
TABL. 20 (96). ZATRUDNIENI  W  WARUNKACH  ZAGROśENIA a 
Stan w dniu 31 XII 

PERSONS  WORKING  IN  HAZARDOUS  CONDITIONS
 a 

As of 31 XII 

ZagroŜenie     Hazard 
związane      

connected with 

Ogółem      

Grand total 
ze środowiskiem pracy 

work environment 

z uciąŜliwością pracy 
strenuous conditions 

 czynnikami 
mechanicznymi 

związanymi 
z maszynami 
szczególnie 

niebezpiecznymi 
connected with 

mechanical factors 
related to particularly 
dangerous machinery 

ogółem 
grand total 

w tym 
przez jedną 

grupę 
czynników 
of which 

one group 
of factors 

razem 
total 

w tym 
przez jedną 

grupę 
czynników 
of which 

one group 
of factors 

razem 
total 

w tym 
przez jedną 

grupę 
czynników 
of which 

one group 
of factors 

razem 
total 

w tym 
przez jedną 

grupę 
czynników 
of which 

one group 
of factors 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

na 1000 zatrudnionych badanej zbiorowości     per 1000 paid employees of total surveyed 

O G Ó Ł E M ................................2000 166,1 136,3 96,3 73,1 47,8 43,6 22,1 19,6 
T O T A L 2005 119,1 89,1 73,0 52,0 35,0 27,4 11,2 9,7 
 2006 122,2 92,6 71,9 50,1 38,3 32,9 11,9 9,6 
 2007 121,4 88,5 69,9 47,3 39,5 31,8 12,0 9,5 

sektor publiczny ..........................  146,8 101,9 71,7 43,1 67,1 52,5 8,1 6,3 
public sector         
sektor prywatny ...........................  112,3 83,8 69,2 48,7 29,7 24,4 13,4 10,6 
private sector         

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo ......  60,7 30,6 29,8 15,6 14,8 9,3 16,0 5,7 
Agriculture, hunting and forestry         
Rybactwo .........................................  284,9 117,3 117,3 117,3 167,6 - - - 
Fishing         
Przemysł ..........................................  163,5 107,2 115,4 74,9 31,4 19,7 16,7 12,5 
Industry         

górnictwo .....................................  96,9 46,1 94,6 43,7 - - 2,4 2,4 
mining and quarrying         
przetwórstwo przemysłowe .........  172,6 112,3 122,1 79,1 32,9 20,2 17,6 13,0 
manufacturing         
wytwarzanie i zaopatrywanie w ener-

gię elektryczną, gaz, wodę .......  58,4 48,8 35,8 26,3 15,6 15,6 7,0 7,0 
electricity, gas and water supply         

Budownictwo ...................................  151,0 140,9 38,0 30,9 100,5 98,6 12,5 11,3 
Construction         
Handel i naprawy ∆ ...........................  24,9 21,6 10,1 8,6 7,3 6,8 7,5 6,2 
Trade and repair

 ∆
         

a Liczeni tylko jeden raz w grupie czynnika przewaŜającego, tzn. mającego największe szkodliwe znaczenie na danym stanowisku pracy; dane 
dotyczą podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób; patrz uwagi ogólne, ust. 6 na str. 120. 

a Listed only once by predominant factor, i.e., the factor having the most hazardous effect at a given work post; data concern entities 

employing more than 9 persons; see general notes, item 6 on page 120. 
 
 

TABL. 20 (96). ZATRUDNIENI  W  WARUNKACH  ZAGROśENIA a  (dok.) 
Stan w dniu 31 XII 

PERSONS  WORKING  IN  HAZARDOUS  CONDITIONS
 a  (cont.) 

As of 31 XII 

ZagroŜenie     Hazard 
związane      

connected with 

Ogółem      

Grand total 
ze środowiskiem pracy 

work environment 

z uciąŜliwością pracy 
strenuous conditions 

 czynnikami 
mechanicznymi 

związanymi 
z maszynami 
szczególnie 

niebezpiecznymi 
connected with 

mechanical factors 
related to particularly 
dangerous machinery 

ogółem 
grand total 

w tym 
przez jedną 

grupę 
czynników 
of which 

one group 
of factors 

razem 
total 

w tym 
przez jedną 

grupę 
czynników 
of which 

one group 
of factors 

razem 
total 

w tym 
przez jedną 

grupę 
czynników 
of which 

one group 
of factors 

razem 
total 

w tym 
przez jedną 

grupę 
czynników 
of which 

one group 
of factors 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

na 1000 zatrudnionych badanej zbiorowości     per 1000 paid employees of total surveyed 

Transport, gospodarka magazynowa 
i łączność ....................................  156,2 134,0 49,8 40,6 96,9 83,8 9,6 9,6 

Transport, storage and communication         
Obsługa nieruchomości i firm ∆ ........  112,4 106,1 17,5 11,2 93,1 93,1 1,8 1,8 
Real estate, renting and business activities         
Edukacja ..........................................  3,1 3,1 1,7 1,7 0,6 0,6 0,8 0,8 
Education         
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 29,4 26,2 12,1 9,0 17,1 17,0 0,2 0,2 
Health and social work         
Działalność usługowa komunalna, spo-

łeczna i indywidualna, pozostała  80,6 80,6 29,0 29,0 34,6 34,6 17,0 17,0 
Other community, social and 

personal service activities         

a Liczeni tylko jeden raz w grupie czynnika przewaŜającego, tzn. mającego największe szkodliwe znaczenie na danym stanowisku pracy; dane 
dotyczą podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób; patrz uwagi ogólne, ust. 6 na str. 120. 

a Listed only once by predominant factor, i.e., the factor having the most hazardous effect at a given work post; data concern entities 

employing more than 9 persons; see general notes, item 6 on page 120. 


