18 (94). POSZKODOWANI  W  WYPADKACH  PRZY  PRACY a
  WEDŁUG  GRUP  WYDARZEŃ  POWODUJĄCYCH  URAZ  ORAZ  

PRZYCZYN  WYPADKU  W  2005  R. 

PERSONS  INJURED  IN  ACCIDENTS  AT  WORK
 a
  BY  EVENTS  DIRECTLY  CAUSING  INJURY                          AND  

CAUSES  OF  ACCIDENTS  IN  2005 

W tym wydarzenia powodujące uraz     Of which events causing injury 

WYSZCZEGÓLNIENIE  
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

kontakt 
z prądem 
elektrycz-
nym, tem-
peraturą, 

niebezpiecz-
nymi sub-
stancjami 

i preparatam
i 

chemicznym
i  

contact with 
electrical 
voltage, 

temperature, 
hazardous 
substances 
and chemicals 

zderzenie z  
/ uderzenie 
w nierucho-
my obiekt 
horizontal 
or vertical 
impact with 
or against       
a stationary 

object  

uderzenie 
przez obiekt 
w ruchu  
struck by 
object in 
motion, 
collision  

kontakt 
z przedmi
otem 
ostrym, 
szorstkim, 
chropowat

ym 
contact 
with 

sharp, 
pointed, 
rough, 
coarse 
material 
agent 

uwięzienie, 
zmiażdżenie 
trapped, 

crushed, etc. 

obciążenie 
fizyczne lub 
psychiczne 
physical or 
mental 
stress  

Wydarzenia ..........................................  5452 273 1333 1292 1007 358 605 
Events        
Przyczyny .............................................  9925 517 2271 2545 1968 767 951 
Causes        
w tym:     of which:        

Niewłaściwy stan czynnika materialnego 1152 82 255 359 256 74 65 
Inappropriate condition of material object/ 

/agents        
Niewłaściwa organizacja:        
Inappropriate organization of:        
pracy .................................................  559 43 103 185 62 69 69 
work        
stanowiska pracy ...............................  610 51 181 153 101 30 48 
work post        

Brak lub niewłaściwe posługiwanie się 
czynnikiem materialnym ....................  904 30 112 324 239 90 80 

Absence or inappropriate use of material 
objects/agents        

Nieużywanie sprzętu ochronnego ..........  186 35 17 42 67 13 4 
Not using protective equipment        
Niewłaściwe samowolne zachowanie 
pracownika ........................................  752 28 141 188 185 100 46 

Inappropriate wilful employee action        
Niewłaściwy stan psychofizyczny 

pracownika b .........................................  260 2 64 39 32 16 85 
Inappropriate mental-physical condition 

of employee
 b 

       
Nieprawidłowe zachowanie się pracownika 5114 233 1317 1160 995 363 508 
Incorrect employee action         

a Zgłoszone w danym roku; bez wypadków w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie. b Spowodowany m.in.: nagłym zachorowaniem, 
niedyspozycją fizyczną lub psychiczną, nadużyciem alkoholu. 

a Registered in a given year; excluding accidents in private farms in agriculture.   b Caused by, i.a.: sudden action, physical or mental 

indisposition, alcohol abuse. 

 


