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TABL. 23(99). ŚREDNI  KOSZT  ŚWIADCZEŃ  Z  TYTUŁU  WYPADKÓW  PRZY  PRACY  I  CHORÓB  ZAWODOWYCH a 
 AVERAGE  COST  OF  BENEFITS  FOR  OCCUPATIONAL  ACCIDENTS  AND  OCCUPATIONAL  

DISEASES
a
 

Odszkodowania z tytułu  
wypadków przy pracy  
i chorób zawodowych 

Occupational accidents 
and occupational diseases 

compensations 

razem 

total 

w tym 
z tytułu wy-

padków przy 
pracy 

of which  
occupational 

accidents 
compensa-

tions 

Świadcze-
nia wy-

równawcze 
z tytułu 

wypadków 
przy pracy 
lub chorób 
zawodo-

wych 

Occupa-
tional acci-
dents and 

occu-
pational 
diseases 
compen-

satory 
benefits 

Dodatki 
wyrównaw-
cze z tytułu 
przeniesie-
nia do innej 

pracy 
wskutek 

wypadków 
przy pracy 
lub chorób 
zawodo-

wych 

Compensa-
tory bene-

fits  
due to a job 

change 
caused  

by occupa-
tional acci-

dents  
or diseases 

Zasiłki  
wyrównawcze 

z tytułu od-
bywania re-
habilitacji 

zawodowej 

Compen-
satory bene-

fits due to 
occupational 
rehabilitation 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 

w złotych na 1 świadczenie   in zl per benefit 

      O G Ó Ł E M................................................ 2000 3894 2479 3721 1700 4960 
T O T A L 2006 2326 2207 9978 7980 10514 
 2007 2558 2405 10551 8983 6750 

sektor publiczny ................................................. 2293 1999 2633 8983 - 
public sector      
sektor prywatny.................................................. 2651 2548 10703 - 6750 
private sector      

  w tym:      
  of which:      
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo .............................. 2015 2051 2700 - 3200 
Agriculture, hunting and forestry      
Przemysł .................................................................. 2706 2480 11173 8983 11500 
Industry      

górnictwo .............................................................. 5140 4998 14704 - - 
mining and quarrying      
przetwórstwo przemysłowe................................... 2190 1898 724 8983 11500 
manufacturing      
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek-

tryczną, gaz, wodę ................................................. 2876 2651 - - - 
electricity, gas and water supply      

Budownictwo............................................................ 4242 4291 3100 - - 
Construction      
Handel i naprawy ∆ ................................................... 1679 1660 1542 - 800 
Trade and repair ∆      
Transport, gospodarka magazynowa i łączność ...... 2192 2195 8250 - - 
Transport, storage and communication      
Obsługa nieruchomości i firm ∆....................................... 1575 1575 - - - 
Real estate, renting and business activities      
Edukacja .................................................................. 2229 1903 - - - 
Education      
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ....................... 1981 1821 2967 - - 
Health and social work      
Działalność usługowa komunalna, społeczna 

i indywidualna, pozostała ...................................... 1565 1479 - - - 
Other community, social and personal service 

activities      
 

a Dane dotyczą podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. 

a Data concern entities employing more than 9 persons. 

 


