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Uwagi ogólne  General notes 

Pracujący 
 
1. Dane o pracujących dotyczą osób wykonujących 
pracę przynoszącą im zarobek lub dochód; do pracu-
jących zalicza się: 
1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy 

(umowa o pracę, powołanie, mianowanie, wybór 
lub stosunek służbowy); 

2) pracodawców i pracujących na własny rachunek,  
a mianowicie: 
a) właścicieli, współwłaścicieli i dzierżawców go-

spodarstw indywidualnych w rolnictwie, 
b) właścicieli i współwłaścicieli (łącznie z pomaga- 

jącymi członkami ich rodzin; z wyłączeniem 
wspólników spółek, którzy nie pracują w spółce) 
podmiotów prowadzących działalność gospo-
darczą poza gospodarstwami indywidualnymi 
w rolnictwie,  

c) inne osoby pracujące na własny rachunek, np. 
osoby wykonujące wolne zawody; 

3) osoby wykonujące pracę nakładczą; 
4) agentów;  
5) członków spółdzielni produkcji rolniczej (rolniczych 

spółdzielni produkcyjnych, innych spółdzielni zaj-
mujących się produkcją rolną i spółdzielni kółek 
rolniczych), 

6) duchownych pełniących obowiązki duszpasterskie. 
2. Pełnozatrudnieni są to osoby zatrudnione 
w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym 
w danym zakładzie pracy lub na danym stanowisku 
pracy, w tym również osoby, które zgodnie z obowią-
zującymi przepisami pracują w skróconym czasie 
pracy, np. z tytułu warunków szkodliwych dla zdrowia 
lub przedłużonym czasie pracy, np. dozorcy mienia. 
   Niepełnozatrudnieni są to osoby, które zgodnie  
z umową o pracę pracują stale w niepełnym wymiarze 
czasu pracy. Niepełnozatrudnieni w głównym miejscu 
pracy są to osoby, które oświadczyły, że dany zakład 
jest ich głównym miejscem pracy. 
3. Dane dotyczące pracujących według stanu 
w dniu 31 grudnia podano bez przeliczenia niepełno-
zatrudnionych na pełnozatrudnionych, przy przyjęciu 
zasady jednorazowego ujmowania tych osób  
w głównym miejscu pracy. 
4. Dane o zatrudnionych na podstawie stosunku pracy 
dotyczą: 
1) zatrudnienia według stanu w dniu 31 grudnia 

osób pełnozatrudnionych (łącznie z sezonowymi 
i zatrudnionymi dorywczo) oraz niepełnozatru- 
dnionych w głównym miejscu pracy bez przelicza-
nia na pełnozatrudnionych; 

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

ment contract (labour contract, posting, ap-
pointment, election or service relation); 

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

private farms in agriculture,  
b) owners and co-owners (including contrib-

uting family workers; excluding partners in 
companies who do not work in them) of en-
tities conducting economic activity exclud-
ing private farms in agriculture, 

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

3)  outworkers; 
4) agents; 
5) members of agricultural production coop-

eratives (agricultural producers’ coopera-
tives, other co-operatives engaged in ag-
ricultural production and agricultural farm-
ers’ co-operatives); 

6) clergy fulfilling priestly obligations.  
2. Full-time paid employees are persons em-
ployed on a full-time basis, as defined by a given 
company or for a given position, as well as 
persons who, in accordance with regulations, 
work a shortened work-time period, e.g. due to 
hazardous conditions, or a longer work-time 
period, e.g. property caretaker. 
   Part-time paid employees are persons who, 
in accordance with labour contracts, regularly 
work on a part-time basis. Part-time paid em-
ployees in the main workplace are persons who 
declared that the given workplace is their main 
workplace. 
3. Data concerning employment as of                    
31 December are presented without converting 
part-time paid employees into full-time paid 
employees, each person being listed once 
according to the main workplace. 
4. Data regarding employees hired on the basis 
of employment contracts concern: 
1) the employment, as of 31 December of full-

time paid employees (including seasonal and 
temporary employees) as well as part-time 
paid employees in the main job without con-
verting them into full-time paid employees; 
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2) przeciętnego zatrudnienia pracowników pełnoza-
trudnionych (łącznie z sezonowymi i zatrudnio- 
nymi dorywczo) oraz niepełnozatrudnionych w prze 
liczeniu na pełnozatrudnionych. 

5. Dane nie obejmują jednostek budżetowych prowa-
dzących działalność w zakresie obrony narodowej  
i bezpieczeństwa publicznego. 
6. Dane grupowane według sekcji opracowano meto-
dą przedsiębiorstw. 
7. W tabl. 1-7 dane prezentowane są według faktycz-
nego (stałego) miejsca pracy pracownika i rodzaju 
działalności, natomiast w pozostałych tablicach - 
według siedziby zarządu przedsiębiorstwa (jednostki). 
8. Dane w tabl. 1-7 nie obejmują: fundacji, stowarzy-
szeń, partii politycznych, związków zawodowych, 
organizacji społecznych, organizacji pracodawców, 
samorządu gospodarczego i zawodowego, rolników 
indywidualnych, duchownych oraz podmiotów gospo-
darczych o liczbie pracujących do 9 osób. 
9. Informacje o ruchu zatrudnionych obejmują 
pełnozatrudnionych (łącznie z sezonowymi i za-
trudnionymi dorywczo). Dane te dotyczą liczby przy-
jęć do pracy i zwolnień z pracy, a nie liczby osób. 
Liczba przyjęć do pracy oraz zwolnień z pracy może 
być wyższa od liczby osób, ponieważ jedna osoba 
może kilkakrotnie zmienić pracę w ciągu roku.  

Do liczby przyjętych do pracy zaliczono osoby po-
dejmujące pracę po raz pierwszy i kolejny. Do liczby 
zwolnionych z pracy zaliczono osoby, z którymi roz-
wiązano umowę o pracę w drodze wypowiedzenia 
przez zakład pracy lub pracownika (łącznie ze zwol-
nieniami grupowymi), osoby, które przeniesiono na 
emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, 
osoby, które porzuciły pracę, a także – ze względów 
ewidencyjnych – osoby zmarłe. Ponadto do liczby 
przyjętych do pracy lub zwolnionych z pracy zaliczono 
osoby przeniesione służbowo lub przyjęte z innego 
zakładu pracy na podstawie porozumienia między 
podmiotami, a także osoby powracające do pracy 
i odchodzące z pracy na urlopy wychowawcze, bez-
płatne i rehabilitację.  

Dane nie obejmują podmiotów gospodarczych 
o liczbie pracujących do 9 osób. 
   Współczynnik przyjęć (zwolnień) obliczono jako 
stosunek liczby przyjęć pomniejszonej o osoby po-
wracające do pracy z urlopów wychowawczych (lub 
liczby zwolnień pomniejszonej o osoby, które otrzy-
mały urlopy wychowawcze) w roku badanym do liczby 
pełnozatrudnionych według stanu w dniu 31 grudnia 
z roku poprzedzającego rok badany. 

 
Bezrobocie 
 
1. Dane o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych, 
zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro- 
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowią-
zującą od 1 czerwca 2004 r. (Dz. U. 2021, poz. 1100 
z późn. zm.) określone są jako bezrobotne.  

Pod pojęciem bezrobotnego należy rozumieć 
osobę, która ukończyła 18 lat i nie osiągnęła wieku 
emerytalnego, jest osobą niezatrudnioną i niewyko-
nującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do 
podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu 
pracy (bądź jeśli jest to osoba niepełnosprawna — 
zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia co naj-

2) the average paid employment – full- 
-time paid employees (including seasonal and 
temporary employees) as well as part-time 
paid employees in terms of full-time paid em-
ployees. 

5. Data do not include budgetary entities con-
ducting activity within the scope of national 
defence and public safety. 
6. Data grouped according to sections were 
compiled using the enterprise method. 
7. In table 1-7 data are presented by actual (perma-
nent) workplace of employed person and kind of 
activity, however in other tables - by seat of enterprise 
(unit). 
8. Data in tables 1-7 do not include entities reporting 
activity of foundations, associations, political parties, 
trade unions, social organizations, employers organi-
zations, economic and professional self-government, 
individual farmers, clergy as well as economic entities 
employing up to 9 persons. 
9. Information regarding labour turnover con-
cerns full-time paid employees (including seasonal 
and temporary employees). These data concern 
the number of hires and the number of termi-
nations and not the number of persons. The 
number of hires and terminations may be greater 
than the number of persons as one person may 
change work several times within a year.  

Hired persons are persons starting work for 
the first or a subsequent time. Terminated per-
sons are persons with whom work contracts have 
been dissolved upon the wish of either the 
employer or the employee (including group 
dismissals), persons, who have retired or been 
granted a disability pensions, persons who have 
left work as well as – for record-keeping purpos-
es – persons, who have died. Moreover, persons 
hired or terminated include persons transferred 
on the basis of inter-entities agreements as well 
as persons returning to and leaving work within 
the framework of child-care and unpaid vacations 
and rehabilitation.  

Data do not include economic entities employ-
ing less than 9 persons 
   The hire (termination) rate is calculated as 
the ratio of the number of hires less the number 
of persons returning to work from child-care 
leaves (or the number of terminations less the 
number of persons granted child-care leaves) 
during a survey year to the number of full-time 
paid employees as of 31 December from the year 
preceding the surveyed year. 
 
Unemployment 
 
1. Data regarding registered unemployed persons 
in accordance with the Law dated 20 April 2004 
on Promotion of Employment and Labour Market 
Institutions, in force since 1 June 2004 (uniform 
text Journal of Laws 2021, item 1100, with later 
amendments). 
Unemployed person is a person aged 18 and 
more and has not reached the retirement age, is 
not employed and not performing any other kind 
of paid work, capable of work and ready to take 
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mniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), nieucz-
ącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych 
(lub przystępującą do egzaminu eksternistycznego  
z zakresu tej szkoły) lub szkół wyższych w systemie 
studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we wła-
ściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub 
czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz po-
szukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
z dodatkowymi wyłączeniami dotyczącymi źródeł 
dochodów, zapisanymi w ustawie.  
2. Długotrwale bezrobotni zarejestrowani to osoby 

pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy 
łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie 
ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania 
stażu i przygotowania zawodowego dorosłych w miej-
scu pracy. 

3. Stopę bezrobocia rejestrowanego obliczono jako 
stosunek liczby bezrobotnych zarejestrowanych do 
liczby cywilnej ludności aktywnej zawodowo, tj. bez 
osób odbywających czynną służbę wojskową oraz 
pracowników jednostek budżetowych prowadzących 
działalność w zakresie obrony narodowej i bezpie-
czeństwa publicznego.  
4. Informacje o wydatkach Funduszu Pracy podaje 
się zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro- 
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowią-
zującą od 1 czerwca 2004 r. (Dz. U. 2021, poz. 1100, 
z późn. zm.). 
 

Warunki pracy  
 
1. Informacje o wypadkach przy pracy obejmują 
wszystkie wypadki przy pracy, jak również wypadki 
traktowane na równi z wypadkami przy pracy nieza-
leżnie od tego, czy wykazana została niezdolność 
do pracy. Informacje o wypadkach przy pracy 
w jednostkach budżetowych prowadzących działal-
ność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa 
publicznego dotyczą tylko pracowników cywilnych. 

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

Dane o wypadkach przy pracy, poza gospo-
darstwami indywidualnymi w rolnictwie, uzyskiwane 
są ze „Statystycznej karty wypadku”. 

Za jeden wypadek przy pracy liczy się wypa-
dek każdej pracującej osoby poszkodowanej 
zarówno w wypadku indywidualnym, jak i zbioro-
wym. 
2. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarze-
nie 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 prze-
łożonych oraz czynności na rzecz pracodawcy, 
nawet bez polecenia; 

2) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji 
pracodawcy w drodze między siedzibą pracodaw-
cy a miejscem wykonywania obowiązku wynikają-
cego 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; 

full-time employment (or in case he/she is a 
disabled person — capable and ready to take 
work comprising no less than a half of working 
time), not attending school with the exception of 
schools for adults (or taking extra curriculum 
exam covering this school curriculum) or tertiary 
schools in part-time programme, registered in the 
local labour office competent for his/her place of 
residence (permanent or temporary), and seeking 
employment or any other income-generating 
work, with additional provisions concerning the 
sources of income, included in the law. 
2. The registered long-term unemployed are 
persons remaining in the register rolls of the 
powiat labour office for the overall period of over 
12 months during the last two years, excluding the 
periods of traineeship and vocational training of 
adults in the workplace. 
3. The registered unemployment rate is calcu-
lated 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 per-sons in active military service 
as well as employees of budgetary entities con-
ducting activity within the scope of national de-
fense and public safety.  

4. Information concerning Labour Fund expendi-
tures are given according to the Law dated 20 
April 2004, on Promoting Employment and 
Labour Market Institutions, in force since                   
1 June 2004 (uniform text Journal of Laws 2021, 
item 1100, with later amendments). 
 
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. 
Information regarding accidents at work in 
budgetary entities conducting activity within 
the scope of national defense public safety 
concerns only civilian employees. 

Data do not include accidents at work in pri-
vate farms in agriculture. 

Data regarding accidents at work, excluding 
private farms in agriculture, are obtained from 
Statistical accident report”.  

Each accident, regardless whether the 
person injured was injured during an indi-
vidual 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 em-
ployee 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 acci-
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2) podczas szkolenia w zakresie powszechnej samo-
obrony; 

3)  przy wykonywaniu zadań zleconych przez działa-
jące u pracodawcy organizacje 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 odbywa-

nia kary pozbawienia wolności lub tymczasowe-
go aresztowania; 

3) pełnienia mandatu posła lub senatora, pobiera-
jącego uposażenie; 

4) sprawowania mandatu posła do Parlamentu 
Europejskiego wybranego w Rzeczypospolitej 
Polskiej; 

5) odbywania – na podstawie skierowania wydane-
go przez powiatowy urząd pracy lub inny pod-
miot kierujący – szkolenia lub stażu związanego 
z pobieraniem przez absolwenta stypendium; 

6) 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; 

7) wykonywania lub współpracy przy wykonywaniu 
pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy-
zlecenia lub umowy o świadczenie usług; 

8) wykonywania zwykłych czynności związanych  
z prowadzeniem lub współpracą przy prowadze-
niu działalności pozarolniczej; 

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

10) odbywania zastępczych form służby wojskowej;  
11) nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej 

przez słuchaczy pobierających 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 je powodujących (określających rodzaj 
kontaktu człowieka z czynnikiem, który spowodował 
wypadek) oraz przyczyn wypadków (wszelkich braków 
i nieprawidłowości związanych z czynnikami material-
nymi, z organizacją pracy, z nieprawidłowym zachowa-
niem 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 grupowane są zgodnie z zaleceniami Eurostatu. 
6. Informacje o zatrudnionych w warunkach zagro-
żenia czynnikami szkodliwymi dla zdrowia opracowa-
no na podstawie sprawozdawczości, przy czym: 

dent 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 

selfdefence; 
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 insurance-
during: 
1) practising sports during competitions and 

trainings by a person receiving sport scholar-
ship; 

2) performance of paid work in the time of 
serving imprisonment sentences or tempo-
rary detentions; 

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

4) serving the mandate of the European Parlia-
ment member elected in the Republic of Poland 

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

6) performance of work, by members of agricul-
tural 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; 

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

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

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

10) serving supplementary forms of military 
service; 

11) 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 per-manent, 
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., accord-
ing to contact-mode of injury  (describing the 
type of contact of the victim with the factor which 
caused the accident) as well as according to their 
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1) dane obejmują zatrudnionych w jednostkach 
zaliczanych do sekcji: „Rolnictwo, leśnictwo, ło-
wiectwo i rybactwo” (bez gospodarstw indywidu-
alnych w rolnictwie, łowiectwa i pozyskiwania 
zwierząt łownych, włączając działalność usługo-
wą oraz rybołówstwa w wodach morskich), 
„Górnictwo i wydobywanie”, „Przetwórstwo 
przemysłowe”, „Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych”, 
„Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i od-
padami oraz działalność związana z rekultywa-
cją”, „Budownictwo” (bez realizacji projektów bu-
dowlanych związanych ze wznoszeniem budyn-
ków), „Handel hurtowy i detaliczny; naprawa  
pojazdów samochodowych, włączając motocy-
kle”, „Transport i gospodarka magazynowa”, „In-
formacja i komunikacja” (bez działalności zwią-
zanej z produkcją filmów, nagrań wideo, pro-
gramów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych  
i muzycznych oraz pozostałej działalności usłu-
gowej w zakresie informacji), „Działalność profe-
sjonalna, naukowa i techniczna” (w zakresie ba-
dań naukowych i prac rozwojowych oraz działal-
ności weterynaryjnej), „Działalność w zakresie 
usług administrowania i działalność wspierająca”  
(w zakresie wynajmu i dzierżawy, działalności 
organizatorów turystyki, pośredników i agentów 
turystycznych oraz pozostałej działalności usłu-
gowej w zakresie rezerwacji i działalności z nią 
związane oraz pozostałego sprzątania), „Eduka-
cja” (w zakresie szkół wyższych), „Opieka zdro-
wotna i pomoc społeczna” (w zakresie opieki 
zdrowotnej), „Pozostała działalność usługowa” 
(w zakresie naprawy i konserwacji komputerów  
i artykułów użytku osobistego i domowego); 

2)  dane dotyczą osób narażonych na działanie czyn-
ników związanych: ze środowiskiem pracy (sub-
stancje chemiczne, przemysłowe, pyły włókniste, 
hałas, wibracje, gorący lub zimny mikroklimat itp.), 
z uciążliwością pracy (wymuszona pozycja ciała, 
niedostateczne oświetlenie stanowisk pracy, 
nadmierne obciążenie fizyczne itp.) oraz z czynni-
kami mechanicznymi związanymi z maszynami 
szczególnie niebezpiecznymi; 

3) do obliczenia wskaźnika na 1000 zatrudnionych 
przyjęto liczbę zatrudnionych na podstawie sto-
sunku pracy według stanu w dniu 31 grudnia 
z roku badanego. 

7. Ocena ryzyka zawodowego to kompleksowe 
oszacowanie kombinacji prawdopodobieństwa wystą-
pienia urazu ciała lub pogorszenia stanu zdrowia i ich 
stopnia ciężkości, w sytuacji zagrożenia, dokonywane 
w celu wyboru właściwych środków bezpieczeństwa. 

causes (all shortcomings and irregularities con-
nected with material agents, organisation of work, 
incorrect employee's 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-
modes of injury have been grouped according to 
the Eurostat recommendations. 
6. Information regarding persons working in 
hazardous conditions i.e., with substances haz-
ardous to health is compiled on the basis of reports.  
1) data concern persons employed by entities 

included in the sections: “Agriculture, forestry 
and fishing” (excluding private farms in agri-
culture, hunting, trapping and related service 
activities as well marine fishing), “Mining and 
quarrying”, “Manufacturing”, “Electricity, gas, 
steam and air conditioning supply”, “Water 
supply; sewerage, waste management and 
remediation activities”, “Construction” (ex-
cluding development of building projects), 
“Wholesale and retail trade; repair of motor 
vehicles and motorcycles”, “Transportation 
and storage”, “Information and communica-
tion” (excluding motion picture, video and tel-
evision programme production, sound re-
cording and music publishing activities as 
well as other information service activities), 
“Professional, scientific and technical activi-
ties” (in the scope of scientific research and 
development as well as veterinary activities), 
“Administrative and support service activities” 
(in the scope of rental and leasing activities, 
travel agency tour operator as well as other 
reservation service and related activities and 
other cleaning activities), “Education” (only 
tertiary education), “Human health and social 
work activities” (in the scope of human health 
activities), “Other service activities” (in the 
scope of repair of computers and personal 
and household goods); 

2) data concern persons exposed to factors 
connected with the work environment (chem-
ical substances, fibrosis-inducting, industrial 
dusts, noise, vibrations, hot or cold micro-
climate, etc.), strenuous work conditions 
(forced body positioning, threats caused by in-
sufficient lights, excessive physical exertion, 
etc.) as well as mechanical factors connected 
with particularly dangerous machinery; 

3)   the number of employees hired on the basis 
of an employment contract as of 31 Decem-
ber from the surveyed year was assumed in 
calculating the ratio per 1000 paid employ-
ees. 

7. Occupational risk assessment is a compre-
hensive estimation of the combi-nation of  
probability of bodily injury or deterioration of 
health and their severity, occurring in an emer-
gency situation. It is made in order to choose 
appropriate safety measures. 

 




