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TABL. 8/59/.   ABSENCJA SPOWODOWANA WYPADKAMI PRZY PRACYa 
                      ABSENCE RESULTING FROM OCCUPATIONAL ACCIDENTSa 

Z liczby ogółem - powodujących niezdolność do pracy 
Of total number - accidents resulting in an inability to work 

Po-
szkodo-

wani 
ogółem 

Per-
sons 

injured 
total 

1-3 dni 
1-3 

days 

4-20b 

dni 

4-20b 

days 

21 dni
i więcejc

21 days 
and 

morec 

1-3 dni 
1-3 

days 

4-20b 

dni 

4-20b 

days 

21 dni 
i więcejc 

21 days 
and 

morec 

WYSZCZEGÓL- 
NIENIE 

SPECIFICATION 

w liczbach bezwzględnych 
in absolute numbers 

w % ogółu  
poszkodowanychd 

in % of total  
persons injuredd 

Liczba 
dni 

niezdol- 
ności  

do 
pracy 

The 
number 
of days 
of inca- 
pacity 

to  
work 

O G Ó Ł E M .... 2004 3063 28 1331 1313 0,9 43,5 42,9 117601 
T O T A L 2005 2945 15 998 1571 0,5 33,9 53,3 109714 

Rolnictwo, łowiectwo
i leśnictwo ............... 2 - 1 1 - 50,0 50,0 112 

Agriculture, hunting 
and forestry         

Przemysł ................... 752 4 264 417 0,5 35,1 55,5 29782 
Industry         

w tym:    
of which:         

przetwórstwo prze-
mysłowe ............... 714 3 250 399 0,4 35,0 55,9 28524 

manufacturing         
wytwarzanie i za- 

opatrywanie w e- 
nergię elektrycz- 
ną, gaz i wodę ...... 37 1 14 17 2,7 37,8 45,9 1195 

electricity, gas and 
water supply         

Budownictwo............. 243 2 64 168 0,8 26,3 69,1 11977 
Construction         

Handel i naprawy∆..... 322 - 123 175 - 38,2 54,3 12686 
Trade and repair∆         

Hotele i restauracje ... 52 - 28 21 - 53,8 40,4 1433 
Hotels and restau-

ratnt         

Transport, gospodar-
ka magazynowa 
i łączność................ 263 - 83 155 - 31,6 58,9 9533 

Transport, storage 
and communication         

a Zgłoszone w danym roku; łącznie z pracownikami cywilnymi w jednostkach budżetowych prowadzących działal-
ność w zakresie obrony i bezpieczeństwa publicznego b,c W roku 2004 powodujących niezdolność do pracy: b - 4-28 
dni, c - 29 dni i więcej. d W danej sekcji gospodarki narodowej. 

a Registered in a given year; including civilian employees in budgetary entities conducting activity within the scope 
of national defence and public safety.   b,c  In 2004 accidents resulting in an inability to work: b - 4-28 days, c - 29 days 
and more. d In a given section of the national economy. 
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TABL. 8/59/.   ABSENCJA SPOWODOWANA WYPADKAMI PRZY PRACY (dok.) 
                       ABSENCE RESULTING FROM OCCUPATIONAL ACCIDENTS (cont.) 

Z liczby ogółem - powodujących niezdolność do pracy 
Of total number - accidents resulting in an inability to work 

Po-
szkodo-

wani 
ogółem 

Per-
sons 

injured 
total 

1-3 dni 
1-3 

days 

4-20b 

dni 

4-20b 

days 

21 dni
i więcejc

21 days 
and 

morec 

1-3 dni 
1-3 

days 

4-20b 

dni 

4-20b 

days 

21 dni 
i więcejc 

21 days 
and 

morec 

WYSZCZEGÓL- 
NIENIE 

SPECIFICATION 

w liczbach bezwzględnych 
in absolute numbers 

w % ogółu  
poszkodowanychd 

in % of total  
persons injuredd 

Liczba 
dni 

niezdol- 
ności  

do 
pracy 

The 
number 
of days 
of inca- 
pacity 

to  
work 

Pośrednictwo finan-
sowe ........................ 95 1 37 37 1,1 38,9 38,9 2611 

Financial intermedia-
tion         

Obsługa nieruchomo-
ści i firm∆................  353 1 124 196 0,3 35,1 55,5 15059 

Real estate, renting 
and business activi-
ties         

Administracja publicz-
na i obrona narodo-
wa; obowiązkowe 
ubezpieczenia spo-
łeczne i zdrowotne∆  169 - 54 92 - 32,0 54,4 6142 

Public administration 
and defence; compul- 
sory social security         

Edukacja ..................  206 3 77 88 1,5 37,4 42,7 5918 
Education         

Ochrona zdrowia 
i pomoc społeczna 397 4 113 172 1,0 28,5 43,3 10872 

Health and social 
work         

Działalność usługowa 
komunalna, spo-
łeczna i indywidual-
na, pozostała .........  91 - 30 49 - 33,0 53,8 3589 

Other community, 
social and personal 
service activities         

a Zgłoszone w danym roku; łącznie z pracownikami cywilnymi w jednostkach budżetowych prowadzących działal-
ność w zakresie obrony i bezpieczeństwa publicznego b,c W roku 2004 powodujących niezdolność do pracy: b - 4-28 
dni, c - 29 dni i więcej. d W danej sekcji gospodarki narodowej. 

a Registered in a given year; including civilian employees in budgetary entities conducting activity within the scope 
of national defence and public safety.   b,c  In 2004 accidents resulting in an inability to work: b - 4-28 days, c - 29 days 
and more. d In a given section of the national economy. 




