
Labour market
Data on economic activity of population were presented on the 

basis of the two sources, different from each other in respect to 
subject and the reference period. 

In both cases, the main criterion for dividing the population into 
economically active (employed and unemployed) and inactive is 
work, i.e. performing, holding or looking for work.

Economic activity of population on the basis of the Natio-
nal Population and Housing Census 2021

1. Data in table 1 were compiled on the basis of the Natio-
nal Population and Housing Census as of 31 March 2021. The 
survey covers persons aged 15 and more. 

2. The economically active persons included employed and 
unemployed persons: 
1) the employed are persons who during the reference week 

(25–31 March): 
 – performed, for at least 1 hour, any work providing earnings 

or income, or assisted (without wages or salaries) in main-
taining a family-owned farm in agriculture or a family-ow-
ned business outside agriculture,

 – formally had work, but did not perform it (e.g. due to sick-
ness, vacation, a break in company activity, bad weather), 
if the break in employment did not exceed 3 months; 

2) the unemployed are persons aged 15–74 who simultaneo-
usly fulfilled three conditions: 
 – during the reference week were not employed,
 – within a 4-week period (the last week being the reference 

week) actively sought work,
 – were ready (able) to take up work during 2-weeks following 

the reference week. 
The unemployed also include persons who found a job and 

were waiting to begin it during a 3-month period and were ready 
to take up this work. 

3. The economically inactive are persons who are not clas-
sified as employed or unemployed. 

4. The category of population with an unknown (undeter-
mined) status of economic activity concerns the part of the 
population who did not provide answers in the Census and for 
whom no information was found in the administrative data so-
urces which would allow unequivocal determining of the labour 
market status.

Economic activity of population on the LFS basis

1. Data on the basis of the Labour Force Survey (LFS) inc-
lude household members aged 15–89 and refer to a popula-
tion staying or intending to stay in the country for at least 12 mon-
ths, living in private households; the survey does not cover the 
homeless and persons absent from a household for 12 months 
and longer. The survey has been carried out with the appliance 
of the continuous observation method, i.e. economic activity of 
population is observed in each week during the whole quarter. 

Since the first quarter of 2021, methodological changes have 
been introduced in the LFS resulting from the implementation 
of the framework regulation for social statistics, i.e. Regulation 
(EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council 
of 10 October 2019 and its implementing acts. Changes concer-
ned, i.a. subjective range of the survey (the core survey covers 
persons aged 15–89, until 2020 inclusive, they were persons 
aged 15 and more) and the definition and the way of specifi-
cation of particular populations on the labour market, i.e. the 
employed, the unemployed and economically inactive persons. 

For the purposes of benchmarking with previous periods re-
calculated LFS data for the years 2010, 2015 and 2020 were 
presented, taking into account the definitions in force since 2021.

2. The economically active persons include employed and 
unemployed persons:
1) the employed are included all persons aged 

15–89 who during the reference week: 
 – performed, for at least 1 hour, of any work generating pay 

or income,
 – had work but did not perform it:

a) due to sickness, vacation, parenthood related leave, wor-
king time arrangement (work system or compensation for 
over-time hours), training related to the performed work, 

b) due to a seasonal nature of work if they continue to regularly 
perform tasks and duties for the job or business off-season 
(excluding fulfilment of legal or administrative obligations), 

c) for other reasons if the break in employment does not ex-

Rynek pracy
Dane o aktywności ekonomicznej ludności zaprezentowano 

na podstawie dwóch źródeł, różniących się między sobą zakre-
sem podmiotowym i okresem odniesienia. 

W obu przypadkach podstawowe kryterium podziału na ak-
tywnych (pracujących i bezrobotnych) oraz biernych zawodowo 
stanowi praca, tzn. fakt wykonywania, posiadania bądź poszu-
kiwania pracy.

Aktywność ekonomiczna ludności na podstawie Narodo-
wego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

1. Dane zawarte w tabl. 1 opracowano na podstawie wyników 
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań według 
stanu w dniu 31 marca 2021 r. W ramach spisu badaniem aktyw-
ności ekonomicznej objęto osoby w wieku 15 lat i więcej. 

2. Do aktywnych zawodowo zaliczono osoby pracujące i 
bezrobotne: 
1) do pracujących zaliczono osoby, które w badanym tygodniu 

(25–31 marca): 
 – wykonywały, przez co najmniej 1 godzinę, pracę przy-

noszącą zarobek lub dochód albo pomagały (bez wy-
nagrodzenia) w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa 
w rolnictwie lub rodzinnej działalności gospodarczej poza 
rolnictwem, 

 – formalnie miały pracę, ale jej nie wykonywały (np. z powo-
du choroby, urlopu, przerwy w działalności zakładu, trud-
nych warunków atmosferycznych), jeżeli przerwa w pracy 
wynosiła mniej niż 3 miesiące; 

2) za bezrobotne uznano osoby w wieku 15–74 lata, które 
spełniały jednocześnie trzy warunki: 
 – w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracują-

cymi, 
 – w ciągu 4 tygodni (wliczając jako ostatni tydzień badany) 

aktywnie poszukiwały pracy,
 – były gotowe podjąć pracę w ciągu 2 tygodni następujących 

po tygodniu badanym. 
Do bezrobotnych zaliczono także osoby, które znalazły pracę 

i oczekiwały na jej rozpoczęcie w okresie 3 miesięcy oraz były 
gotowe tę pracę podjąć. 

3. Do biernych zawodowo zaliczono osoby, które nie zostały 
zakwalifikowane jako pracujące lub bezrobotne. 

4. Kategoria ludności o nieustalonym statusie aktywności 
ekonomicznej dotyczy tej części populacji, która nie udzieliła 
odpowiedzi w spisie i dla której nie odnaleziono informacji w ad-
ministracyjnych źródłach danych pozwalających na jednoznacz-
ne określenie statusu na rynku pracy.

Aktywność ekonomiczna ludności na podstawie BAEL

1. Dane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej 
Ludności (BAEL) obejmują osoby w wieku 15–89 lat i odnoszą 
się do ludności przebywającej lub zamierzającej przebywać na 
terenie kraju co najmniej 12 miesięcy, zamieszkałej w prywat-
nych gospodarstwach domowych; badanie nie obejmuje osób 
bezdomnych oraz nieobecnych w gospodarstwie domowym 12 
miesięcy i więcej. Badanie prowadzone jest metodą obserwacji 
ciągłej, tj. aktywność ekonomiczną ludności bada się w każdym 
tygodniu w ciągu całego kwartału. 

Od 1 kwartału 2021 r. w BAEL wprowadzono zmiany meto-
dologiczne wynikające z wdrożenia rozporządzenia ramowego 
dla statystyki społecznej, tj. Rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) 2019/1700 z dnia 10 października 2019 r. 
oraz jego aktów implementacyjnych. Zmiany dotyczyły m.in. 
zakresu podmiotowego badania (badanie zasadnicze obejmu-
je osoby w wieku 15–89 lat, do 2020 r. włącznie były to osoby 
w wieku 15 lat i więcej) oraz definicji i sposobu wyodrębniania 
poszczególnych populacji osób na rynku pracy, tj. pracujących, 
bezrobotnych i biernych zawodowo. 

Na potrzeby analiz porównawczych z okresami wcześniejszy-
mi zaprezentowano przeliczone dane BAEL dla lat 2010, 2015 
i 2020, z uwzględnieniem definicji obowiązujących od 2021 r.

2. Do aktywnych zawodowo zaliczono osoby pracujące 
i bezrobotne:
1) do pracujących zaliczono wszystkie osoby w wieku 15–89 

lat, które w okresie badanego tygodnia:
 – wykonywały, przez co najmniej 1 godzinę, pracę przyno-

szącą zarobek lub dochód,
 – miały pracę, ale jej nie wykonywały:

a) z powodu choroby lub urlopu wypoczynkowego, urlopu 
związanego z rodzicielstwem, organizacji czasu pracy (sys-
temu pracy lub odbioru nadgodzin), szkolenia związanego 



z wykonywaną pracą,
b) z powodu sezonowego charakteru pracy, jeśli w okresie poza 

sezonem nadal regularnie wypełniały zadania i obowiązki 
związane z pracą lub prowadzeniem działalności (z wyłącze-
niem obowiązków prawnych lub administracyjnych), 

c) z innych powodów, jeśli przewidywany okres nieobecności 
w pracy nie przekracza 3 miesięcy.

2) za bezrobotne uznano osoby w wieku 15–74 lata, które 
spełniały jednocześnie trzy warunki: 
 – w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi,
 – w ciągu 4 tygodni (wliczając jako ostatni tydzień badany) 

aktywnie poszukiwały pracy,
 – były gotowe podjąć pracę w ciągu 2 tygodni następujących 

po tygodniu badanym.
Do bezrobotnych zaliczono także osoby, które znalazły pracę 

i oczekiwały na jej rozpoczęcie w okresie 3 miesięcy oraz były 
gotowe tę pracę podjąć.

Do biernych zawodowo zaliczono osoby w wieku 15–89 lat, 
które nie zostały zakwalifikowane jako pracujące lub bezrobotne.

Podstawowe wskaźniki określające aktywność ekono-
miczną ludności

1. Sposób wyznaczania podstawowych wskaźników rynku 
pracy jest wspólny dla obu źródeł danych. 

Współczynnik aktywności zawodowej obliczono jako udział 
aktywnych zawodowo w liczbie ludności. 

Wskaźnik zatrudnienia obliczono jako udział pracujących 
w liczbie ludności. 

Stopę bezrobocia obliczono jako udział bezrobotnych w licz-
bie ludności aktywnej zawodowo.

Inna jest natomiast kategoria i grupa wieku ludności uwzględnia-
na przy wyliczaniu ww. wskaźników na podstawie NSP 2021 i BAEL. 

Ponadto przy wyliczaniu wskaźników, w mianowniku nie 
uwzględniono osób o nieustalonej aktywności ekonomicznej. 

Pracujący

1. Dane o pracujących dotyczą osób wykonujących pracę 
przynoszącą im zarobek lub dochód. Nie ujęto w nich pracują-
cych w jednostkach budżetowych prowadzących działalność 
w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. 

2. Dane dotyczące pracujących według stanu w dniu 31 
grudnia podano bez przeliczenia niepełnozatrudnionych na peł-
nozatrudnionych, przy przyjęciu zasady jednorazowego ujmowa-
nia tych osób w głównym miejscu pracy.

3. Dane dotyczące pracujących w gospodarstwach indy-
widualnych w rolnictwie według stanu w dniu 31 grudnia 
2020 r. i 2021 r. wyszacowano na podstawie wyników Powszech-
nego Spisu Rolnego 2020 (dane dla lat poprzednich wyszacowa-
ne są z wykorzystaniem ostatecznych wyników Powszechnego 
Spisu Rolnego 2010). Według PSR 2020 badanie pracujących 
w rolnictwie indywidualnym odbywa się na innej zbiorowości 
gospodarstw indywidualnych, tj. do gospodarstw rolnych nie są 
zaliczane jednostki o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych 
i jednocześnie niespełniające odpowiednich progów dla prowa-
dzenia działalności rolniczej.

Dane o pracujących od 2020 r. nie są w pełni porównywal-
ne z danymi za lata poprzednie.

4. Dane o zatrudnionych na podstawie stosunku pracy doty-
czą:
1) zatrudnionych według stanu w dniu 31 grudnia osób 

pełnozatrudnionych (łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi 
dorywczo) oraz niepełnozatrudnionych w głównym miejscu 
pracy bez przeliczania na pełnozatrudnionych;

2) przeciętnego zatrudnienia pracowników pełnozatrudnio-
nych (łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo) oraz 
niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełnozatrudnio-
nych.

5. Informacje o ruchu zatrudnionych obejmują pełnozatrudnio-
nych (łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo). Dane te 
dotyczą liczby przyjęć 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. 

Współczynnik przyjęć (zwolnień) obliczono jako stosunek 
liczby przyjęć pomniejszonej o liczbę osób powracających do 
pracy z urlopów wychowawczych (lub liczby zwolnień pomniej-
szonej o liczbę osób, które otrzymały urlopy wychowawcze) 
w roku badanym do liczby pełnozatrudnionych według stanu 
w dniu 31 grudnia z roku poprzedzającego rok badany.

Dane o absolwentach podejmujących pierwszą pracę do-

ceed 3 months. 
2) the unemployed are persons aged 15–74 who simultaneo-

usly fulfilled three conditions:
 – during the reference week were not employed,
 – during a four-week period (the last week being the referen-

ce week) were actively looking for work,
 – were ready (able) to start work during 2 weeks following 

the reference week.
The unemployed also include persons who had found a job 

and were waiting to begin it during a three-month period and 
were ready to take up this work.

The economically inactive are persons aged 15–89 who 
were not classified either as employed or unemployed.

Basic indicators defining economic activity of population

1. The method of calculating the basic indicators of the labour 
market is common for both sources data. 

Activity rate is calculated as the share of the economically 
active persons in population. 

Employment rate is calculated as the share of the employed 
persons in population. 

Unemployment rate is calculated as the share of unemploy-
ed persons in the economically active population.

When calculating above mentioned indicators on the basis 
of the National Population and Housing Census 2021 and LFS, 
other category and aged groups of populations are used. 

Moreover, when calculating indicators, persons with unknown 
economic activity were not included in a denominator. 

Employment

1. Data regarding employment concern persons performing 
work providing earnings or income. Data do not include persons 
employed in budgetary units conducting activity within the scope 
of the national defence and public safety.

2. Data concerning employment as of 31 December are pre-
sented without converting part-time paid employees into full-time 
paid employees, each person being listed once according to the 
main workplace.

3. Data concerning employed persons on private farms in 
agriculture as of 31 December 2020 and 2021 were estimated 
on the basis of the Agricultural Census 2020 (data for previo-
us years were estimated on the basis of the final results of the 
Agricultural Census 2010). According to the Agricultural Census 
2020, the study of employed persons on private farms in agricul-
ture is conducted on a different group of private farms, i.e. units 
with an area of less than 1 ha of agricultural land and at the same 
time not meeting the relevant thresholds for conducting agricultu-
ral activity are not classified as agricultural farms.

Data regarding employed persons since 2020 are not ful-
ly comparable to those for previous years.

4. Data regarding employees hired on the basis of employ-
ment contracts concern:
1) the employment as of 31 December of full-time paid em-

ployees (including seasonal and temporary employees) as 
well as part-time paid employees in the main workplace 
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 employ-
ees.

5. Information regarding labour turnover concerns full-time 
paid employees (including 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 hi-
res and terminations may be greater than the number of persons 
as one person may change work several times within a year. 

Hire (termination) rate is calculated as the ratio of the num-
ber 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 surveyed year to 
the number of full-time paid employees as of 31 December from 
the year preceding the surveyed year.

Data regarding school leavers starting work for the first 
time concern full-time paid employees.

6. The labour demand survey (the Z-05 report) is the source of 
information on job vacancies. 



tyczą pełnozatrudnionych.
6. Źródłem informacji o wolnych miejscach pracy jest badanie 

popytu na pracę (sprawozdanie Z-05). Wolne miejsca pracy 
to miejsca pracy powstałe w wyniku ruchu zatrudnionych bądź 
nowo utworzone, w stosunku do których spełnione zostały jed-
nocześnie trzy warunki:
1) miejsca pracy w dniu sprawozdawczym były faktycznie nie-

obsadzone;
2) pracodawca czynił starania, aby znaleźć osoby chętne do 

podjęcia pracy;
3) w przypadku znalezienia właściwych kandydatów, praco-

dawca byłby gotów do natychmiastowego przyjęcia tych 
osób.

Nowo utworzone miejsca pracy to miejsca pracy powstałe 
w wyniku zmian organizacyjnych, rozszerzenia lub zmiany profilu 
działalności oraz wszystkie miejsca pracy w jednostkach nowo 
powstałych.

Bezrobocie

1. Dane o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych obejmują 
osoby, które zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującą od 
1 czerwca 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. 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 niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną 
i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu 
pracy (bądź jeśli jest to osoba z niepełnosprawnością – zdolna 
i gotowa do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego 
wymiaru czasu pracy), nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół 
dla dorosłych (lub przystępującą do egzaminu eksternistyczne-
go z zakresu programu nauczania tej szkoły oraz uczące się 
w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej, prowadzącej 
kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej) lub szkół wyż-
szych w systemie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we 
właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) 
powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub 
innej pracy zarobkowej, z dodatkowymi wyłączeniami dotyczą-
cymi źródeł dochodów, zapisanymi w ustawie. 

2. Stopę bezrobocia rejestrowanego obliczono jako stosu-
nek liczby bezrobotnych zarejestrowanych do liczby cywilnej lud-
ności aktywnej zawodowo, tj. bez pracowników jednostek budże-
towych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej 
i bezpieczeństwa publicznego.

Warunki pracy

1. Informacje o wypadkach przy pracy obejmują wypadki 
przy pracy, jak również wypadki traktowane na równi z wypad-
kami przy pracy niezależnie od tego, czy wykazana została nie-
zdolność do pracy. Informacje o wypadkach przy pracy w jed-
nostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie 
obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego dotyczą tylko 
pracowników cywilnych.

Dane o wypadkach przy pracy, poza gospodarstwami indy-
widualnymi w rolnictwie, uzyskiwane są ze „Statystycznej karty 
wypadku”.

Wypadki przy pracy w gospodarstwach indywidualnych w rol-
nictwie opracowano na podstawie sprawozdawczości Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) i dotyczą tylko 
tych wypadków, z tytułu których przyznano w danym roku jedno-
razowe odszkodowania.

Za jeden wypadek przy pracy liczy się wypadek każdej 
pracującej osoby poszkodowanej w wypadku indywidual-
nym, jak również w wypadku zbiorowym.

2. Dane według sekcji i działów PKD 2007 opracowano meto-
dą jednostek lokalnych rodzaju działalności.

3. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywo-
łane 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 czynno-
ści na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

2) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodaw-
cy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wyko-
nywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia 
do świadczeń określonych w ustawie o ubezpieczeniu społecz-
nym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, traktuje 
się wypadek, któremu pracownik uległ:

Vacancies are positions or jobs unoccupied due to labour tur-
nover or newly created ones that simultaneously meet the follo-
wing three conditions:
1) positions and jobs were actually unoccupied on the survey 

day;
2) the employer made efforts to find people willing to take up 

the job; 
3) if adequate candidates were found to occupy the vacancies, 

the employer would be ready to hire  them immediately.
Newly created jobs are the jobs created in the course of or-

ganisational changes, expanding or changing business profile, 
and all jobs in the newly established units.

Unemployment

1. Data regarding registered unemployed persons include 
persons who, in accordance with the Act of 20 April 2004 on 
Employment Promotion and Labour Market Institutions, in force 
since 1 June 2004 (Journal of Laws 2021 item 1100, as amen-
ded), are classified as unemployed. 

Unemployed person is a person aged 18 and more and has 
not reached the retirement age, is not employed and not per-
forming any other kind of paid work, capable of work and ready 
to take full-time employment (or if 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 as well as those studying at the stage II sectoral vo-
cational school and post-secondary school, providing full-time, 
evening or weekend education) or tertiary schools in part-time 
programme, registered in the local labour office appropriate for 
their (permanent or temporary) place of residence, and seeking 
employment or any other income-generating work, with additio-
nal provisions concerning the sources of income, included in 
the act.

2. Registered unemployment rate is calculated as the ratio 
of the number of registered unemployed persons to the econo-
mically active civilian population, i.e. excluding employees of 
budgetary units conducting activity within the scope of national 
defence and public safety

Working conditions

1. Information on accidents at work includes accidents at 
work, as well as accidents considered equivalent to accidents 
at work, regardless of whether incapacity for work was indicated. 
Information on accidents at work in budgetary units conducting 
activity within the scope of national defence and public safety 
concerns only civilian employees.

Data on accidents at work, excluding private farms in agricul-
ture, are obtained from the “Statistical accident report”.

Accidents at work on private farms in agriculture were com-
piled on the basis of reports of the Agricultural Social Insurance 
Fund (ASIF) and are related only to the accidents in respect 
of which one-off compensations were granted in a given year.

Each accident, regardless whether the victim was injured 
during a single or multiple casualty incident, is counted as 
one accident at work.

2. Data according to sections and divisions of the PKD 2007/
NACE Rev. 2 were compiled using the local kind-of-activity 
unit method.

3. Accident at work is understood as a sudden incident, cau-
sed by external reason, leading to injury or death, which occur-
red in connection with work:
1) during or in connection with performance of ordinary acti-

vities or the superious’ instructions by the employee and ac-
tivities on behalf of the employers, even without instructions;

2) when the employee remains at the disposal of the employer 
on the way between the seat of the employer and the place 
of performing the obligation arising from the employment re-
lationship.

Every accident is treated equally to accident at work, as 
regards entitlement to benefits defined in the law on social in-
surance against accidents at work and occupational diseases, if 
the employee had such an accident:
1) during a business trip;
2) during training within the scope of the national self-defence;
3) when performing tasks ordered by trade union organisations 

operating at the employer’s.
4. Serious accident at work is an accident which results in 



1) w czasie podróży służbowej;
2) podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
3) przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pra-

codawcy organizacje związkowe.
4. Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wy-

niku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, a mianowi-
cie: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia lub inne 
uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawo-
we funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagra-
żająca życiu, trwała choroba psychiczna, trwała, całkowita lub 
znaczna niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe poważne 
zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

5. 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.

6. Informacje o zatrudnionych w warunkach zagrożenia 
opracowano na podstawie rocznego sprawozdania o warunkach 
pracy realizowanego metodą reprezentacyjną na dobranej celo-
wo próbie, przy czym:
1) dane obejmują zatrudnionych w jednostkach lokalnych 

o liczbie pracujących wynoszącej 10 osób i więcej zalicza-
nych do wybranych sekcji PKD (bardziej szczegółowe infor-
macje dostępne w publikacji „Warunki pracy w 2021 r.”);

2) dane dotyczą zatrudnionych w warunkach zagrożenia: zwią-
zanego ze środowiskiem pracy (substancje chemiczne, pyły, 
hałas, wibracje (drgania mechaniczne), gorący lub zimny 
mikroklimat itp.), związanego z uciążliwością pracy (wymu-
szona pozycja ciała, nadmierne obciążenie fizyczne itp.) 
oraz czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami 
szczególnie niebezpiecznymi;

3) do obliczenia wskaźnika na 1000 zatrudnionych w zakładach 
objętych badaniem przyjęto liczbę zatrudnionych na podsta-
wie stosunku pracy według stanu w dniu 31 grudnia z roku 
badanego.

serious bodily harm, i.e. loss of sight, hearing, speech, ability to 
procreate, other bodily harm or health-related problems, which 
disrupts primary bodily functions or results in incurable and life-
-threatening diseases, permanent mental illness, a permanent, 
total or significant incapacity for work in the occupation, or a per-
manent significant disfigurement or distortion of the body.

5. Fatal accident at work is an accident which leads to the 
death of a victim at the site of the accident or within 6 months 
of the accident.

6. Information regarding persons exposed to risk factors at 
work is compiled on the basis of an annual report on working 
conditions conducted using the purposive sampling method, 
wherein:
1) data concern persons employed in local units employing 10 

persons and more, included in the selected PKD sections 
(more detailed information available in the publication “Wor-
king conditions in 2021”); 

2) data concern employed persons exposed to factors arising 
from the work environment (chemicals, dusts, noise, vibra-
tions, hot or cold microclimate, etc.), strenuous work (aw-
kward postures, excessive physical exertion, etc.) as well as 
mechanical factors associated with particularly dangerous 
machinery;

3) the number of persons employed hired on the basis of an em-
ployment contract as of 31 December of the surveyed year 
was used to calculate the ratio per 1000 paid employees.




