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GRUPA 9. Maszyny, urządzenia, narzędzia do uprawy 
ziemi, hodowli, ogrodnictwa, leśnictwo, 

pszczelarstwo, hodowla ryb, łowiectwo, 
broń, rośliny, zwierzęta, siły przyrody, lu
dzie, pojazdy ratownictwa, odpady 

1550. Maszyny, urządzenia i narzędzia dla rolnictwa, 
sadownictwa, warzywnictwa 

1560. Maszyny, urządzenia i narzędzia dla ogrodnictwa 
i hodowli 

1570. Maszyny, urządzenia i narzędzia dla leśnictwa 
i łowiectwa 

1580. Rośliny, zwierzęta, szkodniki 

1590. Burza, pożar lasu, powódź, śnieżyca, odłamki 
skalne (z wyj. 1600) 

1600. Lód, śliski lód, śliski śnieg, pękający lód 

1610. Mężczyźni 

1620. Kobiety 

1630. Młodociani 

1640. Dzieci 

Odłamki, odpryski, wióry, kolce, drzazgi 

1651. Odpryski, wióry z drewna, także kolce 

1652. Odpryski z metalu, także cząstki rdzy 

1653. Wióry z metalu 

1654. Odpryski lub odłamki z kamienia 

1655. Odpryski lub odłamki ze szkła 

1656. Odpryski lub drzazgi z kości, także ości 

1659. Inne odłamki, odpryski itp. 

1660. Odpady gwoździ, drutu, kołków, skuwek 

1670. Złom, stary metal 
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1680. Odpryski płynnego metalu, żużel, resztki elektro-
dy przy spawaniu 

1690. Szlam, muł, maź, obornik, śliskie odpady itp. 

1700. Śmiecie, odpady (także odpady szpitalne) 

1710. Zbiorniki na śmiecie i odpady 

1720. Inne źródła czynników grupy 9 

GRUPA 10. Nie przyporządkowane źródła czynników 
lub brak odpowiedzi 

1730. Nie przyporządkowane źródła czynników lub 
brak odpowiedzi 

Klasyfikacja rodzaju umowy, na podstawie 
której poszkodowany świadczył pracę 

(do pytania 21) 

01 . Umowa o pracę (na czas: nie określony, określony, 
wykonywania określonej pracy, na okres próbny) 

02. Stosunek pracy na podstawie powołania 

03. Stosunek pracy na podstawie mianowania 

04. Stosunek pracy na podstawie wyboru 

05. Spółdzielcza umowa o pracę 

06. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowe
go 

07. Umowa o pracę nakładczą 

08. Umową zlecenia rodząca obowiązek ubezpieczenia 
społecznego 

09. Umowa zlecenia nie rodząca obowiązku ubezpie
czenia społecznego 

10. Umowa agencyjna rodząca obowiązek ubezpiecze
nia społecznego 

11. Umowa agencyjna nie rodząca obowiązku ubezpie
czenia społecznego 

12. Inne 

ZARZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 6 stycznia 1997 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników. 

Na podstawie art. 774 pkt 1 Kodeksu pracy zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjal 
nej z dnia 26 czerwca 1996 r. w sprawie najniższego wy
nagrodzenia za pracę pracowników (Monitor Polski 

Nr 39, poz. 388 i Nr 84, poz. 747) w § 1 w ust. 1 i 4 oraz 
w § 2 liczbę ,,391" zastępuje się liczbą ,,406". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 
1997 r. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej : T. Zieliński 




