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CZÊŒÆ I
Uwaga: Odpowiadaj¹c na pytania 01, 11, 28 zaznaczyæ kod oraz odpowiadaj¹c¹ mu odpowiedŸ s³own¹ np. 2 - kobieta.
Odpowiadaj¹c na pytania: 02, 06, 07, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 29 nale¿y wpisaæ w kolumnie ,,kod lub liczba” odpowiedni¹ liczbê. Odpowiadaj¹c na
pytania: 03, 04, 05, 08, 09, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 nale¿y - pos³uguj¹c siê w³aœciwymi klasyfikacjami - wpisaæ w kolumnie ,,kod lub
liczba” odpowiedni kod lub kody, a w kolumnie ,,opis” - okreœlenie zgodne z opisem zawartym w klasyfikacji lub w³asne okreœlenie danego faktu.

Rodzaj informacji

L.p.

Kod lub liczba

Opis

Poszkodowany
01 P³eæ

1

mê¿czyzna

2

kobieta

1

œmieræ osoby poszkodowanej

2

ciê¿kie uszkodzenie cia³a

3

inne skutki

02 Rok urodzenia
03 Obywatelstwo
04 Status zatrudnienia
05 Zawód wykonywany
06 Sta¿ na zajmowanym stanowisku pracy w zak³adzie (w latach)
07 Godziny przepracowane od podjêcia pracy do chwili wypadku
Skutki wypadku (znane w momencie wype³niania karty)
08 Rodzaj urazu
09 Umiejscowienie urazu
10 Liczba osób poszkodowanych

11 Skutki wypadku

12 Liczba dni niezdolnoœci do pracy
13 Straty czasu pracy innych osób (w roboczogodzinach)
Szacunkowe straty materialne spowodowane wypadkiem – w tys.
14 z³, z jednym znakiem po przecinku (bez strat zwi¹zanych ze
stratami czasu pracy)
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CZÊŒÆ II UZUPE£NIAJ¥CA
Rzeczywiste skutki wypadku zaistnia³ego w roku 20..... miesi¹cu .... dniu .... (zgodnie z pozycj¹ 16 Statystycznej Karty Wypadku)
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9998 Kolejny nr statystycznej karty wypadku w
zak³adzie pracy od pocz¹tku roku
9999

L.p.

Rodzaj informacji

Kod lub liczba

Opis

Wypadek i jego przebieg
15 Po³o¿enie geograficzne miejsca wypadku
Data wypadku:

rok
miesi¹c (cyframi arabskimi)

16

dzieñ
17 Godzina wypadku (0-23)
18 Miejsce powstania wypadku
19 Proces pracy
20 Rodzaj miejsca wypadku
21 Czynnoœæ wykonywana przez poszkodowanego w chwili wypadku
22

Czynnik materialny zwi¹zany z czynnoœci¹ wykonywan¹ przez
poszkodowanego w chwili wypadku

23 Wydarzenie bêd¹ce odchyleniem od stanu normalnego
24 Czynnik materialny zwi¹zany z odchyleniem
25 Wydarzenie powoduj¹ce uraz
26 Czynnik materialny bêd¹cy Ÿród³em urazu

27 Przyczyny wypadku (nale¿y podaæ wszystkie przyczyny)

Imiê i nazwisko osoby wype³niaj¹cej oraz
numer telefonu

Podpis i piecz¹tka pracodawcy

............................................................

...................................................

............................................................

...................................................

(miejscowoœæ i data)

(miejscowoœæ i data)

____________________________________________________________________
CZÊŒÆ II UZUPE£NIAJ¥CA (dokoñczenie)
Rzeczywiste skutki wypadku zaistnia³ego w roku 20..... miesi¹cu .... dniu .... (zgodnie z pozycj¹ 16 Statystycznej Karty Wypadku)

L.p.

Rodzaj informacji

28
31 Skutki wypadku (znane w momencie wype³niania czêœci II karty)

Kod lub liczba
Opis
1 œmieræ osoby poszkodowanej
2 ciê¿kie uszkodzenie cia³a
3

inne skutki

Liczba dni niezdolnoœci do pracy (znana w momencie wype³niania
29
32
czêœci II karty)
Imiê i nazwisko osoby wype³niaj¹cej oraz

Podpis i piecz¹tka pracodawcy

numer telefonu
................................................................

...................................................

................................................................

...................................................

(miejscowoœæ i data)

(miejscowoœæ i data)

Objaœnienia, klasyfikacje i oznaczenia kodowe
do wype³nienia statystycznej karty wypadku (Z-KW)
A. Objaœnienia podstawowych pojêæ
Stosownie do art. 3 ustawy z dnia 30 paŸdziernika 2002 r.
o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy
i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz.1673, z póŸn. zm.):
1) za wypadek przy pracy uwa¿a siê nag³e zdarzenie wywo³ane
przyczyn¹ zewnêtrzn¹ powoduj¹ce uraz lub œmieræ, które
nast¹pi³o w zwi¹zku z prac¹:
a) podczas lub w zwi¹zku z wykonywaniem przez pracownika
zwyk³ych czynnoœci lub poleceñ prze³o¿onych,
b) podczas lub w zwi¹zku z wykonywaniem przez pracownika
czynnoœci na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
c) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze miêdzy siedzib¹ pracodawcy a miejscem
wykonywania obowi¹zku wynikaj¹cego ze stosunku pracy;
2) na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia
do œwiadczeñ okreœlonych w ustawie, traktuje siê wypadek,
któremu pracownik uleg³:
a) w czasie podró¿y s³u¿bowej w okolicznoœciach innych ni¿
okreœlone w pkt. 1, chyba ¿e wypadek spowodowany
zosta³ postêpowaniem pracownika, które nie pozostaje w
zwi¹zku z wykonywaniem powierzonych mu zadañ,
b) podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
c) przy wykonywaniu zadañ zleconych przez dzia³aj¹ce u
pracodawcy organizacje zwi¹zkowe;
3) za wypadek przy pracy uwa¿a siê równie¿ nag³e zdarzenie
wywo³ane przyczyn¹ zewnêtrzn¹ powoduj¹ce uraz lub
œmieræ, które nast¹pi³o w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytu³u podczas:
a) uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez
osobê pobieraj¹c¹ stypendium sportowe,
b) wykonywania odp³atnie pracy na podstawie skierowania
do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolnoœci
lub tymczasowego aresztowania,
c) pe³nienia mandatu pos³a lub senatora, pobieraj¹cego
uposa¿enie,
d) sprawowowania mandatu pos³a do Parlamentu
Europejskiego wybranego w Rzeczypospolitej Polskiej,
e) odbywania szkolenia, sta¿u lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez osobê pobieraj¹c¹ stypendium w okresie odbywania tego szkolenia, sta¿u lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy na podstawie
skierowania wydanego przez powiatowy urz¹d pracy lub
przez inny podmiot kieruj¹cy,
f) wykonywania przez cz³onka rolniczej spó³dzielni produkcyjnej, spó³dzielni kó³ek rolniczych oraz przez inn¹ osobê
traktowan¹ na równi z cz³onkiem spó³dzielni w rozumieniu
przepisów o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, pracy na
rzecz tych spó³dzielni,
g) wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej,
umowy zlecenia lub umowy o œwiadczenie us³ug, do której
zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje siê przepisy
dotycz¹ce zlecenia,
h) wspó³pracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy
agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o œwiadczenie
us³ug, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje siê
przepisy dotycz¹ce zlecenia,
i) wykonywania zwyk³ych czynnoœci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych,
j) wykonywania zwyk³ych czynnoœci zwi¹zanych ze
wspó³prac¹ przy prowadzeniu dzia³alnoœci pozarolniczej w

rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych,
k) wykonywania przez osobê duchown¹ czynnoœci religijnych
lub czynnoœci zwi¹zanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi,
l) odbywania s³u¿by zastêpczej,
m)nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przez
s³uchaczy pobieraj¹cych stypendium,
n) wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej,
umowy zlecenia lub umowy o œwiadczenie us³ug, do której
zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje siê przepisy
dotycz¹ce zlecenia, albo umowy o dzie³o, je¿eli umowa
taka zosta³a zawarta z pracodawc¹, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy, lub je¿eli w ramach takiej umowy
wykonuje ona pracê na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy,
o) pe³nienia przez funkcjonariusza celnego obowi¹zków
s³u¿bowych;
4) za œmiertelny wypadek przy pracy uwa¿a siê wypadek, w
wyniku którego nast¹pi³a œmieræ w okresie nie przekraczaj¹cym 6 miesiêcy od dnia wypadku;
5) za ciê¿ki wypadek przy pracy uwa¿a siê wypadek, w wyniku
którego nast¹pi³o ciê¿kie uszkodzenie cia³a, takie jak: utrata
wzroku, s³uchu, mowy, zdolnoœci rozrodczej lub inne uszkodzenie cia³a albo rozstrój zdrowia, naruszaj¹ce podstawowe
funkcje organizmu, a tak¿e choroba nieuleczalna lub zagra¿aj¹ca ¿yciu, trwa³a choroba psychiczna, ca³kowita lub czêœciowa niezdolnoœæ do pracy w zawodzie albo trwa³e, istotne
zeszpecenie lub zniekszta³cenie cia³a;
6) za zbiorowy wypadek przy pracy uwa¿a siê wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uleg³y co najmniej
dwie osoby.
B. Objaœnienia do wype³niania statystycznej karty wypadku
Liczba pracuj¹cych (bez przeliczenia na pe³ny etat) - oznaczenia kodowe (pozycja B czêœci adresowej formularza)
Pracuj¹cy s¹ to osoby wykonuj¹ce pracê przynosz¹c¹ im
zarobek lub dochód. Do pracuj¹cych, w czêœci dotycz¹cej badania wypadków przy pracy (pozycja A), zalicza siê wszystkich pracuj¹cych wg stanu w dniu zaistnienia zdarzenia, bez wzglêdu na
to, czy osoby te pracuj¹ równie¿ w innych jednostkach sprawozdawczych (bez osób pracuj¹cych na podstawie umowy zlecenia), a mianowicie:
1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (tj. umowy o
pracê, powo³ania, wyboru lub mianowania) ³¹cznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo;
2) pracodawców i pracuj¹cych na w³asny rachunek:
a) w³aœcicieli i wspó³w³aœcicieli (³¹cznie z pomagaj¹cymi
cz³onkami ich rodzin) jednostek prowadz¹cych dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ (z wy³¹czeniem wspólników spó³ek, którzy
nie pracuj¹ w spó³ce),
b) osoby pracuj¹ce na w³asny rachunek, np. osoby wykonuj¹ce wolne zawody;
3) agentów pracuj¹cych na podstawie umów agencyjnych i
umów na warunkach zlecenia (³¹cznie z pomagaj¹cymi
cz³onkami ich rodzin oraz osobami zatrudnionymi przez agentów);
4) osoby wykonuj¹ce pracê nak³adcz¹;
5) cz³onków spó³dzielni
produkcji rolniczej i cz³onków
spó³dzielni kó³ek rolniczych;
6) duchownych pe³ni¹cych obowi¹zki duszpasterskie.

Liczba pracuj¹cych
1 pracuj¹cy (osoba samozatrudniaj¹ca siê,
bez pracowników)
2 - 9 pracuj¹cych (bez przeliczenia ma pe³ny etat)
10 - 49 pracuj¹cych (bez przeliczenia ma pe³ny etat)
50 - 249 pracuj¹cych (bez przeliczenia na pe³ny etat)
250 - 499 pracuj¹cych (bez przeliczenia na pe³ny etat)
500 lub wiêcej pracuj¹cych (bez przeliczenia na pe³ny etat)
Nieznana liczba pracuj¹cych

Obywatelstwo - klasyfikacja i oznaczenie kodowe
(pytanie 03)
Obywatelstwo
Obywatelstwo nieznane
Obywatel kraju, w którym wypadek mia³ miejsce
Obywatel z kraju UE*)
Obywatel spoza krajów UE
*) Innego ni¿ ten, w którym wypadek mia³ miejsce

Status zatrudnienia - klasyfikacja i oznaczenia kodowe
(pytanie 04)
Status zatrudnienia
Nieznany
Osoba samozatrudniaj¹ca siê
Pracownik zatrudniony na czas nieokreœlony, w pe³nym
wymiarze czasu pracy
Pracownik zatrudniony na czas nieokreœlony, w niepe³nym
wymiarze czasu pracy
Pracownik zatrudniony na czas okreœlony, w pe³nym
wymiarze czasu pracy
Pracownik zatrudniony na czas okreœlony, w niepe³nym
wymiarze czasu pracy
Osoba wspó³pracuj¹ca
Praktykant/uczeñ
Inny status

Kod

Umiejscowienie urazu - klasyfikacja i oznaczenia kodowe
(pytanie 09)
Umiejscowienie urazu
Kod
Umiejscowienie urazu nieznane lub nieokreœlone
00
G³owa
Czaszka, mózg, z naczyniami krwionoœnymi
11
Twarz
12
Oko, oczy
13
Ucho, uszy
14
Z¹b, zêby
15
G³owa, liczne miejsca
18
G³owa, miejsca niewymienione lub nieznane
19
Szyja wraz z krêgos³upem szyjnym
20
Grzbiet, ³¹cznie z krêgos³upem
30
Tu³ów i organy wewnêtrzne
¯ebra, ³opatki
41
Organy wewnêtrzne klatki piersiowej
42
Obszar miednicy i brzucha, wraz z organami wewnêtrznymi
43
Tu³ów i organy wewnêtrzne, liczne miejsca urazu
48
Tu³ów i organy wewnêtrzne, miejsca niewymienione
lub nieznane
49
Koñczyny górne
Bark wraz ze stawem barkowym
51
Ramiê wraz z ³okciem
52
D³oñ
53
Palec, palce
54
Nadgarstek
55
Koñczyny górne, liczne miejsca urazu
58
Koñczyny górne, miejsca niewymienione lub nieznane
59
Koñczyny dolne
Biodro ze stawem biodrowym
61
Noga ze stawem kolanowym
62
Staw skokowy
63
Stopa
64
Palec, palce
65
Koñczyny dolne, liczne miejsca urazu
68
Koñczyny dolne, miejsca niewymienione lub nieznane
69
Ca³e cia³o i jego ró¿ne czêœci
Ca³e cia³o
71
Liczne urazy czêœci cia³a
78
Inna czêœæ cia³a
99

0
1
2
3
4
5
9

Kod
0
1
2
3

Kod
000
100
311
312
321
322
400
500
900

Zawód wykonywany (pytanie 05)
Zawód poszkodowanego nale¿y podaæ, pos³uguj¹c siê
obowi¹zuj¹c¹ klasyfikacj¹ zawodów i specjalnoœci dla potrzeb
rynku pracy wprowadzon¹ rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalnoœci dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej
stosowania (Dz. U. Nr 265, poz.2644 z póŸn. zm.). Informacjê o
zawodzie (specjalnoœci) wykonywanym przez osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy, opisujemy pe³nym kodem tego
zawodu (specjalnoœci), tj. 6-cioma cyframi oraz przypisanym do
tego kodu okreœleniem s³ownym.
Rodzaj urazu - klasyfikacja i oznaczenia kodowe
(pytanie 08)
Rodzaj urazu
Rodzaj urazu nieznany lub nieokreœlony
Rany i powierzchowne urazy
Z³amania koœci
Przemieszczenia, zwichniêcia, skrêcenia i naderwania
Amputacje urazowe (utrata czêœci cia³a)
Urazy wewnêtrzne
Oparzenia ogniem lub œrodkami chemicznymi, oparzenia
wod¹ lub par¹, odmro¿enia
Zatrucia, zaka¿enia
Toniêcie, duszenie z powodu braku tlenu
Skutki dŸwiêków, wibracji i ciœnienia
Skutki ekstremalnych temperatur, oœwietlenia oraz
promieniowania (ró¿ne od odmro¿enia)
Wstrz¹sy (ostra reakcja na stres, wstrz¹s urazowy)
Liczne urazy
Inny uraz

Szacunkowe straty materialne spowodowane wypadkiem
(pytanie 14) to suma wartoœci uszkodzonych maszyn, urz¹dzeñ,
narzêdzi, surowców, wyrobów gotowych, budynków oraz ich
wyposa¿enia itp.
Po³o¿enie geograficzne miejsca wypadku (pytanie 15) .
W polu tym nale¿y podaæ nazwê miejscowoœci, na terenie której
wydarzy³ siê wypadek.
W przypadku miejscowoœci po³o¿onej na terenie kraju kod
(7- cyfrowy) dla tej miejscowoœci zostanie uzupe³niony przez
urz¹d statystyczny zgodnie z identyfikatorami i nazwami jednostek podzia³u terytorialnego kraju, okreœlonymi w za³¹czniku nr 1
do rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w
sprawie szczegó³owych zasad prowadzenia, stosowania i udostêpniania krajowego rejestru urzêdowego podzia³u terytorialnego kraju oraz zwi¹zanych z tym obowi¹zków organów administracji rz¹dowej i jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U. Nr
157, poz. 1031, z póŸn. zm.), obowi¹zuj¹cego od dnia 1 stycznia
1999 r. Dla miejscowoœci po³o¿onej poza granicami kraju urz¹d
statystyczny w miejsce kodu wpisze 7 razy ,,,,z" (symbol:
zzzzzzz).
Miejsce powstania wypadku (pytanie 18) to miejsce,
w którym przebywa³ poszkodowany w chwili wypadku (mo¿e to
byæ zarówno pomieszczenie pracy jak i inne miejsce).

Kod
000
010
020
030
040
050
060
070
080
090
100
110
120
999

2

Miejsce powstania wypadku - klasyfikacja i oznaczenia kodowe
Miejsce powstania wypadku
Kod
Brak danych
000
Miejsca produkcji przemys³owej
Miejsce produkcji
011
Miejsce konserwacji i napraw
012
Miejsce magazynowania
013
Inne, niewymienione lub nieznane miejsca w tej grupie
019
Teren budowy, kamienio³om, kopalnia odkrywkowa
Teren budowy - obiekt w budowie
021
Teren budowy - obiekt rozbierany, burzony, remontowany
022
Kopalnia odkrywkowa, kamienio³om itp.
023
Teren budowy - pod ziemi¹
024
Teren budowy - na wodzie, ponad wod¹
025
Teren budowy - w œrodowisku wysokiego ciœnienia
026
Inne, niewymienione lub nieznane tereny w tej grupie
029
Miejsca uprawy, hodowli, po³owu ryb, lasy i tereny
zielone
Miejsce hodowli
031
Miejsce upraw ziemiop³odów
032
Miejsce upraw drzew i krzewów
033
Teren leœny
034
Miejsce hodowli i/lub po³owu ryb, upraw wodnych itp.
035
Ogród, park, ogród botaniczny, ogród zoologiczny
036
Inne, niewymienione lub nieznane miejsca w tej grupie
039
Biura, placówki naukowe i szko³y, zak³ady us³ugowe
Biuro, biblioteka, sala konferencyjna itp.
041
Placówka naukowa, szko³a, przedszkole
042
Miejsce handlu
043
Zak³ad us³ugowy
044
Inne, niewymienione lub nieznane miejsca w tej grupie
049
Placówki ochrony zdrowia
050
Miejsca i œrodki komunikacji publicznej
Tereny komunikacji publicznej (np. drogi, parkingi,
poczekalnie itp.)
061
Œrodki transportu l¹dowego
062
Tereny zwi¹zane z komunikacj¹ publiczn¹, przeznaczone
wy³¹cznie dla upowa¿nionego personelu (np. tory kolejowe,
p³yta lotniska itp.)
063
Inne, niewymienione lub nieznane miejsca i œrodki w tej
grupie
069
Gospodarstwa domowe
Mieszkanie, dom jednorodzinny
071
Inne, niewymienione lub nieznane miejsca w tej grupie
079
Obiekty sportowe
Obiekty sportowe kryte
081
Obiekty sportowe odkryte
082
Inne, niewymienione lub nieznane obiekty w tej grupie
089
W powietrzu, na wysokoœci, wy³¹czaj¹c place budowy
Na wysokoœci - na sta³ym poziomie (dach, taras itp.)
091
Na wysokoœci - pylon, maszt, zawieszona platforma itp.
092
W powietrzu - na pok³adzie samolotu
093
Inne, niewymienione lub nieznane miejsca w tej grupie
099
Pod ziemi¹, wy³¹czaj¹c place budowy
Pod ziemi¹ - tunel
101
Pod ziemi¹ - kopalnia
102
Pod ziemi¹ - studzienki, kana³y œciekowe
103
Inne, niewymienione lub nieznane miejsca w tej grupie
109
Na wodzie, ponad wod¹, wy³¹czaj¹c place budowy
Morze lub ocean - na pok³adzie wszystkich rodzajów
statków, platform itp.
111
Jezioro, rzeka, port - na pok³adzie wszystkich rodzajów
112
statków, platform itp.
Inne, niewymienione lub nieznane miejsca w tej grupie
119
W œrodowisku wysokiego ciœnienia, wy³¹czaj¹c place
budowy
W œrodowisku wysokiego ciœnienia - pod wod¹ (np.
nurkowanie)
121
W œrodowisku wysokiego ciœnienia - komora
122
Inne, niewymienione lub nieznane miejsca w tej grupie
129
Inne miejsce
999

Proces pracy (pytanie 19) to podstawowy rodzaj pracy, wykonywanej przez poszkodowanego w czasie, kiedy wypadek mia³
miejsce.
Proces pracy - klasyfikacja i oznaczenia kodowe
Proces pracy
Brak informacji
Produkcja, przetwarzanie, magazynowanie
Produkcja, przetwarzanie
Magazynowanie
Inne, niewymienione lub nieokreœlone prace w tej grupie
Wydobycie i prace ziemne, prace budowlane
Wydobycie i prace ziemne
Budowanie nowych budynków
Budowanie infrastruktury, np. dróg, mostów, tam, portów itp.
Przebudowywanie, naprawa, rozbudowywanie,
konserwacja obiektów budowlanych i infrastruktury
Prace rozbiórkowe i wyburzeniowe
Inne, niewymienione lub nieokreœlone prace w tej grupie
Uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo,
sadownictwo, leœnictwo, hodowla zwierz¹t, ryb
Uprawa zbó¿ i inne uprawy rolne
Warzywnictwo, ogrodnictwo, sadownictwo
Chów i hodowla zwierz¹t
Prace zwi¹zane z leœnictwem
Hodowla ryb, rybo³ówstwo
Inne, niewymienione lub nieokreœlone prace w tej grupie
Us³ugi, praca umys³owa
Us³ugi, opieka, pomoc dla spo³eczeñstwa
Praca umys³owa - nauczanie, szkolenie, praca biurowa,
organizowanie, zarz¹dzanie
Dzia³alnoœæ handlowa - kupowanie, sprzedawanie i us³ugi
towarzysz¹ce
Inne, niewymienione lub nieokreœlone prace w tej grupie
Inne prace
Przygotowywanie, instalowanie, montowanie,
demontowanie, rozbieranie itp.
Konserwacja, naprawa, regulacja itp.
Czyszczenie, sprz¹tanie - maszynowo lub rêcznie
Gospodarka odpadami, wywóz œmieci itp.
Monitorowanie, inspekcja - z zastosowaniem lub bez
urz¹dzeñ monitoruj¹cych
Inne, niewymienione lub nieokreœlone prace w tej grupie
Przemieszczanie siê, sport, dzia³alnoœæ artystyczna
Przemieszczanie siê, w tym œrodkami transportu
Sport, dzia³alnoœæ artystyczna
Inne, niewymienione lub nieokreœlone prace w tej grupie
Inny proces pracy

Kod
00
11
12
19
21
22
23
24
25
29

31
32
33
34
35
39
41
42
43
49

51
52
53
54
55
59
61
62
69
99

Rodzaj miejsca wypadku (pytanie 20) okreœla miejsce zdarzenia ze wzglêdu na lokalizacjê stanowiska pracy w zak³adzie
pracy lub poza nim.
Jednostka lokalna zak³adu pracy jest to zorganizowana
ca³oœæ (zak³ad, oddzia³, filia itp.) po³o¿ona w miejscu zidentyfikowanym odrêbnym adresem, pod którym lub z którego jest prowadzona dzia³alnoœæ co najmniej przez jedn¹ osobê pracuj¹c¹,
przy czym:
1) zak³ady samodzielnie bilansuj¹ce zlokalizowane pod jednym
adresem s¹ odrêbnymi jednostkami lokalnymi,
2) objête odrêbn¹ rejestracj¹ prawn¹ organizacyjne czêœci podmiotów s¹ jednostkami lokalnymi,
3) jednostki prowadz¹ce dzia³alnoœæ w zakresie transportu s¹
jednostkami lokalnymi wed³ug miejsc, z których s¹ wydawane
polecenia lub jest organizowana praca,
4) jednostki prowadz¹ce dzia³alnoœæ w zakresie budownictwa s¹
jednostkami lokalnymi wed³ug miejsc, w których s¹ przyjmowane zlecenia na wykonawstwo robót budowlanych i pomocniczych albo s¹ wykonywane prace zarz¹du, albo jest prowadzona organizacja pracy budowlanej i pomocniczej; place
3

budów (miejsca realizacji poszczególnych budów) nie s¹ jednostkami lokalnymi,
5) sprzeda¿ obwoŸna, obnoœna oraz punkt sprzeda¿y detalicznej bez sta³ej lokalizacji, jak równie¿ prowadzenie us³ug
wy³¹cznie u klienta jest jedn¹ jednostk¹ lokaln¹ w miejscu
zamieszkania osoby fizycznej, miejscu siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie maj¹cej osobowoœci
prawnej.
Rodzaj miejsca wypadku - klasyfikacja i oznaczenia
kodowe
Ogólna charakterystyka miejsca wypadku
Nie okreœlone
Miejsce w jednostce lokalnej zak³adu pracy
Miejsce poza jednostk¹ lokaln¹ zak³adu pracy
Inne

Wydarzenie bêd¹ce odchyleniem od stanu normalnego
(pytanie 23) to wydarzenie niezgodne z w³aœciwym przebiegiem
procesu pracy, które wywo³a³o wypadek.
Je¿eli wypadek nast¹pi³ w wyniku szeregu nastêpuj¹cych po
sobie wydarzeñ, to powinno zostaæ zarejestrowane ostatnie z
tych wydarzeñ.
Wydarzenie bêd¹ce odchyleniem od stanu normalnego klasyfikacja i oznaczenia kodowe
Wydarzenie bêd¹ce odchyleniem od stanu normalnego
Brak informacji

Kod
0
1
2
3

00

Odchylenia zwi¹zane z elektrycznoœci¹, wybuch, po¿ar

Czynnoœæ wykonywana przez poszkodowanego w chwili
wypadku (pytanie 21) to czynnoœæ wykonywana przez poszkodowanego w sposób zamierzony, bezpoœrednio przed wypadkiem.
Czynnoœæ wykonywana przez poszkodowanego w chwili
wypadku - klasyfikacja i oznaczenia kodowe
Czynnoœæ wykonywana przez poszkodowanego
w chwili wypadku
Brak informacji
Obs³ugiwanie maszyn
Uruchamianie/ zatrzymywanie maszyn
Podawanie/odbieranie materia³ów, pó³wyrobów, wyrobów itp
Nadzorowanie i inne czynnoœci zwi¹zane z prac¹ oraz
przemieszczaniem siê maszyny
Inne, niewymienione lub nieznane czynnoœci w tej grupie
Prace narzêdziami rêcznymi
Prace narzêdziami niezmechanizowanymi
Prace narzêdziami zmechanizowanymi
Inne, niewymienione lub nieznane prace w tej grupie
Kierowanie/jazda œrodkami transportu /obs³uga
ruchomych maszyn i innych urz¹dzeñ
Kierowanie œrodkami transportu lub obs³ugiwanie maszyn i
innych urz¹dzeñ ruchomych, z w³asnym napêdem
Kierowanie œrodkami transportu lub obs³ugiwanie maszyn i
innych urz¹dzeñ ruchomych, bez napêdu w³asnego
Jazda œrodkami transportu w roli pasa¿era
Inne, niewymienione lub nieznane czynnoœci w tej grupie
Operowanie przedmiotami
Branie do r¹k, chwytanie, trzymanie, umieszczanie - w
poziomie
Wi¹zanie, opasywanie / owijanie, odrywanie, rozpinanie /
rozwi¹zywanie, œciskanie, skrêcanie/ rozkrêcanie po³¹czeñ
œrubowych, wyginanie itp.
Mocowanie, zawieszanie, unoszenie itp.
Rzucanie, odrzucanie
Otwieranie lub zamykanie pude³ka, paczki itp.
Wlewanie do, wype³nianie p³ynem, podlewanie, rozpylanie,
wylewanie, wybieranie p³ynu itp.
Otwieranie lub zamykanie szuflady, drzwi itp.
Inne, niewymienione lub nieznane czynnoœci w tej grupie
Transport rêczny
Transport w pionie - podnoszenie, opuszczanie
Transport w poziomie - ci¹gniêcie, pchanie, toczenie
Przenoszenie
Inne, niewymienione lub nieznane czynnoœci w tej grupie
Poruszanie siê
Chodzenie, bieganie, wchodzenie na, schodzenie z itp.
Wchodzenie do / wychodzenie z
Skakanie, podskakiwanie itp.
Czo³ganie, wspinanie siê itp.
Wstawanie, siadanie
P³ywanie, nurkowanie
Ruchy w miejscu, np. podczas mycia, ubierania/rozbierania
siê itp.
Inne, niewymienione lub nieznane czynnoœci w tej grupie
Obecnoœæ
Inna czynnoœæ

Kod

Odchylenie zwi¹zane z elektrycznoœci¹, np. uszkodzenie
wyposa¿enia - prowadz¹ce do kontaktu poœredniego

11

Odchylenie zwi¹zane z elektrycznoœci¹, np. uszkodzenie
wyposa¿enia - prowadz¹ce do kontaktu bezpoœredniego

12

Wybuch

13

Po¿ar, zap³on

14

Inne, niewymienione lub nieokreœlone odchylenie w tej
grupie

19

Wyrzut, wyciek, emisja substancji szkodliwych
Wypadniêcie, wysypanie, wyrzut substancji w stanie sta³ym

Kod
00

21

Przelew, wyciek, s¹czenie siê, przep³yw, rozbryzgiwanie,
rozpylanie p³ynów

22

Emisja par i gazów

23

Emisja py³ów, dymów, cz¹stek

24

11
12

Inne, niewymienione lub nieokreœlone odchylenie w tej grupie

29

13
19

Uszkodzenie materia³u - na ³¹czeniu, szwie

31

Uszkodzenie, rozerwanie - tworz¹ce od³amki (drewna,
szk³a, metalu, kamienia, plastiku, inne)

32

Zeœlizgniêcie siê, upadek, za³amanie siê czynnika
materialnego - upadek czynnika z góry (uderzenie
poszkodowanego przez spadaj¹cy z góry czynnik
materialny)

33

Zeœlizgniêcie siê, upadek, za³amanie siê czynnika
materialnego - do do³u (wci¹gniêcie poszkodowanego w
dó³)

34

Zeœlizgniêcie siê, upadek, za³amanie siê czynnika
materialnego - na tym samym poziomie

35

Inne, niewymienione lub nieokreœlone odchylenie w tej
grupie

39

Uszkodzenie, rozerwanie, pêkniêcie, zeœlizgniêcie,
upadek, za³amanie siê czynnika materialnego

21
22
29

31
32
33
39
41

Utrata kontroli nad: maszyn¹, œrodkami transportu,
transportowanym ³adunkiem, narzêdziem, obiektem,
zwierzêciem

42

43
44
45
46

47
49
51
52
53
59

Utrata kontroli nad maszyn¹ (³¹cznie z niezamierzonym
uruchomieniem) lub materia³em obrabianym

41

Utrata kontroli nad œrodkami transportu lub obs³ugiwanym
sprzêtem ruchomym (zmechanizowanym lub nie)

42

Utrata kontroli nad narzêdziem (zmechanizowanym lub nie)
lub materia³em obrabianym tym narzêdziem

43

Utrata kontroli nad obiektem

44

Utrata kontroli nad zwierzêciem

45

Inne, niewymienione lub nieokreœlone odchylenie w tej
grupie

49

Poœlizgniêcie, potkniêcie siê, upadek osoby

61
62
63
64
65
66

Upadek osoby z wysokoœci - na ni¿szy poziom

51

Poœlizgniêcie, potkniêcie siê, upadek osoby - na tym
samym poziomie

52

Inne, niewymienione lub nieokreœlone odchylenie w tej
grupie

59

Ruchy cia³a bez wysi³ku fizycznego (prowadz¹ce na
ogó³ do urazów zewnêtrznych)

67
69
70
99

4

Wejœcie na ostry przedmiot

61

Klêkanie, siadanie na, opieranie siê

62

Pochwycenie lub odrzucenie osoby

63

Nieskoordynowane, niew³aœciwe ruchy

64

Inne, niewymienione lub nieokreœlone odchylenie w tej
grupie

69

Wydarzenie bêd¹ce odchyleniem od stanu
normalnego (dok).

Wydarzenie powoduj¹ce uraz (dok.)
Kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim,
chropowatym
Kontakt z przedmiotem ostrym (nó¿, ostrze itp.)
Kontakt z przedmiotem ze szpic¹ (gwóŸdŸ, ostre narzêdzie
itp.)
Kontakt z przedmiotem szorstkim, chropowatym
Inny, niewymieniony lub nieokreœlony kontakt w tej grupie
Uwiêzienie, zmia¿d¿enie
Uwiêzienie, zmia¿d¿enie - w
Uwiêzienie, zmia¿d¿enie - pod
Uwiêzienie, zmia¿d¿enie - miêdzy
Kontakt powoduj¹cy oderwanie lub odciêcie czêœci cia³a
Inny, niewymieniony lub nieokreœlony kontakt w tej grupie
Obci¹¿enie fizyczne lub psychiczne
Obci¹¿enie uk³adu miêœniowo-szkieletowego
Oddzia³ywanie promieniowania, ha³asu, œwiat³a, ciœnienia
Obci¹¿enie psychiczne (np. nag³y stres, szok)
Inny, niewymieniony lub nieokreœlony rodzaj obci¹¿enia
Przejaw agresji ze strony cz³owieka lub zwierzêcia
Ugryzienie
U¿¹dlenie
Uderzenie lub duszenie
Inny, niewymieniony lub nieokreœlony przejaw agresji
Inne wydarzenie

Kod

Ruch cia³a zwi¹zany z wysi³kiem fizycznym
(prowadz¹cy na ogó³ do urazu wewnêtrznego)
Podnoszenie

71

Pchanie, ci¹gniêcie

72

Schylanie siê

73

Obracanie siê, skrêcanie

74

Z³e st¹pniêcie

75

Inne, niewymienione lub nieokreœlone odchylenie w tej
grupie

79

Wstrz¹s, strach, przemoc, atak, zagro¿enie, obecnoœæ
Wstrz¹s, strach

81

Przemoc, atak, zagro¿enie - ze strony pracowników zak³adu
pracy (w tym poszkodowanego)

82

Przemoc, atak, zagro¿enie - ze strony osób spoza zak³adu
pracy

83

Agresja, potr¹cenie - przez zwierzê

84

Obecnoœæ poszkodowanego lub osoby trzeciej w strefie
zagro¿enia

85

Inne, niewymienione lub nieokreœlone odchylenie w tej
grupie

89

Inne odchylenie

99

Wydarzenie powoduj¹ce uraz (pytanie 25) opisuje, w jaki
sposób poszkodowany dozna³ urazu (fizycznego lub psychicznego) spowodowanego przez czynnik materialny.

Wydarzenie powoduj¹ce uraz

Kod
00

Kontakt z pr¹dem elektrycznym, temperatur¹,
niebezpiecznymi substancjami i preparatami
chemicznymi
Poœredni kontakt z ³ukiem spawalniczym, iskr¹, b³yskawic¹

11

Kontakt z elektrycznoœci¹ przez dotyk bezpoœredni

12

Kontakt z p³omieniem lub gor¹cym/p³on¹cym
obiektem/œrodowiskiem

13

Kontakt z zimnym/zamro¿onym obiektem/œrodowiskiem

14

Kontakt z niebezpiecznymi substancjami i preparatami
chemicznymi przez wdychanie

15

Kontakt z niebezpiecznymi substancjami i preparatami
chemicznymi przez skórê/oczy

16

Kontakt z niebezpiecznymi substancjami i preparatami
chemicznymi przez uk³ad pokarmowy

17

Inny, niewymieniony lub nieokreœlony kontakt w tej grupie

19

Czynnik materialny - klasyfikacja i oznaczenia kodowe
Czynnik materialny
Czynnik materialny nie wystêpuje lub brak informacji
Czynnik materialny nie wystêpuje
Brak informacji
Budynki, konstrukcje i ich elementy, powierzchnie - na
poziomie gruntu (wewn¹trz lub na zewn¹trz, sta³e lub
ruchome, tymczasowe)
Budynki, konstrukcje i ich elementy - drzwi, œciany, okna,
przepierzenia itp.
Powierzchnie poziome na poziomie gruntu - sta³e
(np. pod³ogi, pod³o¿e wewn¹trz i na zewn¹trz, teren
gospodarstwa rolnego, obszary sportowe itp.)
Powierzchnie poziome na poziomie gruntu - ruchome lub
tymczasowe (np. k³adka, ruchomy chodnik itp.)
Inny, niewymieniony lub nieokreœlony czynnik w tej grupie
Budynki, konstrukcje i ich elementy, powierzchnie - nad
poziomem gruntu (wewn¹trz lub na zewn¹trz,
stacjonarne lub ruchome, tymczasowe)
Budynki i ich elementy na wysokoœci - sta³e
(np. dachy, tarasy, drzwi i okna, schody, platformy itp.)
Konstrukcje, powierzchnie nad poziomem gruntu stacjonarne (np. przejœcia, pomosty, sta³e drabiny, pylony,
rusztowania itp.)
Konstrukcje, powierzchnie nad poziomem gruntu - ruchome
(np. rusztowania przestawne, drabiny przenoœne, ruchome
pomosty, podnoszone platformy itp.)
Konstrukcje, powierzchnie nad poziomem gruntu tymczasowe (rusztowania, kosze robocze itp.)
Obiekty, konstrukcje nad wod¹ (np. platformy wiertnicze,
rusztowania na barkach itp.)
Inny, niewymieniony lub nieokreœlony czynnik w tej grupie

Toniêcie, zakopanie, zamkniêcie
Toniêcie w cieczy

21

Zakopanie, zasypanie cia³em sta³ym

22

Zamkniêcie w czymœ, otoczenie przez gaz, py³ itp.

23

Inny, niewymieniony lub nieokreœlony kontakt w tej grupie

29

Zderzenie z/uderzenie w nieruchomy obiekt
Pionowe

31

Poziome

32

Inny, niewymieniony lub nieokreœlony kontakt w tej grupie

39

Uderzenie przez obiekt w ruchu
Uderzenie przez wyrzucony obiekt

41

Uderzenie przez spadaj¹cy obiekt

42

Uderzenie przez ko³ysz¹cy siê obiekt

43

Uderzenie przez obracaj¹cy siê, poruszaj¹cy siê,
transportowany obiekt, w³¹czaj¹c pojazdy

44

Kolizja z poruszaj¹cym siê obiektem, w³¹czaj¹c pojazdy
(poszkodowany porusza³ siê), kolizja z osob¹

45

Inny, niewymieniony lub nieokreœlony kontakt w tej grupie

49

51
52
53
59
61
62
63
64
69
71
72
73
79
81
82
83
89
99

Czynnik materialny zwi¹zany z czynnoœci¹ wykonywan¹
przez poszkodowanego w chwili wypadku (pytanie 22) to
maszyna, narzêdzie lub inny obiekt, u¿ywany przez poszkodowanego w chwili, gdy uleg³ on wypadkowi.
Czynnik materialny zwi¹zany z odchyleniem (pytanie 24) to
maszyna, narzêdzie, inny obiekt lub czynnik œrodowiska, który
ma bezpoœredni zwi¹zek z wydarzeniem bêd¹cym odchyleniem
od stanu normalnego. Jeœli z odchyleniem jest zwi¹zanych kilka
czynników materialnych, to wówczas musi byæ wskazany ostatni
z tych czynników materialnych.
Czynnik materialny bêd¹cy Ÿród³em urazu (pytanie 26) to
maszyna, narzêdzie, inny obiekt lub czynnik œrodowiska, z którym kontakt sta³ siê przyczyn¹ urazu (fizycznego lub psychicznego).

Wydarzenie powoduj¹ce uraz - klasyfikacja i oznaczenia kodowe
Brak informacji

Kod

5

Kod
00.01
00.02

01.01

01.02
01.03
01.99

02.01

02.02

02.03
02.04
02.05
02.99

Czynnik materialny (cd.)
Budynki, konstrukcje i ich elementy, powierzchnie poni¿ej poziomu gruntu (wewn¹trz lub na zewn¹trz,
stacjonarne lub ruchome, tymczasowe)
Wykopy, wyrobiska, studnie itp.
Obiekty podziemne, tunele itp.
Obiekty, konstrukcje pod wod¹
Inny, niewymieniony lub nieokreœlony czynnik w tej grupie
Systemy dostaw, dystrybucji i odprowadzania gazów,
cieczy i cia³ sta³ych, sieci rur, instalacje
Systemy dostaw i dystrybucji, sieci rur, instalacje stacjonarne
Systemy dostaw i dystrybucji, sieci rur, instalacje - ruchome
Instalacje odprowadzaj¹ce, kanalizacja, odp³ywy itp.
Inny, niewymieniony lub nieokreœlony czynnik w tej grupie
Urz¹dzenia do wytwarzania, przetwarzania,
magazynowania, przesy³ania i rozdzielania energii
Urz¹dzenia do wytwarzania i przetwarzania energii - silniki,
generatory (cieplne, elektryczne itp.)
Uk³ady przenoszenia i przechowywania energii
(mechaniczne, pneumatyczne, hydrauliczne, elektryczne,
w³¹czaj¹c baterie i akumulatory itp.)
Inny, niewymieniony lub nieokreœlony czynnik w tej grupie
Narzêdzia rêczne bez napêdu
Narzêdzia rêczne bez napêdu - do pi³owania
Narzêdzia rêczne bez napêdu - do ciêcia, przecinania
(w³¹czaj¹c no¿yczki, sekatory)
Narzêdzia rêczne bez napêdu - do rzeŸbienia, d³utowania,
grawerowania, nacinania, strzy¿enia, koszenia itp.
Narzêdzia rêczne bez napêdu - do skrobania, szlifowania,
polerowania itp.
Narzêdzia rêczne bez napêdu - do wiercenia, skrêcania,
przykrêcania itp.
Narzêdzia rêczne bez napêdu - do ³¹czenia czêœci
(przybijania, nitowania, ³¹czenia przy pomocy zszywek itp.)
Narzêdzia rêczne bez napêdu - do szycia, haftowania itp.
Narzêdzia rêczne bez napêdu - do spajania (spawania,
lutowania, zgrzewania, klejenia itp.)
Narzêdzia rêczne bez napêdu - do wydobywania
materia³ów i prac ziemnych (w³¹czaj¹c narzêdzia rolnicze)
Narzêdzia rêczne bez napêdu - do mycia i sprz¹tania,
woskowania, smarowania
Narzêdzia rêczne bez napêdu - do malowania
Narzêdzia rêczne bez napêdu - do chwytania,
przytrzymywania w miejscu
Narzêdzia rêczne bez napêdu - do prac kuchennych
(wy³¹czaj¹c no¿e)
Narzêdzia rêczne bez napêdu - chirurgiczne i inne
medyczne - ostre, tn¹ce
Narzêdzia rêczne bez napêdu - chirurgiczne i inne
medyczne - nietn¹ce, inne do prac medycznych
Inny, niewymieniony lub nieokreœlony czynnik w tej grupie
Narzêdzia zmechanizowane trzymane w rêku lub
prowadzone rêcznie
Zmechanizowane narzêdzia rêczne - do pi³owania
Zmechanizowane narzêdzia rêczne - do ciêcia, odcinania
(w³¹czaj¹c no¿yce, sekatory itp.)
Zmechanizowane narzêdzia rêczne - do rzeŸbienia, d³utowania, grawerowania, nacinania, strzy¿enia, koszenia itp.
Zmechanizowane narzêdzia rêczne - do skrobania, szlifowania, polerowania itp. (w³¹czaj¹c przecinarki tarczowe)
Zmechanizowane narzêdzia rêczne - do wiercenia,
wkrêcania, przykrêcania itp.
Zmechanizowane narzêdzia rêczne - do ³¹czenia czêœci
(przybijania, nitowania, ³¹czenia przy pomocy zszywek itp.)
Zmechanizowane narzêdzia rêczne - do szycia, haftowania itp.
Zmechanizowane narzêdzia rêczne - do spajania
(spawania, lutowania, zgrzewania, klejenia itp.)
Zmechanizowane narzêdzia rêczne - do wydobywania
materia³ów i prac ziemnych (w³¹czaj¹c narzêdzia rolnicze,
m³oty pneumatyczne)
Zmechanizowane narzêdzia rêczne - do mycia i sprz¹tania,
woskowania, smarowania itp. (w³¹czaj¹c wysokociœnieniowe narzêdzia do czyszczenia, odkurzacze)

Czynnik materialny (cd.)
Zmechanizowane narzêdzia rêczne - do malowania
Zmechanizowane narzêdzia rêczne - do chwytania,
przytrzymywania w miejscu
Zmechanizowane narzêdzia rêczne - do prac kuchennych
(wy³¹czaj¹c no¿e)
Zmechanizowane narzêdzia rêczne - wytwarzaj¹ce ciep³o
(suszarki, palniki, ¿elazka itp.)
Zmechanizowane narzêdzia rêczne - chirurgiczne i inne
medyczne - ostre, tn¹ce
Zmechanizowane narzêdzia rêczne - chirurgiczne i inne
medyczne - bez tn¹cych
Narzêdzia pneumatyczne (bez okreœlonego przeznaczenia)
Inny, niewymieniony lub nieokreœlony czynnik w tej grupie
Maszyny i wyposa¿enie - przenoœne lub ruchome
Przenoœne lub ruchome maszyny górnicze, do robót
ziemnych, urz¹dzenia wiertnicze itp.
Przenoœne lub ruchome maszyny rolnicze
Przenoœne lub ruchome maszyny do robót budowlanych
(wy³¹czaj¹c maszyny do robót ziemnych)
Ruchome maszyny do sprz¹tania
Inny, niewymieniony lub nieokreœlony czynnik w tej grupie
Maszyny, urz¹dzenia i wyposa¿enie stacjonarne
Stacjonarne maszyny i urz¹dzenia górnicze lub do robót
ziemnych
Maszyny i urz¹dzenia do wstêpnej obróbki materia³ów - do
mielenia, proszkowania, filtrowania, oddzielania, mieszania,
miksowania itp.
Maszyny i urz¹dzenia do przetwarzania materia³ów w
procesach chemicznych (np. procesy fermentowania,
reakcje itp.)
Maszyny i urz¹dzenia do przetwarzania materia³ów w
podwy¿szonych temperaturach (np. piece, suszarki,
piekarniki itp.)
Maszyny i urz¹dzenia do przetwarzania materia³ów w
niskich temperaturach (np. ch³odziarki, zamra¿arki itp.)
Maszyny i urz¹dzenia do przetwarzania materia³ów - inne
procesy
Maszyny i urz¹dzenia do formowania - przez œciskanie,
zagêszczanie
Maszyny i urz¹dzenia do formowania - przez walcowanie,
kalandrowanie itp. (w³¹czaj¹c maszyny papiernicze)
Maszyny i urz¹dzenia do formowania - przez wtryskiwanie,
dmuchanie, przêdzenie, urabianie, topienie, odlewanie,
t³oczenie itp.
Obrabiarki skrawaj¹ce
Pilarki
Maszyny i urz¹dzenia do ciêcia i przecinania (w³¹czaj¹c
no¿yce, krajalnice, gilotyny)
Maszyny i urz¹dzenia do czyszczenia, mycia, suszenia,
malowania, drukowania
Maszyny i urz¹dzenia do nanoszenia pow³ok - do
galwanizowania, elektrolitycznej obróbki powierzchni,
natryskiwania cieplnego itp.
Maszyny i urz¹dzenia do ³¹czenia (spajania, klejenia,
przybijania, przykrêcania, nitowania, przêdzenia, owijania
drutem, ³¹czenia za pomoc¹ zszywek itp.)
Maszyny i urz¹dzenia pakuj¹ce, owijaj¹ce (plombuj¹ce,
etykietuj¹ce, zamykaj¹ce itp.)
Inne maszyny i urz¹dzenia do specyficznych zastosowañ
(np. kontroli, pomiarów, wa¿enia, badañ, monitorowania)
Specjalistyczne maszyny i urz¹dzenia do upraw
Inny, niewymieniony lub nieokreœlony czynnik w tej grupie
Maszyny, urz¹dzenia i wyposa¿enie do podnoszenia,
przenoszenia i magazynowania
Przenoœniki taœmowe, œlimakowe, kube³kowe itp.
DŸwigi, windy, podnoœniki, urz¹dzenia podnosz¹ce
Stacjonarne dŸwignice, ruchome dŸwignice, ¿urawie na
pojazdach, suwnice pomostowe, urz¹dzenia z
zawieszonym ³adunkiem
Ruchome urz¹dzenia przewo¿¹ce, wózki transportowe
(z napêdem lub bez)

Kod

03.01
03.02
03.03
03.99

04.01
04.02
04.03
04.99

05.01

05.02
05.99
06.01
06.02
06.03
06.04
06.05
06.06
06.07
06.08
06.09
06.10
06.11
06.12
06.13
06.14
06.15
06.99

07.01
07.02
07.03
07.04
07.05
07.06
07.07
07.08

07.09

07.10
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Kod
07.11
07.12
07.13
07.14
07.15
07.16
07.17
07.99

09.01
09.02
09.03
09.04
09.99

10.01

10.02

10.03

10.04
10.05
10.06
10.07
10.08

10.09
10.10
10.11
10.12
10.13

10.14

10.15
10.16
10.17
10.18
10.99

11.01
11.02

11.03
11.04

Czynnik materialny (cd.)
Œrodki pomocnicze do transportu, elementy chwytaj¹ce
(haki, liny itp.), sprzêt zabezpieczaj¹cy, kontroluj¹cy i
ró¿norodne urz¹dzenia do przenoszenia (w³¹czaj¹c
noside³ka dla dzieci)
Systemy magazynowania, pakowania, pojemniki (silosy,
zbiorniki) - stacjonarne
Systemy magazynowania, pakowania, pojemniki - ruchome
Akcesoria magazynowe, rega³y, palety, stojaki do palet
Ró¿norodne opakowania, ma³ej i œredniej wielkoœci,
niestacjonarne (kontenery, ró¿norodne pojemniki, butelki,
skrzynki itp.)
Inny, niewymieniony lub nieokreœlony czynnik w tej grupie
Pojazdy drogowe
Ciê¿kie pojazdy transportowe
Lekkie pojazdy transportowe
Pojazdy dwu lub trójko³owe, napêdzane lub nie
Inny, niewymieniony lub nieokreœlony pojazd w tej grupie
Inne pojazdy transportowe
Pojazdy szynowe (w³¹czaj¹c jednoszynowe) do przewozu
³adunków
Pojazdy szynowe (w³¹czaj¹c jednoszynowe) do przewozu
osób
Pojazdy p³ywaj¹ce do przewozu ³adunków
Pojazdy p³ywaj¹ce do przewozu osób
Pojazdy p³ywaj¹ce s³u¿¹ce do po³owu
Pojazdy powietrzne do przewozu towarów
Pojazdy powietrzne do przewozu osób
Inny, niewymieniony lub nieokreœlony pojazd w tej grupie
Materia³y, przedmioty, wyroby, czêœci maszyn
Materia³y budowlane
Elementy lub zespo³y maszyn lub pojazdów,
niezmechanizowane
Elementy lub zespo³y, zmechanizowane (w³¹czaj¹c czêœci i
sk³adniki tych czynników materialnych)
Elementy monta¿owe (nity, ko³ki, œruby, gwoŸdzie itp.)
Cz¹stki, py³, od³amki, wióry itp.
Produkty gospodarstwa rolnego
Produkty stosowane w uprawie i hodowli (w³¹czaj¹c nawóz,
paszê dla zwierz¹t)
Przechowywane wyroby - w³¹czaj¹c przedmioty i
opakowania na obszarach magazynowania
Przechowywane wyroby - w rolkach, zwojach
£adunki - przemieszczane przez zmechanizowane
urz¹dzenia transportuj¹ce, przenoœniki
£adunki - zawieszone na urz¹dzeniach podnosz¹cych,
dŸwignicach
£adunki - przemieszczane rêcznie
Inny, niewymieniony lub nieokreœlony czynnik w tej grupie
Substancje chemiczne, promieniotwórcze, wybuchowe,
biologiczne
Substancje ¿r¹ce, powoduj¹ce korozjê (sta³e, ciek³e lub
gazowe)
Substancje szkodliwe, toksyczne (sta³e, ciek³e lub gazowe)
Substancje ³atwopalne (sta³e, ciek³e lub gazowe)
Substancje eksploduj¹ce, ³atwo wchodz¹ce w reakcje
(sta³e, ciek³e lub gazowe)
Gazy, pary biologicznie obojêtne, dusz¹ce
Substancje promieniotwórcze
Materia³ biologiczny
Substancje obojêtne, sta³e lub ciek³e
Inny, niewymieniony lub nieokreœlony czynnik w tej grupie
Urz¹dzenia i wyposa¿enie zwi¹zane z bezpieczeñstwem
Urz¹dzenia ochronne i zabezpieczaj¹ce do maszyn
Œrodki ochrony indywidualnej
Urz¹dzenia i sprzêt stosowany w przypadku awarii
Inny, niewymieniony lub nieokreœlony czynnik w tej grupie

Czynnik materialny (dok.)
Wyposa¿enie biura, osobiste, sportowe, broñ
Meble
Sprzêt komputerowy, biurowy - do komunikowania siê
Sprzêt - do nauki, pisania, rysowania itp.
Sprzêt sportowy (w tym tak¿e do gier)
Broñ
Rzeczy osobiste, ubranie
Instrumenty muzyczne
Urz¹dzenia i przedmioty gospodarstwa domowego, ale
u¿ywane zawodowo
Inny, niewymieniony lub nieokreœlony czynnik w tej grupie
Ludzie i inne organizmy ¿ywe
Roœliny
Zwierzêta - domowe, hodowlane
Zwierzêta - inne
Mikroorganizmy
Wirusy
Ludzie
Inny, niewymieniony lub nieokreœlony czynnik w tej grupie
Odpady
Odpady - z surowców, produktów, materia³ów, obiektów
Odpady - z chemikaliów
Odpady - z substancji biologicznych, roœlin, zwierz¹t
Inny, niewymieniony lub nieokreœlony czynnik w tej grupie
Zjawiska fizyczne i elementy œrodowiska naturalnego
Zjawiska fizyczne - ha³as, promieniowanie, ciœnienie
Elementy œrodowiska naturalnego i zjawiska atmosferyczne
(w³¹czaj¹c zbiornik wodny, ziemiê, deszcz, grad, œnieg, lód itp.)
Czynniki powsta³e na skutek dzia³ania si³ natury (np. lawa,
fala powodziowa, ogieñ)
Inny, niewymieniony lub nieokreœlony czynnik w tej grupie
Inny czynnik materialny

Kod

11.05
11.06
11.07
11.08

11.09
11.99
12.01
12.02
12.03
12.99

13.01
13.02
13.03
13.04
13.05
13.06
13.07
13.99
14.01
14.02
14.03
14.04
14.05
14.06

Kod
17.01
17.02
17.03
17.04
17.05
17.06
17.07
17.08
17.99
18.01
18.02
18.03
18.04
18.05
18.06
18.99
19.01
19.02
19.03
19.99
20.01
20.02
20.03
20.99
99.00

Przyczyny wypadku (pytanie 27) s¹ to wszelkie braki i nieprawid³owoœci, które bezpoœrednio lub poœrednio przyczyni³y siê
do powstania wypadku, zwi¹zane z czynnikami materialnymi
(technicznymi), z ogóln¹ organizacj¹ pracy w zak³adzie lub organizacj¹ stanowiska pracy oraz zwi¹zane z pracownikiem.

14.07
14.08
14.09

Przyczyny wypadku - klasyfikacja i oznaczenia kodowe
Przyczyny wypadku
Niew³aœciwy stan czynnika materialnego
Wady konstrukcyjne lub niew³aœciwe rozwi¹zania
techniczne i ergonomiczne czynnika materialnego
Wady konstrukcyjne czynnika materialnego bêd¹ce Ÿród³em
zagro¿enia
Niew³aœciwa struktura przestrzenna czynnika materialnego
Nieodpowiednia wytrzyma³oœæ czynnika materialnego
Niew³aœciwa statecznoœæ czynnika materialnego
Brak lub niew³aœciwe urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce
Brak lub niew³aœciwe œrodki ochrony zbiorowej
Niew³aœciwe elementy sterownicze
Brak lub niew³aœciwa sygnalizacja zagro¿eñ
Niedostosowanie czynnika materialnego do transportu,
konserwacji lub napraw
Inne, niewymienione lub nieokreœlone nieprawid³owoœci
projektowo-konstrukcyjne
Niew³aœciwe wykonanie czynnika materialnego
Zastosowanie materia³ów zastêpczych
Niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych
Inne, niewymienione lub nieokreœlone nieprawid³owoœci
wykonania
Wady materia³owe czynnika materialnego
Ukryte wady materia³owe czynnika materialnego
Inne, niewymienione lub nieokreœlone wady materia³owe

14.10
14.11
14.12
14.99

15.01
15.02
15.03
15.04
15.05
15.06
15.07
15.08
15.99
16.01
16.02
16.03
16.99
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Kod

001
002
003
004
005
006
007
008
009
019
021
022
039
041
059

Przyczyny wypadku (cd.)

Przyczyny wypadku (dok.)
Nieu¿ywanie sprzêtu ochronnego przez pracownika
Nieu¿ywanie przez pracownika œrodków ochrony
indywidualnej
Nieu¿ywanie przez pracownika urz¹dzeñ
zabezpieczaj¹cych
Nieu¿ywanie przez pracownika œrodków ochrony zbiorowej
Inne
Niew³aœciwe samowolne zachowanie siê pracownika
Wykonywanie pracy nie wchodz¹cej w zakres obowi¹zków
pracownika
Przechodzenie, przeje¿d¿anie lub przebywanie w miejscach
niedozwolonych
Wejœcie, wjechanie na obszar zagro¿ony bez upewnienia
siê, czy nie ma niebezpieczeñstwa
Wykonywanie czynnoœci bez usuniêcia zagro¿enia (np.
niewy³¹czenie maszyny, niewy³¹czenie napiêcia)
Zbyt szybka jazda
Niew³aœciwe operowanie koñczynami w strefie zagro¿enia
¯arty, bójki
Inne niew³aœciwe zachowanie siê pracownika
Stan psychofizyczny pracownika, nie zapewniaj¹cy
bezpiecznego wykonywania pracy spowodowany
Nag³ym zachorowaniem, niedyspozycj¹ fizyczn¹
Przewlek³¹ lub ostr¹ chorob¹ psychiczn¹
Zmêczeniem
Zdenerwowaniem
Spo¿yciem alkoholu, œrodków odurzaj¹cych lub substancji
psychotropowych
Innymi przyczynami
Nieprawid³owe zachowanie siê pracownika
spowodowane
Nieznajomoœci¹ zagro¿enia
Nieznajomoœci¹ przepisów i zasad bezpieczeñstwa i
higieny pracy
Lekcewa¿eniem zagro¿enia (brawura, ryzykanctwo)
Lekcewa¿eniem poleceñ prze³o¿onych
Niedostateczn¹ koncentracj¹ uwagi na wykonywanej
czynnoœci
Zaskoczeniem niespodziewanym zdarzeniem
Niew³aœciwym tempem pracy
Brakiem doœwiadczenia
Innymi przyczynami
Inna przyczyna

Kod

Niew³aœciwa eksploatacja czynnika materialnego
Nadmierna eksploatacja czynnika materialnego

061

Niedostateczna konserwacja czynnika materialnego

062

Niew³aœciwe naprawy i remonty czynnika materialnego

063

Inne, niewymienione lub nieokreœlone nieprawid³owoœci
zwi¹zane z eksploatacj¹

079

Niew³aœciwa ogólna organizacja pracy
Nieprawid³owy podzia³ pracy lub rozplanowanie zadañ

101

Niew³aœciwe polecenia prze³o¿onych

102

Brak nadzoru

103

Niew³aœciwa koordynacja prac zbiorowych

104

Wykonywanie, z polecenia osób sprawuj¹cych nadzór, prac
nie wchodz¹cych w zakres obowi¹zków pracownika

105

Brak instrukcji pos³ugiwania siê czynnikiem materialnym

106

Dopuszczenie do pracy czynnika materialnego bez
wymaganych kontroli, przegl¹dów

107

Tolerowanie, przez osoby sprawuj¹ce nadzór, odstêpstw od
przepisów i zasad bezpieczeñstwa i higieny pracy

108

Niedostateczne przygotowanie zawodowe pracownika

109

Brak lub niew³aœciwe przeszkolenie w zakresie
bezpieczeñstwa i higieny pracy

110

Tolerowanie, przez osoby sprawuj¹ce nadzór, stosowania
niew³aœciwej technologii

111

Dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami
lekarskimi lub bez badañ lekarskich

112

Wykonywanie pracy w zbyt ma³ej obsadzie osobowej

113

Wykonywanie prac pomimo niew³aœciwego zaopatrzenia w
narzêdzia, surowce

114

Inne, niewymienione lub nieokreœlone nieprawid³owoœci
zwi¹zane z ogóln¹ organizacj¹ pracy

119

Niew³aœciwa organizacja stanowiska pracy
Niew³aœciwe usytuowanie urz¹dzeñ na stanowisku pracy

121

Nieodpowiednie przejœcia i dojœcia

122

Nieodpowiednie rozmieszczenie i sk³adowanie przedmiotów
pracy (surowców, pó³produktów, produktów itp.)

123

Nieusuniêcie zbêdnych przedmiotów, substancji lub energii
(np. odpadów, opakowañ, resztek substancji, niewy³¹czenie
zasilania itp.)

124

Brak œrodków ochrony indywidualnej

125

Niew³aœciwy dobór œrodków ochrony indywidualnej

126

Inne, niewymienione lub nieokreœlone nieprawid³owoœci
organizacji stanowiska pracy

139

Kod

161
162
164
179

181
182
183
184
185
186
187
199

201
202
203
204
205
219

221
222
223
224
225
226
227
228
239
999

Uwagi:
Statystyczn¹ kartê wypadku przy pracy Z-KW wype³nia siê
na podstawie zatwierdzonego protoko³u powypadkowego,
sporz¹dzonego wed³ug wzoru okreœlonego w rozporz¹dzeniu
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 wrzeœnia 2004 r. w sprawie
wzoru protoko³u ustalenia okolicznoœci i przyczyn wypadku przy
pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298), w którym stwierdzono, ¿e
wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy lub na podstawie karty
wypadku, sporz¹dzonej wed³ug wzoru okreœlonego w rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powsta³ego w
okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy,
kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej
sporz¹dzenia (Dz. U. Nr 236, poz.1992).
Kopiê statystycznej karty wypadku przy pracy pracodawca przechowuje przez 10 lat w dokumentacji dotyczacej wypadków przy
pracy, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca
1998 r. w sprawie ustalania okolicznosci i przyczyn wypadków przy
pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. Nr
115, poz. 744, z pózn. zm.).

Brak lub niew³aœciwe pos³ugiwanie siê czynnikiem
materialnym przez pracownika
U¿ywanie nieodpowiedniego do danej pracy czynnika
materialnego

141

Wykonywanie pracy rêcznie zamiast przy u¿yciu czynnika
materialnego

142

U¿ycie czynnika materialnego podczas przebywania osób w
strefie zagro¿enia

143

Niew³aœciwe zabezpieczenie czynnika materialnego (np.
niezaci¹gniêcie hamulca na postoju)

144

Udostêpnienie przez pracownika czynnika materialnego
osobie nie upowa¿nionej

145

U¿ycie czynnika materialnego niezgodnie z jego
przeznaczeniem

146

Niew³aœciwe uchwycenie, trzymanie czynnika materialnego

147

Wadliwe zainstalowanie, zamocowanie, zawieszenie
czynnika materialnego przez pracownika

148

Inne, niewymienione lub nieokreœlone nieprawid³owoœci
w pos³ugiwaniu siê czynnikiem materialnym

159
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