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Aktywno

Economic activity of the population

ekonomiczna ludno ci

1. Dane zawarte w tabl. 1 i 2 opracowano na
podstawie reprezentacyjnego Badania Aktywnoci Ekonomicznej Ludno ci (BAEL), przeprowadzanego w cyklu kwartalnym metod obserwacji
ci ej, tj. aktywno ekonomiczn bada si w ka dym tygodniu w ci gu ca ego kwarta u. Badaniem
obj te s osoby w wieku 15 lat i wi cej, b
ce
cz onkami gospodarstw domowych w wylosowanych
mieszkaniach, z wyj tkiem osób nieobecnych powyej 2 miesi cy, je eli ich nieobecno
nie wynik a
z charakteru wykonywanej pracy. Badanie nie obejmuje gospodarstw domowych w obiektach zbiorowego zakwaterowania.
Od I kwarta u 2003 r. wyniki BAEL uogólniane s
na podstawie bilansów ludno ci opracowanych przy
wykorzystaniu wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludno ci i Mieszka 2002, w zwi zku z czym
nie s w pe ni porównywalne z danymi z lat poprzednich.
2. Podstawowe kryterium podzia u na aktywnych
zawodowo i biernych zawodowo stanowi praca, tzn.
fakt wykonywania, posiadania b
poszukiwania pracy.
Do aktywnych zawodowo zaliczono osoby pracuj ce i bezrobotne:
1) do pracuj cych zaliczono osoby, które w badanym tygodniu:
- wykonywa y prac przynosz
zarobek lub
dochód albo pomaga y (bez wynagrodzenia)
w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego lub rodzinnej dzia alno ci gospodarczej,
- nie wykonywa y pracy (np. z powodu choroby,
urlopu, przerwy w dzia alno ci zak adu, trudnych warunków atmosferycznych), ale formalnie mia y prac ;
2) za bezrobotne uznano osoby w wieku 15-74
lata, które spe nia y jednocze nie trzy warunki:
- w okresie badanego tygodnia nie by y osobami pracuj cymi,
- w ci gu 4 tygodni (wliczaj c jako ostatni tydzie badany) aktywnie poszukiwa y pracy,
- by y gotowe podj prac .
Do bezrobotnych zaliczono tak e osoby, które
znalaz y prac i oczekiwa y na jej rozpocz cie
w okresie 3 miesi cy.
Do biernych zawodowo zaliczono osoby, które
nie zosta y zakwalifikowane jako pracuj ce lub
bezrobotne.
3. Wspó czynnik aktywno ci zawodowej obliczono jako udzia aktywnych zawodowo w liczbie ludno ci (w wieku 15 lat i wi cej) ogó em oraz danej grupy.
Wska nik zatrudnienia obliczono jako udzia
pracuj cych w liczbie ludno ci (w wieku 15 lat i wi cej) ogó em oraz danej grupy.
Stop bezrobocia w badanym okresie obliczono
jako stosunek liczby bezrobotnych do liczby ludno ci aktywnej zawodowo ogó em oraz danej grupy.
4. Ze wzgl du na zaokr glenia dokonywane
przy uogólnianiu wyników reprezentacyjnego badania aktywno ci ekonomicznej ludno ci (BAEL),
w tabl. 1 i 2 sumy sk adników mog si ró ni od
podanych wielko ci „ogó em”.

1. Data in tables 1 and 2 were compiled on the
basis of the Labour Force Survey (LFS),
a sample survey conducted on a quarterly basis
using the continuous observation method, i.e.,
economic activity of the population is surveyed
each week during the course of every quarter.
The survey covers persons aged 15 and more,
being members of households in dwellings selected on a random basis. The survey does not
cover the members of households absent for
longer than 2 months except for persons whose
absence results from the type of their job. The
survey does not include institutional households.
Since I quarter 2003 the results of the LFS
are generalized on the basis of the balances
of the population compiled on the basis of the
National Population ad Housing Census 2002.
Due to this fact, the data are not fully comparable.
2. The main criterion in dividing the population
into economically active and inactive is job, i.e.
performing, holding or looking for a job.
Economically active persons include employed and unemployed persons:
1) employed persons are persons, who during the
reference week:
- performed work providing earnings or income,
or assisted (without wages or salaries) in
maintaining a family-owned farm or conducting
a family-owned business,
- did not perform work (e.g., due to illness, vacation, a break in company activity, bad
weather), but formally had a job;
2) unemployed persons are persons aged
15-74, who simultaneously fulfill three conditions:
- within the reference week were not employed,
- within a four week period (the last week being
the reference week) actively sought work,
- were available for work.
The unemployed also include persons who have
found and were waiting to begin work within
a 3-month period.
Economically inactive persons are persons
who are not classified either as employed or unemployed.
3. The activity rate is calculated as the share of
economically active persons in the total population
(aged 15 and more) and in a given group.
The employment rate is calculated as the share
of employed persons in the total population (aged
15 and more) and in a given group.
The unemployment rate for a survey period is
calculated as the relation of the number of unemployed persons to the total economically active
population as well as to a given group.
4. Due to rounding-off results of the Labour
Force Survey (LFS), sum of components in tables
1 and 2 can differ from the amount given in the
item “total”.

Pracuj cy

Employment

1. Dane opracowano na podstawie sprawozdawczo ci oraz szacunków (m.in. w zakresie gospodarstw indywidualnych w rolnictwie).
2. Dane o pracuj cych dotycz osób wykonuj cych prac przynosz
im zarobek lub dochód;
do pracuj cych zalicza si :
1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy
(umowa o prac , powo anie, mianowanie lub
wybór) lub stosunku s bowego;
2) pracodawców i pracuj cych na w asny rachunek, a mianowicie:
a) w cicieli, wspó
cicieli i dzier awców gospodarstw indywidualnych w rolnictwie ( cznie z pomagaj cymi cz onkami ich rodzin), tj.
pracuj cych w gospodarstwach indywidualnych (o powierzchni u ytków rolnych do 1 ha
i powy ej 1 ha) oraz indywidualnych w cicieli zwierz t gospodarskich nieposiadaj cych
ytków rolnych; patrz ust. 5 na str. 98,
b) w cicieli i wspó
cicieli ( cznie z pomagaj cymi cz onkami ich rodzin; z wy czeniem
wspólników spó ek, którzy nie pracuj
w spó ce) podmiotów prowadz cych dzia alno
gospodarcz poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie,
c) inne osoby pracuj ce na w asny rachunek,
np. osoby wykonuj ce wolne zawody;
3) osoby wykonuj ce prac nak adcz ;
4) agentów ( cznie z pomagaj cymi cz onkami ich
rodzin oraz osobami zatrudnionymi przez agentów);
5) cz onków spó dzielni produkcji rolniczej (rolniczych spó dzielni produkcyjnych, innych spó dzielni zajmuj cych si produkcj roln i spó dzielni kó ek rolniczych);
6) duchownych pe ni cych obowi zki duszpasterskie.
3. Pe nozatrudnieni s to osoby zatrudnione
w pe nym wymiarze czasu pracy obowi zuj cym
w danym zak adzie pracy lub na danym stanowisku
pracy, w tym równie osoby, które zgodnie z obowi zuj cymi przepisami pracuj w skróconym czasie
pracy, np. z tytu u warunków szkodliwych dla zdrowia lub przed onym czasie pracy, np. dozorcy
mienia; niepe nozatrudnieni s to osoby, które
zgodnie z umow o prac pracuj stale w niepe nym
wymiarze czasu pracy. Niepe nozatrudnieni w g ównym miejscu pracy s to osoby, które o wiadczy y,
e dany zak ad jest ich g ównym miejscem pracy.
4. Dane dotycz ce pracuj cych wed ug stanu
podano bez przeliczenia niepe nozatrudnionych na
pe nozatrudnionych, przy przyj ciu zasady jednorazowego ujmowania tych osób w g ównym miejscu pracy.
W 2003 r. przedszkola zalicza si do sekcji „Edukacja”, do 2002 r. zaliczane by y do sekcji „Ochrona
zdrowia i opieka spo eczna”.
5. Dane dotycz ce pracuj cych w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie wed ug stanu:
1) dla lat 2000 i 2001 wyszacowano przy wykorzystaniu wyników Powszechnego Spisu Rolnego
przeprowadzonego w czerwcu 1996 r.;

1. Data were compiled on the basis of reports as
well as estimates (i.a. in regard to private farms in
agriculture).
2. 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, co-owners, and leaseholders of private farms in agriculture (including contributing family workers), i.e., working on private
farms (with area up to 1 ha and more than 1 ha
of agricultural land) as well as individual owners of livestock who do not possess agricultural land; see item 5 on page 98,
b) 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,
c) 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);
6) clergy fulfilling priestly obligations.
3. Full-time paid employees are persons employed 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. Parttime paid employees in the main workplace are
persons who declared that the given workplace is
their main workplace.
4. Data concerning employment on a given
day are presented without converting part-time
paid employees into full-time paid employees,
each person being listed once according to the
main job.
In 2003 nursery schools were included in section “Education”; until 2002 they were included in
section “Health and social work”.
5. Data concerning persons employed on
private farms in agriculture on a given day:
1) for 2000 and 2001 estimated with the use of the
results of Agricultural Census conducted in June
1996;

2) dla lat 2002 i 2003 podano w dwóch uj ciach, tj.:
a) wyszacowano przy wykorzystaniu Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w czerwcu 1996 r. (licznik lub wariant A),
b) podano dla 2002 r.; wyszacowano dla 2003 r.
– na podstawie wyników Narodowego Spisu
Powszechnego Ludno ci i Mieszka przeprowadzonego w 2002 r. wed ug stanu w dniu 20 V
(mianownik lub wariant B).
Dane o pracuj cych w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie w 2002 r. opracowane na
podstawie Narodowego Spisu Powszechnego
Ludno ci i Mieszka 2002 ró ni si od danych
opracowanych na podstawie Powszechnego Spisu
Rolnego 1996 r., gdy w spisie 2002:
1) znacznie mniejsza liczba osób zadeklarowa a
prac w swoim gospodarstwie rolnym;
2) do pracuj cych w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie nie zaliczono osób pracuj cych:
a) w gospodarstwach o powierzchni u ytków
rolnych powy ej 1 ha produkuj cych wy cznie na w asne potrzeby,
b) w gospodarstwach o powierzchni u ytków
rolnych do 1,0 ha ( cznie z indywidualnymi
cicielami zwierz t gospodarskich nieposiadaj cych u ytków rolnych) produkuj cych
wy cznie lub ównie na w asne potrzeby.
6. Dane o zatrudnionych na podstawie stosunku
pracy dotycz :
1) zatrudnienia wed ug stanu osób pe nozatrudnionych ( cznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo) oraz niepe nozatrudnionych w g ównym miejscu pracy bez przeliczania na pe nozatrudnionych;
2) przeci tnego zatrudnienia pracowników pe nozatrudnionych ( cznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo) oraz niepe nozatrudnionych w przeliczeniu na pe nozatrudnionych.
7. Do osób wykonuj cych prac nak adcz
zalicza si osoby, z którymi zawarto umow o wykonanie okre lonych czynno ci na rzecz jednostki
zlecaj cej prac poza jej terenem.
8. Do agentów zaliczono osoby, z którymi zawarto umow agencyjn lub umow na warunkach
zlecenia o prowadzenie placówek, których przedmiot dzia alno ci zosta okre lony w umowie.
Agenci pracuj cy na podstawie umów agencyjnych otrzymuj wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w formie prowizji od obrotów (wynagrodzenie
tych osób jest uzale nione od warto ci dokonywanych transakcji lub warto ci wykonywanych us ug).
Agenci prowadz cy placówki na podstawie
umowy na warunkach zlecenia przejmu pe ne
wp ywy uzyskane z dzia alno ci placówek i zobowi zani s uiszcza na rzecz zleceniodawcy zrycza towan odp atno
ustalon w kwocie lub
wska nikiem procentowym od obrotu.
9. Dane nie obejmuj jednostek bud etowych
prowadz cych dzia alno
w zakresie obrony narodowej i bezpiecze stwa publicznego.

2) for 2002 and 2003 were given in two formulations, i.e.:
a) estimated with the use of Agricultural Census
conducted in June 1996 (numerator or variant A),
b) were given for 2002; estimated for 2003 – on
the basis of the results of the Population and
Housing Census, conducted in 2002 as of
20 V (denominator or variant B).
Data on persons employed on private farms in
agriculture in 2002, compiled on the basis of
the 2002 Population and Housing Census, differ
from the data compiled on the basis of the
1996 Agricultural Census because in 2002
census:
1) significantly fewer people declared to work on
their farms;
2) the following employed persons were not
included in the employed on private farms:
a) on farms with the area more than 1 ha of agricultural land producing only for their own
needs,
b) on farms with the area to 1 ha of agricultural
land (including individual owners of livestock who do not posses agricultural land)
producing only or mainly for their own
needs.
6. Data regarding employees hired on the basis
of employment contracts concern:
1) the employment, on a given day, of full-time
paid employees (including seasonal and temporary employees) as well as part-time paid employees in the main job without converting them
into full-time paid employees;
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 employees.
7. Outworkers are persons who are bound by
a contract defining the scope of activity to be performed for the entity providing the work and which
is performed outside its facilities.
8. Agents are persons who are bound by
agency agreements or by order agreements for
managing entities, the scope of activity of which is
described in the agreement.
Agents employed on the basis of agency
agreements receive agency and commission
wages and salaries in the from of sales commissions (wages and salaries of these persons are
dependent on the value of transactions conducted
or on the value of services rendered).
Agents managing entities on the basis of order
agreements receive all income obtained from entity
activity and are obligated to pay the contractor
a lump-sum payment established either as a defined sum or as a percentage of turnover.
9. Data do not include budgetary entities conducting activity within the scope of national defence and public safety.

10. Dane grupowane wed ug sekcji opracowano
metod przedsi biorstw, z wyj tkiem informacji
o pracuj cych wg stanu, które do 2000 r. opracowywano zaliczaj c do odpowiednich sekcji cz ci
sk adowe jednostek prawnych zgodnie z ich rodzajem dzia alno ci.
11. W tabl. 3 dane prezentowane s wed ug
faktycznego (sta ego) miejsca pracy pracownika,
natomiast w pozosta ych tablicach – wed ug
siedziby zarz du jednostki.
12. Informacje zawarte w tabl. 4-9 nie obejmuj :
fundacji, stowarzysze , partii politycznych, zwi zków zawodowych, organizacji spo ecznych, organizacji pracodawców, samorz du gospodarczego
i zawodowego, rolników indywidualnych, duchownych oraz podmiotów gospodarczych o liczbie
pracuj cych do 9 osób.
13. Informacje o ruchu zatrudnionych dotycz
pe nozatrudnionych, bez sezonowych i zatrudnionych dorywczo. Dane te dotycz liczby przyj do
pracy i zwolnie z pracy, a nie liczby osób. Liczba przyj
do pracy oraz zwolnie z pracy mo e
by wy sza od liczby osób, poniewa jedna osoba
mo e kilkakrotnie zmieni prac w ci gu roku.
Do liczby przyj tych do pracy zaliczono osoby
podejmuj ce prac po raz pierwszy i kolejny. Do
liczby zwolnionych z pracy zaliczono osoby, z którymi
rozwi zano umow o prac w drodze wypowiedzenia przez pracownika lub zak ad pracy cznie
ze zwolnieniami grupowymi, osoby, które przeniesiono na emerytur lub rent z tytu u niezdolno ci
do pracy, osoby, które porzuci y prac , a tak e – ze
wzgl dów ewidencyjnych – osoby zmar e. Ponadto
do liczby przyj tych do pracy lub zwolnionych
z pracy zaliczono osoby przeniesione s bowo lub
przyj te z innego zak adu pracy na podstawie
porozumienia mi dzy podmiotami, a tak e osoby
powracaj ce do pracy i odchodz ce z pracy na
urlopy wychowawcze, bezp atne i rehabilitacj .
Wspó czynnik przyj
(zwolnie ) obliczono
jako stosunek liczby przyj pomniejszonej o osoby
powracaj ce do pracy z urlopów wychowawczych
i bezp atnych (lub liczby zwolnie pomniejszonej
o osoby, które otrzyma y urlopy wychowawcze i bezatne) w badanym okresie do liczby zatrudnionych
wed ug stanu w dniu 31 XII z roku poprzedniego.
Do korzystajacych z urlopów wychowawczych
zalicza si osoby (matki oraz inne osoby uprawnione
do sprawowania opieki nad dzieckiem), którym
zak ad pracy udzieli urlopu zgodnie z postanowieniami rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia
28 V 1996 r. (Dz. U. Nr 60, poz. 277, z pó niejszymi zmianami).
14. Dane o absolwentach podejmuj cych
pierwsz prac dotycz pe nozatrudnionych (bez
sezonowych i zatrudnionych dorywczo).

10. Data grouped according to sections were
compiled using the enterprise method, excluding
information regarding employment as of a given
day, which until 2000 was compiled by including
parts of legal entities, based on the kind of activity,
in the appropriate sections.
11. In table 3 data are presented by actual
(permanent) workplace of employed person,
however in other tables – by seat of management
of unit.
12. Data in tables 4-9 do not include: foundations, associations, political parties, trade unions,
social organizations, employers organizations,
economic and professional self-government, individual farmers, clergy as well as economic entities
employing up to 9 persons.
13. Information regarding labour turnover concerns full-time paid employees, excluding seasonal
and temporary employees. These data concern
the number of hires and the number of terminations 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 persons are
persons with whom work contracts have been
dissolved upon the wish of either the employee or
the employer (including group dismissals), persons, who have retired or been granted a pension
due to an inability to work, persons who have left
work as well as, for record-keeping purposes
– 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.
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 and
unpaid vacations (or the number of terminations
less the number of persons granted child-care and
unpaid vacations) during a survey period to the
number of persons employed on a given day as of
31 XII the previous year.
Persons taking child-care leave include persons (mothers as well as other persons authorized
to care for the child), to whom a workplace has
granted leave in accordance with the regulations
of the decree of the Council of Ministers, dated
28 V 1996 (Journal of Laws No. 60, item 277 with
later amendments).
14. Data regarding school leavers starting work
for the first time concern full-time paid employees
(excluding seasonal and temporary employees).

Bezrobocie

Unemployment

1. Dane o bezrobotnych zarejestrowanych
obejmuj osoby, które zgodnie z ustaw z dnia
14 XII 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia aniu
bezrobociu (jednolity tekst Dz. U. 2003 Nr 58, poz.
514, z pó niejszymi zmianami) okre lone s jako
bezrobotne.

1. Data regarding registered unemployed persons include persons who, in accordance with the
Law on Employment and Combating Unemployment, dated 14 XII 1994 (uniform text Journal of
Laws 2003 No. 58, item 514, with later amendments) are classified as unemployed.

Pod poj ciem bezrobotnego nale y rozumie
osob niezatrudnion i niewykonuj
innej pracy
zarobkowej, zdoln i gotow do podj cia zatrudnienia w pe nym wymiarze czasu pracy, nieucz
si w szkole w systemie dziennym, zarejestrowan
we w ciwym dla miejsca zameldowania (sta ego
lub czasowego) powiatowym urz dzie pracy, je eli:
1) uko czy a 18 lat (z wyj tkiem m odocianych
absolwentów);
2) kobieta nie uko czy a 60 lat, a m czyzna
– 65 lat;
3) nie naby a prawa do emerytury lub renty
z tytu u niezdolno ci do pracy, nie pobiera: zasi ku
przedemerytalnego, wiadczenia przedemerytalnego, wiadczenia rehabilitacyjnego, zasi ku chorobowego, macierzy skiego lub wychowawczego;
4) nie jest w cicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zale nym) nieruchomo ci rolnej o powierzchni u ytków rolnych powy ej 2 ha przeliczeniowych;
5) nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu
z tytu u sta ej pracy jako wspó ma onek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni u ytków rolnych przekraczaj cej 2 ha przeliczeniowe;
6) nie podj a pozarolniczej dzia alno ci lub nie podlega – na podstawie odr bnych przepisów – obowi zkowi ubezpieczenia spo ecznego lub zaopatrzenia emerytalnego;
7) jest osob niepe nosprawn , której stan zdrowia
pozwala na podj cie zatrudnienia co najmniej
w po owie wymiaru czasu pracy obowi zuj cego
w danym zawodzie lub s bie;
8) nie jest tymczasowo aresztowana lub nie odbywa kary pozbawienia wolno ci;
9) nie uzyskuje miesi cznie dochodu w wysoko ci
przekraczaj cej po ow najni szego wynagrodzenia z innego tytu u ni zatrudnienie lub inna
praca zarobkowa;
10) nie pobiera, na podstawie przepisów o pomocy
spo ecznej, zasi ku sta ego, sta ego wyrównawczego, gwarantowanego zasi ku okresowego lub renty socjalnej.
Od 1997 r. za bezrobotnego nie uwa a si osoby odbywaj cej szkolenie oraz sta u pracodawcy.
2. Stop bezrobocia rejestrowanego obliczono
jako stosunek liczby bezrobotnych zarejestrowanych do liczby cywilnej ludno ci aktywnej zawodowo, tj. bez osób odbywaj cych czynn s
wojskow oraz pracowników jednostek bud etowych prowadz cych dzia alno w zakresie obrony narodowej i bezpiecze stwa publicznego.
Stop bezrobocia podano z uwzgl dnieniem
pracuj cych w gospodarstwach indywidualnych
w rolnictwie (b
cych sk adow cywilnej ludno ci
aktywnej zawodowo): dla 2000 r. – na podstawie
wyników Powszechnego Spisu Rolnego 1996, dla
lat 2001-2003 – na podstawie wyników Powszechnego Spisu Rolnego 1996 – licznik (wariant A) oraz
Narodowego Spisu Powszechnego Ludno ci
i Mieszka 2002 – mianownik (wariant B).

An unemployed person is understood as
a person not employed and not performing any
other income-generating work, able to work and
ready to accept full-time employment, not attending
any full-time school and registered in the powiat
labour office corresponding to the person’s permanent or temporary place of residence, if the person:
1) is aged 18 or more (excluding juvenile school-leavers);
2) is 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, does
not receive: a pre-retirement benefit, a preretirement allowance, a rehabilitation benefit, an
sick, maternity or child-care benefit;
4) is not the owner or holder (sole or dependent) of
agricultural real estate with an area of agricultural land exceeding 2 convertible ha;
5) is 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 is
not subject, on the basis of separate regulations,
to compulsory social security or a retirement
provision;
7) is disabled but is able to work at least half the
full work-time required within a given occupation
or service;
8) is not temporarily under arrest or not serving
a prison sentence;
9) is not earning a monthly income exceeding half
the minimum wage and salary from sources
other than employment or income-generating
work;
10) is not receiving, on the basis of social welfare
regulations, a permanent benefit, a permanent
compensatory benefit, a guaranteed temporary
benefit or a disability welfare pension.
Since 1997, a person attending training as well
as an internship with the employer is not considered unemployed.
2. The registered unemployment rate is calculated as the relation of the number of registered
unemployed persons to the economically active
civilian population, 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 considering
persons employed on private farms in agriculture
(they are component with the economically active
civilian population): for 2000 – on the basis of the
results of the Agricultural Census 1996, for years
2001-2003 – on the basis of the results of the
Agricultural Census 1996 – numerator (A variant)
and the Population and Housing Census 2002
– denominator (B variant).

3. Za absolwenta zarejestrowanego w powiatowym urz dzie pracy jako bezrobotnego uwa a si
osob w okresie do up ywu 12 miesi cy od dnia
uko czenia: szko y ponadpodstawowej (zasadniczej – zawodowej i redniej), policealnej, wy szej,
szko y specjalnej, kursów przygotowania zawodowego w ramach Ochotniczych Hufców Pracy trwacych co najmniej 12 miesi cy, dziennych kursów
zawodowych trwaj cych co najmniej 24 miesi ce
oraz osob niepe nosprawn – od dnia uzyskania
uprawnie do wykonywania zawodu.

3. A school-leaver registered in a powiat labour
office as unemployed is a person who has, within
the last 12 months graduated from: any school above
the primary level (basic vocational and secondary),
post-secondary, higher education institution, a special
school, has completed a minimum of 12 months of
vocational training courses within the framework of
Voluntary Labour Corps or has completed a minimum
of 24 months of daily vocational training courses as
well as disabled persons – from the day of acquiring
qualifications to work in a given occupation.

Warunki pracy

Work conditions

1. Informacje o wypadkach przy pracy obejmuwszystkie wypadki przy pracy, jak równie wypadki traktowane na równi z wypadkami przy
pracy. Informacje o wypadkach przy pracy
w jednostkach bud etowych prowadz cych dzia alno w zakresie obrony narodowej i bezpiecze stwa
publicznego dotycz tylko pracowników cywilnych.
Dane opracowano na podstawie statystycznych
kart wypadków przy pracy oraz sprawozdawczo ci
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego
(KRUS) w przypadku poszkodowanych w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie.
Za wypadek przy pracy uwa a si nag e zdarzenie powoduj ce uraz u osoby poszkodowanej,
wywo ane przyczyn zewn trzn , które nast pi o
podczas lub w zwi zku z wykonywaniem przez
pracownika: zwyk ych czynno ci, polece prze oonych, czynno ci wykonywanych w interesie zaadu pracy, równie bez polecenia, a tak e w czasie pozostawania w dyspozycji zak adu pracy, w drodze
mi dzy siedzib zak adu pracy a miejscem wykonywania obowi zku wynikaj cego ze stosunku pracy.
Na równi z wypadkiem przy pracy w zakresie
uprawnienia do wiadcze okre lonych w ustawie
o ubezpieczeniu spo ecznym z tytu u wypadków
przy pracy i chorób zawodowych, traktuje si
wypadek, któremu pracownik uleg :
- w czasie podró y s bowej,
- podczas szkolenia w zakresie powszechnej
samoobrony,
- przy wykonywaniu zada zleconych przez dziaaj ce u pracodawcy organizacje zwi zkowe.
Za jeden wypadek przy pracy liczy si wypadek
ka dej pracuj cej osoby, poszkodowanej zarówno w wypadku indywidualnym, jak i zbiorowym.
Wypadki przy pracy w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie rejestrowane przez
oddzia y KRUS dotycz tylko tych wypadków,
w wyniku których poszkodowani otrzymali w danym roku jednorazowe odszkodowanie z tytu u
sta ego lub d ugotrwa ego uszczerbku na zdrowiu.
2. Za ci ki wypadek przy pracy uwa a si
wypadek, w wyniku którego nast pi o ci kie
uszkodzenie cia a, a mianowicie: utrata wzroku,

1. Information regarding accidents at work includes all accidents at work as well as accidents
treated equally to accidents at work. Information
regarding accidents at work in budgetary entities
conducting activity within the scope of national
defence and public safety concerns only civilian
employees.
Data were compiled on the basis of statistical
reports of accidents at work as well as on the basis
of reports of the Agricultural Social Insurance Fund
(ASIF) in cases of persons injured on private farms
in agriculture.
An accident at work is a sudden event resulting
in the injury of a person, caused by an outside
factor, which occurred during or in connection with
an employee performing: normal tasks, orders of
superiors, tasks in the interest of the company
(including employee initiated) as well as while an
employee is at the company’s disposal or while
travelling between the company’s head office and
the workplace as defined in the work agreement.
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:
- during a business trip,
- during a training within the scope of common
self-defence,
- at performing tasks ordered by trade union organizations, functioning at the employer.
Each accident, regardless whether the person injured was injured during an individual or
a mass accident, is counted as a single accident at work.
Accidents at work on private farms in agriculture, registered by branches of the ASIF, concern only those accidents for which the person
injured received a one-off compensation due to
permanent or long-term health damage within
a given year.
2. 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

uchu, mowy, zdolno ci p odzenia lub inne uszkodzenie cia a albo rozstrój zdrowia, narusza ce
podstawowe funkcje organizmu, a tak e choroba
nieuleczalna lub zagra aj ca yciu, trwa a choroba
psychiczna, trwa a, ca kowita lub znaczna niezdolno do pracy w zawodzie albo trwa e powa ne
zeszpecenie lub zniekszta cenie cia a.
3. Za miertelny wypadek przy pracy uwa a
si wypadek, w wyniku którego nast pi a mier
osoby poszkodowanej na miejscu wypadku lub
w okresie 6 miesi cy od chwili wypadku.
4. Wypadki przy pracy klasyfikuje si m. in. weug wydarze bezpo rednio je powoduj cych
(okre laj cych rodzaj kontaktu cz owieka z czynnikiem, który spowodowa wypadek) oraz przyczyn
wypadków (wszelkich braków i nieprawid owo ci
zwi zanych z czynnikami materialnymi, z organizacj pracy, z nieprawid owym zachowaniem si
pracownika). Ka dy wypadek przy pracy jest wynikiem jednego wydarzenia, ale najcz ciej kilku
przyczyn, w zwi zku z tym suma przyczyn jest
wi ksza od ogólnej liczby wypadków.
5. Informacje o zatrudnionych w warunkach
zagro enia czynnikami szkodliwymi dla zdrowia
opracowano na podstawie sprawozdawczo ci; dane:
1) obejmuj zatrudnionych w jednostkach zaliczanych do sekcji: rolnictwo, owiectwo i le nictwo
(bez gospodarstw indywidualnych w rolnictwie
oraz gospodarki owieckiej), rybo ówstwo i rybactwo (bez rybo ówstwa w wodach morskich), górnictwo i kopalnictwo, przetwórstwo przemys owe,
wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn , gaz, wod , budownictwo, handel i naprawy, transport, gospodarka magazynowa i czno , obs uga nieruchomo ci i firm; nauka (w zakresie informatyki i dzia alno ci pokrewnej oraz
prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych), edukacja (w zakresie szkolnictwa wy szego), ochrona zdrowia i opieka spo eczna (bez opieki wychowawczej i spo ecznej), pozosta a dzia alno
us ugowa komunalna, spo eczna i indywidualna
(w zakresie odprowadzania cieków, wywozu
odpadów, us ug sanitarnych i pokrewnych);
2) dotycz osób nara onych na dzia anie czynników zwi zanych: ze rodowiskiem pracy (substancje chemiczne, przemys owe py y zw ókniace, ha as, wibracja, gor cy lub zimny mikroklimat itp.), z uci liwo ci pracy (wymuszona
pozycja cia a, nadmierne obci enie fizyczne itp.)
oraz z czynnikami mechanicznymi zwi zanymi
z maszynami szczególnie niebezpiecznymi.
6. Za chorob zawodow uwa a si chorob ,
która zosta a spowodowana dzia aniem czynników
szkodliwych dla zdrowia wyst puj cych w rodowisku pracy lub specyfik wykonywanej pracy.
7. Szczegó owe obja nienia i informacje z zakresu warunków pracy zawieraj publikacje GUS
z serii „Informacje i opracowania statystyczne”
– „Wypadki przy pracy” oraz „Warunki pracy”.

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.
3. 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.
4. 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.
5. Information regarding persons working 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, trade and repair, transport, storage and communication, real estate, renting
and business activities (in regard to 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.
6. A disease is deemed an occupational disease if it has been caused by the health hazards
occurring in the working environment or properties
of performed work.
7. Detailed explanations and information concerning work conditions are contained in CSO’s
publications from series “Statistical information
and report” – “Accidents at Work” and “Working
Conditions”.

