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Przy publikowaniu danych US

 prosimy o podanie źródła

a Według siedziby zarządu jednostki; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób.

a Na podstawie BAEL; dane średnioroczne.   b Wskaźnik obliczono jako udział pracujących 

osób niepełnosprawnych w wieku 16-64 lata w ogólnej liczbie ludności niepełnosprawnej 

w tym wieku. Zbiorowość osób niepełnosprawnych została wyodrębniona z ogółu 

ludności w wieku 15 lat i więcej, na podstawie kryterium prawnego.   c Stan w dniu 31 XII.
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 
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