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TABL. 8/55/.   ABSENCJA SPOWODOWANA WYPADKAMI PRZY PRACYa 
                      ABSENCE RESULTING FROM OCCUPATIONAL ACCIDENTSa 

WYSZCZEGÓL- 
NIENIE 

SPECIFICATION 

Po-
szkodo- 

wani 
ogółem 

Per-
sons 

injured 
total 

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

Liczba 
dni 

niezdol- 
ności  

do 
pracy 
The 

number 
of days 
of inca- 
pacity 

to  
work 

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 

w liczbach bezwzględnych 
in absolute numbers 

w % ogółu  
poszkodowanychb 

in % of total  
persons injuredb 

O G Ó Ł E M .....2005 2945 15 998 1571 0,5 33,9 53,3 109714 
T O T A L 2008 3338 30 1152 1816 0,9 34,5 54,4 127929 

2009 3138 41 1108 1666 1,3 35,3 53,1 116578 

Rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybac-
two ..........................     6 - 4 2 - 66,7 33,3 109 

Agriculture, forestry 
and fishing         

Przemysł ..................    738 8 264 409 1,1 35,8 55,4 30353 
Industry         

 górnictwo i wydo-
bywanie .................     1 - - 1 - - 100,0 152 

mining and quarry-
ing         

 przetwórstwo 
przemysłowe.........   652 8 241 353 1,2 37,0 54,1 26216 

   manufacturing         
wytwarzanie 

i zaopatrywanie  
w energię elek-
tryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą 
wodę Δ ..................    45 - 13 29 - 28,9 64,4 2068 

electricity, gas, 
steam and air 
conditioning 
supply         

dostawa wody; go-
spodarowanie 
ściekami i odpa-
dami; rekultywa-
cja Δ......................  40 - 10 26 - 25,0 65,0 1917 

water supply; sewe-
rage, waste man-
agement and re-
mediation activi-
ties         
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. 8/55/.   ABSENCJA SPOWODOWANA WYPADKAMI PRZY PRACYa (cd.) 
                      ABSENCE RESULTING FROM OCCUPATIONAL ACCIDENTSa (cont.) 

WYSZCZEGÓL- 
NIENIE 

SPECIFICATION 

Po-
szkodo- 

wani 
ogółem 

Per-
sons 

injured 
total 

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

Liczba 
dni 

niezdol- 
ności  

do 
pracy 
The 

number 
of days 
of inca- 
pacity 

to  
work 

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 

w liczbach bezwzględnych 
in absolute numbers 

w % ogółu  
poszkodowanychb 

in % of total  
persons injuredb 

Budownictwo .............    262 2 91 163 0,8 34,7 62,2 12598 
Construction         

Handel;  naprawa 
pojazdów 
samochodowych Δ ...     360 3 150 173 0,8 41,7 48,1 12659 

Trade; repair of motor 
vehicles Δ          

Transport i gospodar-
ka magazynowa ......    308 - 95 184 - 30,8 59,7 12978 

Transportation and 
storage         

Zakwaterowanie  
i gastronomia Δ ........   92 1 39 46 1,1 42,4 50,0 2598 

Accommodation and 
catering Δ         

Informacja i komuni-
kacja .......................     25 2 11 9 8,0 44,0 36,0 548 

Information and 
communications          

Działalność finanso-
wa i ubezpiecze-
niowa ......................     108 2 46 44 1,9 42,6 40,7 2711 

Financial and insu-
rance activities         

Obsługa  rynku nieru-
chomości Δ ...............    15 - 8 7 - 53,3 46,7 747 

Real estate activities         

Działalność profesjo-
nalna, naukowa 
i techniczna .............     77 1 26 39 1,3 33,8 50,6 2122 

Professional, scientif-
ic and    technical 
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. 
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TABL. 8/55/.   ABSENCJA SPOWODOWANA WYPADKAMI PRZY PRACYa (dok.) 
                      ABSENCE RESULTING FROM OCCUPATIONAL ACCIDENTSa (cont.) 

WYSZCZEGÓL- 
NIENIE 

SPECIFICATION 

Po-
szkodo- 

wani 
ogółem 

Per-
sons 

injured 
total 

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

Liczba 
dni 

niezdol- 
ności  

do 
pracy 
The 

number 
of days 
of inca- 
pacity 

to  
work 

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 

w liczbach bezwzględnych 
in absolute numbers 

w % ogółu  
poszkodowanychb 

in % of total  
persons injuredb 

Administrowanie 
i działalność wspie-
rająca Δ  ..................  397 6 135 217 1,5 34,0 54,7 14458 

Administrative and 
support service ac-
tivities         

Administracja pulicz-
na i obrona naro-
dowa;  obowiązko-
we zabezpieczenia 
społeczne ...............     158 4 50 86 2,5 31,6 54,4 5604 

Public administra- 
tion and   defence; 
compulsory social 
security         

Edukacja...................     184 5 60 94 2,7 32,6 51,1 6778 
Education         

Opieka zdrowotna  
i pomoc społeczna .     341 6 100 166 1,8 29,3 48,7 10598 

Human health and 
social security         

Działalność związana 
z kulturą,  rozrywką 
i rekreacją ..............     59 1 27 21 1,7 45,8 35,6 1378 

Arts, entertainment 
and recreation         

Pozostała działalność 
usługowa ................     8 - 2 6 - 25,0 75,0 339 

Other service activi-
ties         

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. 
 


