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TABL. 8/57/.   ABSENCJA SPOWODOWANA WYPADKAMI PRZY PRACY a 
                      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 

4-20 dni 

4-20 
days 

21 dni 
i więcej 

21 days 
and 

more 

1-3 dni 

1-3 
days 

4-20 dni 

4-20 

days 

21 dni 
i więcej 

21 days 
and 

more 

WYSZCZEGÓL- 
NIENIE 

SPECIFICATION 

w liczbach bezwzględnych 

in absolute numbers 

w % ogółu  
poszkodowanychb 

in % of total  
persons injuredb 

Liczba 
dni 

niezdol- 
ności  

do 
pracy 

The 
number 
of days 
of inca- 
pacity 

to  
work 

O G Ó Ł E M .....2006 3287 20 1107 1780 0,61 33,68 54,15 125710 
T O T A L 2007 3224 18 1109 1733 0,56 34,40 53,75 123952 

Rolnictwo, łowiectwo 
i leśnictwo...............  9 - 6 3 - 66,67 33,33 205 

Agriculture, hunting 
and forestry         

Przemysł ...................  919 5 357 495 0,54 38,85 53,86 37878 
Industry         

górnictwo ...............  1 - - 1 - - 100,00 109 
mining and quarry-

ing         
przetwórstwo prze-

mysłowe...............  860 4 338 458 0,47 39,30 53,26 34535 
manufacturing         
wytwarzanie i za- 

opatrywanie  
w energię  
elektryczną,  
gaz i wodę............  58 1 19 36 1,72 32,76 62,07 3234 

electricity, gas and 
water supply         

Budownictwo.............  248 - 59 176 - 23,79 70,97 12633 
Construction         

Handel i naprawy∆ ....  435 3 189 204 0,69 43,45 46,90 13937 
Trade and repair∆         

Hotele i restauracje...  88 - 36 42 - 40,91 47,73 2743 
Hotels and restau-

ratnt         

Transport, gospodar- 
ka magazynowa 
i łączność................  281 - 98 159 - 34,88 56,58 11764 

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 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 In a given section of the national economy. 
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TABL. 8/57/.   ABSENCJA SPOWODOWANA WYPADKAMI PRZY PRACY a (dok.) 
                       ABSENCE RESULTING FROM OCCUPATIONAL ACCIDENTSa (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 

4-20 dni 

4-20 

days 

21 dni 
i więcej 

21 days 
and 

more 

1-3 dni 

1-3 
days 

4-20 dni 

4-20 

days 

21 dni 
i więcej 

21 days 
and 

more 

WYSZCZEGÓL- 
NIENIE 

SPECIFICATION 

w liczbach bezwzględnych 

in absolute numbers 

w % ogółu  
poszkodowanychb 

in % of total  
persons injured b 

Liczba 
dni 

niezdol- 
ności  

do 
pracy 

The 
number 
of days 
of inca- 
pacity 

to  
work 

Pośrednictwo finan-
sowe ........................ 72 1 24 31 1,39 33,33 43,06 1969 

Financial intermedia-
tion         

Obsługa nieruchomo- 
ści i firm∆................. 317 2 80 200 0,63 25,24 63,09 13922 

Real estate, renting 
and business activi-
ties         

Administracja publicz- 
na i obrona narodo- 
wa; obowiązkowe 
ubezpieczenia spo- 
łeczne i zdrowotne∆  152 2 54 75 1,32 35,53 49,34 4862 

Public administration 
and defence; compul- 
sory social security         

Edukacja ................... 217 2 67 107 0,92 30,88 49,31 6841 
Education         

Ochrona zdrowia 
i pomoc społeczna 395 3 108 191 0,76 27,34 48,35 13663 

Health and social 
work         

Działalność usługowa 
komunalna, spo-
łeczna i indywidual-
na, pozostała .......... 91 - 31 50 - 34,07 54,95 3535 

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 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 In a given section of the national economy. 




