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Liczba pracujących 
(bez przeliczenia na pełny etat) [ X ] 9998 - wypadek przy pracy

[    ] 9999 - wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy

Kolejny nr statystycznej karty wypadku w
zakładzie pracy od początku roku

A
(liczba)

633 B
(kod)

5  (500 lub więcej 
pracujących) 1

E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie  

CZĘŚĆ I
Lp Rodzaj informacji Kod lub liczba Opis

Poszkodowany

01 Płeć [    ] mężczyzna
[ X ] kobieta

02 Rok urodzenia 1967

03 Obywatelstwo 1 - Obywatel kraju, w którym wypadek miał miejsce

04 Status zatrudnienia 311 - Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy

05 Zawód wykonywany 419101 Pracownik biurowy [Zawód szkolny: Technik prac biurowych]

06
Staż na zajmowanym stanowisku pracy w zakładzie pracy (w 
latach)

20

07 Godziny przepracowane od podjęcia pracy do chwili wypadku 02

Skutki wypadku (znane w momencie wypełniania karty)

08 Rodzaj urazu 030 - Przemieszczenia, zwichnięcia, skręcenia i naderwania

09 Umiejscowienie urazu 55 Nadgarstek

10 Liczba osób poszkodowanych 1

11 Skutki wypadku
[    ] śmierć osoby poszkodowanej
[    ] ciężkie uszkodzenie ciała
[ X ] inne skutki

12 Liczba dni niezdolności do pracy 4

13 Straty czasu pracy innych osób (w roboczogodzinach) 0

14
Szacunkowe straty materialne spowodowane wypadkiem – w 
tys. zł, z jednym znakiem po przecinku (bez strat związanych ze 
stratami czasu pracy)
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Lp Rodzaj informacji Kod lub liczba Opis

Wypadek i jego przebieg

15 Położenie geograficzne miejsca wypadku 1463011 M. Radom (gmina miejska)

16 Data wypadku

rok 2010

miesiąc 1

dzień 4

17 Godzina wypadku 10

18 Miejsce powstania wypadku 061 Tereny komunikacji publicznej

19 Proces pracy 61 Przemieszczanie się, w tym środkami transportu

20 Rodzaj miejsca wypadku 2 - Miejsce poza jednostką lokalną zakładu pracy

21
Czynność wykonywana przez poszkodowanego w chwili 
wypadku

61 Chodzenie, bieganie, wchodzenie na, schodzenie z itp.

22
Czynnik materialny związany z czynnością wykonywaną 
przez poszkodowanego w chwili wypadku

0001 Czynnik materialny nie występuje

23 Wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego 52 Poślizgnięcie się, potknięcie się, upadek osoby - na tym samym poziomie

24 Czynnik materialny związany z odchyleniem 0001 Czynnik materialny nie występuje

25 Wydarzenie powodujące uraz 39 Inny, niewymieniony lub nieokreślony kontakt w tej grupie

26 Czynnik materialny będący źródłem urazu 0001 Czynnik materialny nie występuje

27 Przyczyny wypadku (należy podać wszystkie przyczyny)

225
Nieprawidłowe zachowanie się pracownika spowodowane 
niedostateczną koncentracją uwagi na wykonywanej czynności

226
Nieprawidłowe zachowanie się pracownika spowodowane zaskoczeniem 
niespodziewanym zdarzeniem
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Liczba pracujących 
(bez przeliczenia na pełny etat) [ X ] 9998 - wypadek przy pracy

[    ] 9999 - wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy

Kolejny nr statystycznej karty wypadku w
zakładzie pracy od początku roku

A
(liczba)

633 B
(kod)

5  (500 lub więcej 
pracujących) 1

CZĘŚĆ II UZUPEŁNIAJĄCA
Rzeczywiste skutki wypadku zaistniałego w roku 2010 miesiącu 01 dniu 4

Lp Rodzaj informacji Kod lub liczba Opis

28 Skutki wypadku (znane w momencie wypełniania części II karty)
[    ] śmierć osoby poszkodowanej
[    ] ciężkie uszkodzenie ciała
[ X ] inne skutki

29
Liczba dni niezdolności do pracy (znana w momencie 
wypełniania części II karty)

4


