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Uwagi ogólne  General notes 
 

PRACUJĄCY 
 
1. Dane o pracujących dotyczą osób 
wykonujących pracę przynoszącą im zarobek 
lub dochód; do pracujących zalicza się: 
1) osoby zatrudnione na podstawie stosun-

ku pracy (umowa o pracę, powołanie, 
mianowanie lub wybór) lub stosunku 
służbowego; 

2) pracodawców i pracujących na własny 
rachunek, a mianowicie: 
a) właścicieli i współwłaścicieli (łącznie  

z pomagającymi członkami ich rodzin; 
z wyłączeniem wspólników spółek, 
którzy nie pracują w spółce) 
podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą poza gospodarstwami 
indywidualnymi w rolnictwie, 

b) inne osoby pracujące na własny 
rachunek, np. osoby wykonujące wol- 
ne zawody; 

3) osoby wykonujące pracę nakładczą; 
4) agentów (łącznie z pomagającymi 

członkami ich rodzin oraz osobami 
zatrudnionymi przez agentów); 

5) członków spółdzielni produkcji rolniczej 
(rolniczych spółdzielni produkcyjnych, 
innych spółdzielni zajmujących się 
produkcją rolną i spółdzielni kółek 
rolniczych). 

Dane o pracujących podane są według 
faktycznego miejsca pracy; bez podmio- 
tów gospodarczych o liczbie pracujących  
do 9 osób; bez rolników indywidualnych. 
 
 
BEZROBOCIE 
 
1. Dane o liczbie bezrobotnych zareje-
strowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 IV 
2004 r. o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy obowiązującą od 1 VI 
2004 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 1001  
z późniejszymi zmianami), obejmują osoby  

  
EMPLOYED PERSONS 
 
1. Data regarding employment concern 
persons performing work providing 
earnings or income and include: 
1) employees hired on the basis of an 

employment contract (labour contract, 
posting, appointment or election) or 
service relation; 

2)  employers and own-account workers, 
i.e.: 
a) owners and co-owners (including 

contributing family workers; 
excluding partners in companies 
who do not work in them) of entities 
conducting economic activity other 
than that related to private farms in 
agriculture, 

b) other self-employed persons, e.g., 
persons practising learned professions; 

3)  outworkers; 
4) agents (including contributing family 

workers and persons employed by 
agents); 

5) members of agricultural production 
co-operatives (agricultural producers’ 
co-operatives, other co-operatives 
engaged in agricultural production 
and agricultural farmers’ co-operatives);  

Data on persons employed are presented 
by actual workplace excluding economic 
entities employing up to 9 persons; 
excluding private farmers. 
 
 
UNEMPLOYMENT 
 
1. Data regarding registered unemployed 
persons in accordance with the Law dated 
20 IV 2004 on Promotion of Employment 
and Labour Market Institutions, in force 
since 1 VI 2004 (Journal of Laws No. 99, 
item 1001 with later amendments), include 
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niezatrudnione i niewykonujące innej pracy 
zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia 
zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu 
pracy (bądź, jeśli są to osoby 
niepełnosprawne – zdolne i gotowe do 
podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie 
tego wymiaru czasu pracy), nieuczące się  
w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych 
lub szkół wyższych w systemie wieczo-
rowym albo zaocznym, zarejestrowane we 
właściwym dla miejsca zameldowania 
(stałego lub czasowego) powiatowym 
urzędzie pracy oraz poszukujące zatrud-
nienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli 
m.in.: 
1) ukończyły 18 lat; 
2) kobiety nie ukończyły 60 lat, a mężczyźni 

– 65 lat; 
3) nie nabyły prawa do emerytury lub renty  

z tytułu niezdolności do pracy, renty 
szkoleniowej, renty socjalnej, nie pobie-
rają: świadczenia lub zasiłku przedeme-
rytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, 
zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego;  

4) nie są właścicielami lub posiadaczami 
(samoistnymi lub zależnymi) nieru-
chomości rolnej o powierzchni użytków 
rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych; 

5) nie podlegają ubezpieczeniu emeryta-
nemu i rentowemu z tytułu stałej pracy 
jako współmałżonek lub domownik  
w gospodarstwie rolnym o powierzchni 
użytków rolnych przekraczającej 2 ha 
przeliczeniowe; 

6) nie podjęły pozarolniczej działalności lub 
nie podlegają – na podstawie odrębnych 
przepisów – obowiązkowi ubezpieczenia 
społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia 
społecznego rolników; 

7) nie są tymczasowo aresztowani lub nie 
odbywają kary pozbawienia wolności; 

8)  nie uzyskują miesięcznie przychodu  
w wysokości przekraczającej połowę 
minimalnego wynagrodzenia za pracę,  
z wyłączeniem przychodów od środków 
pieniężnych zgromadzonych na rachun-
kach bankowych; 

9) nie pobierają, na podstawie przepisów  
o pomocy społecznej zasiłku stałego; 

persons who are not employed and not 
performing any income-generating work, 
able and ready to take full-time 
employment (or in case of disabled 
persons — are able and ready to take 
employment at least half the full work-time 
required within a given occupation or 
service), are not attending any full-time 
school with the exception of schools for 
adults or tertiary schools in the evening or 
weekend education system, and registered 
in the powiat labour office corresponding to 
the person’s permanent or temporary place 
of residence, and seeking employment or 
any other income-generating work if they, 
among others: 
1) are aged 18 or more; 
2) are aged less than 60 (for women) or 

less than 65 (for men); 
3) did not acquire the right to retirement 

pay or pension resulting from an 
inability to work, pension due to training, 
social-welfare, disability welfare pen-
sion, are not receiving: a pre-retirement 
benefit or allowance, a rehabilitation 
benefit, a sick or maternity benefit, 

4) are not the owner or holder (sole or 
dependent) of agricultural real estate 
with an area of agricultural land 
exceeding 2 convertible ha; 

5) are not subject to retirement and pension 
insurance from full-time work due to being 
a spouse or a member of an agricultural 
household with an area of agricultural land 
exceeding 2 convertible ha; 

 6) did not undertake non-agricultural 
activity or are not subject, on the 
basis of separate regulations, to 
compulsory social security or a reti-
rement provision, excluding social 
insurance of farmers, 

7) are not temporarily under arrest or not 
serving a prison sentence; 

8) do not receive monthly income of the 
amount exceeding half of minimal 
remuneration for work; excluding 
income generated from money gathered 
on bank accounts;  

9) do not receive, on the basis of the 
regulation concerning social welfare, 
permanent social benefit; 
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10) nie pobierają, na podstawie przepisów  
o świadczeniach rodzinnych, świad-
czenia pielęgnacyjnego lub dodatku do 
zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego 
wychowywania dziecka i utraty prawa 
do zasiłku dla bezrobotnych na skutek 
upływu ustawowego okresu jego pobie- 
rania;  

11) nie pobierają po ustaniu zatrudnienia 
świadczenia szkoleniowego. 
Od 1997 r. za bezrobotnego nie uważa 

się osoby odbywającej szkolenie, staż  
u  pracodawcy oraz od 1 VI 2004 r. również 
osoby odbywającej przygotowanie zawo-
dowe w miejscu pracy. 

Do 31 V 2004 r. obowiązywała ustawa  
z 14 XII 1994 r. o zatrudnieniu i przeciw- 
działaniu bezrobociu (jednolity tekst Dz. U. 
2003 Nr 58, poz. 514, z późniejszymi 
zmianami). 
2. Stopę bezrobocia rejestrowanego 
obliczono jako stosunek liczby bezrobotnych 
zarejestrowanych do liczby cywilnej ludności 
aktywnej zawodowo (ogółem oraz danej 
grupy), tj. bez osób odbywających czynną 
służbę wojskową oraz pracowników jed-
nostek budżetowych prowadzących działal-
ność w zakresie obrony narodowej i bez-
pieczeństwa publicznego. Stopę bezrobocia 
podaje się z uwzględnieniem pracujących  
w gospodarstwach indywidualnych w rol-
nictwie (będących składową cywilnej ludności 
aktywnej zawodowo) wyszacowanych dla lat 
1995–2007 na podstawie wyników spisów; 
dane za lata 2006–2007 nie są w pełni 
porównywalne z danymi za 2000 rok. 
 
 
WARUNKI PRACY  
 
1. Informacje o wypadkach przy pracy 
obejmują wszystkie wypadki przy pracy, jak 
również wypadki traktowane na równi z wy-
padkami przy pracy niezależnie od tego, czy 
wykazana została niezdolność do pracy.  

Dane nie obejmują wypadków przy 
pracy w gospodarstwach indywidualnych  
w rolnictwie. 

Dane o wypadkach przy pracy, poza 
gospodarstwami indywidualnymi w rolni-
ctwie, uzyskiwane są ze statystycznej karty 
wypadku przy pracy. 

10) do not receive on the basis of regu-
lations concerning family allowances, 
nursing allowance  or allowance sup-
plementary to family benefit due to 
single parenthood and loosing rights 
to unemployment benefit due to the 
expiry of the legal duration of benefit 
receiving; 

11) do not receive after termination of em-
ployment training. 
Since 1997 among the unemployed are 

not included persons undergoing training 
and an internship with the employer as well 
as since 1 VI 2004 also persons under- 
going a job occupational training. 

Until 31 V 2004 the obligatory was the 
Law dated 14 XII 1994 on Employment and 
Combating Unemployment (uniform text 
Journal of Laws 2003 No. 58, item 514, 
with later amendments). 
2. The registered unemployment rate is 
calculated as the ratio of the number of 
registered unemployed persons to the 
economically active civilian population 
(total and for a given group), i.e., excluding 
persons in active military service as well as 
employees of budgetary entities conducting 
activity within the scope of national defence 
and public safety. The unemployment rate 
is given cosidering employed persons on 
private farms in agriculture (as part of the 
economically active civilian population) 
estimated for 1995–2007 on the basis of 
the censuses results; data for the years 
2006–2007 are not strictly comparable to 
those for 2000. 
 
 
WORK CONDITIONS 
 
1. Information regarding accidents at 
work includes all accidents at work, as 
well as accidents treated equally to 
accidents at work, regardless of proved 
inability to work. 

Data do not include accidens at work in 
private farms in agriculture. 

Data regarding accidents at work, 
excluding private farms in agriculture,  
are obtained from statistical reports of 
accidents at work.  
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Za jeden wypadek przy pracy liczy się 
wypadek każdej pracującej osoby 
poszkodowanej zarówno w wypadku 
indywidualnym, jak i zbiorowym. 
2. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe 
zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, 
powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło 
w związku z pracą: 
1) podczas lub w związku z wykonywaniem 

przez pracownika zwykłych czynności lub 
poleceń przełożonych oraz czynności na 
rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; 

2) w czasie pozostawania pracownika  
w dyspozycji pracodawcy w drodze 
między siedzibą pracodawcy a miejscem 
wykonywania obowiązku wynikającego 
ze stosunku pracy. 
Na równi z wypadkiem przy pracy,  

w zakresie uprawnienia do świadczeń 
określonych w ustawie o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy  
i chorób zawodowych, traktuje się wypadek, 
któremu pracownik uległ: 
1) w czasie podróży służbowej; 
2) podczas szkolenia w zakresie pow- 

szechnej samoobrony; 
3) przy wykonywaniu zadań zleconych 

przez działające u pracodawcy orga- 
nizacje związkowe. 
Za wypadek przy pracy uważa się 

również nagłe zdarzenie, powodujące uraz 
lub śmierć, które nastąpiło w okresie 
ubezpieczenia wypadkowego podczas: 
1) uprawiania sportu w trakcie zawodów  

i treningów przez osobę pobierającą 
stypendium sportowe; 

2) wykonywania odpłatnie pracy w czasie 
odbywania kary pozbawienia wolności 
lub tymczasowego aresztowania; 

3) pełnienia mandatu posła lub senatora, 
pobierającego uposażenie; 

4) odbywania – na podstawie skiero-
wania wydanego przez powiatowy 
urząd pracy – szkolenia lub stażu 
związanego z pobieraniem przez 
absolwenta stypendium; 

5) wykonywania przez członka rolniczej 
spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni 
kółek rolniczych oraz przez inną 
osobę traktowaną na równi z człon-
kiem spółdzielni, pracy na rzecz tych 
spółdzielni; 

Each accident, regardless whether 
the person injured was injured during 
an individual or mass accident, is 
counted as a single accident at work. 
2. Accident at work is understood as a 
sudden event, caused by external reason 
which leads to injury or death, which 
happened in connection with work: 
1) during or in connection with performance 

of ordinary activities or instructions by 
the employee and activities for the 
employers, even without instructions; 

2) when the employee remains at the 
disposal of the employers on the way 
between the seat of the employer and 
the place of performing the duty, which 
is a result of work relations. 
Every accident is treated equally to 

accident at work, as regards entitlement 
to benefits defined in the law on social 
insurance by virtue of accidents at work 
and occupational diseases if the employee 
had such accident: 
1) during a business trip; 
2) during a training within the scope of 

common self-defence; 
3) at performing tasks ordered by trade 

union organizations, functioning at the 
employer. 
Accident at work is also understood 

as a sudden incident, causing injury or 
death, which happened within the term of 
accident insuranceduring: 
1) practising sports during competitions 

and trainings by a person receiving 
sport scholarship; 

2) performance of paid work in the time of 
serving imprisonment sentences or 
temporary detentions; 

3) carrying out a mandate by members of 
parliament or senate, who receive 
salaries; 

4) stay – on the basis of appointment 
issues by powiat labour office – at a 
training or internship connected with a 
scholarship received by school-leavers; 

5) performance of work, by members of 
agricultural producers’ co-operatives, 
agricultural farmers’ co-operatives and 
by other persons treated equally to 
members of a co-operatives, for the 
benefit of these co-operatives; 
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6) wykonywania lub współpracy przy 
wykonywaniu pracy na podstawie 
umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub 
umowy o świadczenie usług; 

7) wykonywania zwykłych czynności 
związanych z prowadzeniem lub współ-
pracą przy prowadzeniu działalności 
pozarolniczej; 

8) wykonywania przez osobę duchowną 
czynności religijnych lub czynności 
związanych z powierzonymi funkcjami 
duszpasterskimi lub zakonnymi; 

9) odbywania zastępczych form służby 
wojskowej;  

10) nauki w Krajowej Szkole Administracji 
Publicznej przez słuchaczy pobierają- 
cych stypendium. 

3. Za ciężki wypadek przy pracy uważa 
się wypadek, w wyniku którego nastąpiło 
ciężkie uszkodzenie ciała, a mianowicie: 
utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności 
płodzenia lub inne uszkodzenie ciała albo 
rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe 
funkcje organizmu, a także choroba 
nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała 
choroba psychiczna, trwała, całkowita lub 
znaczna niezdolność do pracy w zawodzie 
albo trwałe poważne zeszpecenie lub 
zniekształcenie ciała. 
4. Za śmiertelny wypadek przy pracy 
uważa się wypadek, w wyniku którego 
nastąpiła śmierć osoby poszkodowanej na 
miejscu wypadku lub w okresie 6 miesięcy 
od chwili wypadku. 
5. Wypadki przy pracy klasyfikuje się m.in. 
według wydarzeń bezpośrednio je powo- 
dujących (określających rodzaj kontaktu 
człowieka z czynnikiem, który spowodował 
wypadek) oraz przyczyn wypadków 
(wszelkich braków i nieprawidłowości zwią- 
zanych z czynnikami materialnymi, z organi- 
zacją pracy, z nieprawidłowym zacho- 
waniem się pracownika). Każdy wypadek 
przy pracy jest wynikiem jednego 
wydarzenia, ale najczęściej kilku przyczyn, 
w związku z tym suma przyczyn jest 
większa od ogólnej liczby wypadków. 
Wydarzenia powodujące urazy (do 2004 r. 
określane jako wydarzenia bezpośrednio 
powodujące urazy) od 2005 r. pogrupowano 
zgodnie z zaleceniami EUROSTAT-u. 

6) performance or co-operation at 
performance of work on the basis of 
agency agreements, contracts of 
mandate or contracts of services; 

7) performance of ordinary activities 
connected with conducting non-
agricultural economic activities or co- 
-operation at conducting them; 

8) performance of religious activities or 
activities connected with entrusted 
pastoral or monastic functions by 
clergymen; 

9)   serving supplementary forms of military 
service; 

10) education at the National School of 
Public Administration by students, 
who receive scholarships. 

3. A serious accident at work is an 
accident which results in serious bodily 
harm, i.e., loss of sight, hearing, speech, 
fertility, or which results in other bodily 
harm or in health-related problems, 
disrupting primary bodily functions, as well 
as which results in incurable and life-
threatening diseases, permanent mental 
illness, a permanent, total or significant 
inability to work in the profession  
or in a permanent significant 
disfigurement or distortion of the body. 
4. A fatal accident at work is an accident 
during which the person injured dies at the 
site of the accident or within a period  
of 6 months from the date of the accident. 
5. Accidents at work are classified,  
i.a., according to the events which directly 
cause them (describing the type of contact 
of the person injured with the factor which 
caused the accident) as well as according 
to their causes (all shortcomings and 
irregularities connected with material 
factors, organization of work, incorrect 
employee action).  Each accident at work 
 is the result of a single event, but 
frequently the result of several causes, thus 
the sum of causes is greater than the total 
number of accidents. Contact – mode  
of injury (until 2004 defined as events 
directly cousing injury) since 2005 are 
grouping according to the EUROSTAT 
recommendation. 
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6. Informacje o zatrudnionych w wa- 
runkach zagrożenia czynnikami szkod- 
liwymi dla zdrowia opracowano na pod- 
stawie sprawozdawczości; dane: 
1) obejmują zatrudnionych w podmiotach 

zaliczanych do sekcji: rolnictwo, łowiec-
two i leśnictwo (bez gospodarstw indywi-
dualnych w rolnictwie oraz gospodarki 
łowieckiej, hodowli i pozyskiwania zwie-
rząt łownych, włączając działalność 
usługową), rybactwo (bez rybołówstwa  
w wodach morskich), górnictwo, prze-
twórstwo przemysłowe, wytwarzanie  
i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, wodę, budownictwo, handel hurtowy 
i detaliczny; naprawa pojazdów samo-
chodowych, motocykli oraz artykułów 
użytku osobistego i domowego, trans-
port, gospodarka magazynowa i łącz-
ność, obsługa nieruchomości, wynajem  
i usługi związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej (w zakresie 
wynajmu maszyn i urządzeń bez obsługi 
oraz wypożyczania artykułów użytku 
osobistego i domowego, informatyki oraz 
prac badawczo-rozwojowych w dziedzi-
nie nauk przyrodniczych i technicznych), 
edukacja (w zakresie szkolnictwa na 
poziomie wyższym niż średni), ochrona 
zdrowia i pomoc społeczna (bez opieki 
wychowawczej i społecznej), działalność 
usługowa komunalna, społeczna i indy-
widualna, pozostała (w zakresie odpro-
wadzania i oczyszczania ścieków, gos-
podarowania odpadami, pozostałych 
usług sanitarnych i pokrewnych); 

2) dotyczą osób narażonych na działanie 
czynników związanych: ze środowiskiem 
pracy (substancje chemiczne, przemy- 
słowe pyły zwłókniające, hałas, wibracja, 
gorący lub zimny mikroklimat itp.),  
z uciążliwością pracy (wymuszona 
pozycja ciała, nadmierne obciążenie 
fizyczne itp.) oraz z czynnikami mecha-
nicznymi związanymi z maszynami 
szczególnie niebezpiecznymi. 

6. Information regarding persons wor-
king in hazardous conditions i.e., with 
substances hazardous to health is 
compiled on the basis of reports. Data 
concern persons: 
1) employed by entities included in the 

sections: agriculture, hunting and 
forestry (excluding private farms in 
agriculture and hunting), fishing 
(excluding sea-fishing), mining and 
quarrying, manufacturing, electricity, gas 
and water supply, construction, 
wholesale and retail trade; repair of 
motor vehicles, motorcycles and 
personal and household goods, 
transport, storage and communication, 
real estate, renting and business 
activities (in regard to renting of 
machinery and equipment without 
operator and of personal and household 
goods, computer and related activities 
and research and experimental 
development on natural sciences and 
engineering), education (in regard to 
higher education), health and social 
work (excluding social work activities), 
other community, social and personal 
service activities (in the scope of 
sewage and refuse disposal, sanitation 
and similar activities); 

2) exposed to factors connected with 
the work environment (chemical 
substances, fibrosis-inducing industrial 
dusts, noise, vibrations, hot or cold 
micro-climates, etc.), strenuous work 
conditions (forced body positioning, 
excessive physical exertion, etc.)  
as well as mechanical factors 
connected with particularly dangerous 
machinery. 
 

 
 


