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Osoby wykonujące pracę na terenie Szpitala narażone są na oddziaływanie różnorodnych czynników 
niebezpiecznych i szkodliwych zagrażających zdrowiu i życiu. Praca w warunkach narażenia na 
czynniki niebezpieczne i szkodliwe stwarza możliwość wystąpienia niepożądanych skutków 
zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu 
wykonywania pracy.  
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników niezbędna jest identyfikacja 
występujących zagrożeń. 
 
Czynnik niebezpieczny występujący w środowisku pracy jest to czynnik, którego oddziaływanie na 
pracującego może prowadzić do urazu, natomiast czynnik szkodliwy jest to czynnik, którego 
oddziaływanie na pracującego może prowadzić do zachorowania. 
 
Na stanowiskach pracy w Szpitalu mogą wystąpić zagrożenia spowodowane przez następujące czynniki 
niebezpieczne i szkodliwe występujące w procesie pracy : 
 
- czynniki biologiczne 
- czynniki chemiczne 
- czynniki fizyczne  
 
ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE 
 
W Szpitalu skala narażenia na czynniki biologiczne jest duża.  Zakażenia następują m.in. przez : 
bezpośrednie skaleczenie, wszczepienie, kontakt z pacjentem lub materiałem biologicznym. Do tych 
czynników zaliczamy: 
 
 wirusy – najniebezpieczniejszymi chorobami spowodowanymi wirusami są np. : wirusowe zapalenie 
wątroby typu B, C ; AIDS, HIV. 
 bakterie – gronkowce, paciorkowce, prątki gruźlicy. 
 grzyby – zagrożenie powodujące choroby skóry i błon śluzowych. 
 pasożyty – (mikro-) organizmy żyjące na lub w innym organizmie. 
       
 
ZAGROŻENIA CHEMICZNE 
 
Skutki działania substancji chemicznych mogą być ogólne (zmiany w układzie nerwowym, wątrobie, 
nerkach, układzie sercowo-naczyniowym, układzie immunologicznym itd.) lub miejscowe (działanie 
drażniące i uczulające skórę i błony śluzowe). 
 W zależności od skutków oddziaływania na organizm substancje chemiczne dzielimy na: 
 
  toksyczne – po wchłonięciu przez organizm powodujące zatrucie, zatrucie ostre przewlekłe  lub 
śmierć. Substancją toksyczną używaną w Szpitalu jest np. formaldehyd.  
  drażniące – do substancji drażniących zaliczamy kwasy, zasady, rozpuszczalniki, chlor. Kontakt                          
z substancją drażniącą powoduje działanie : narkotyczne, duszące, żrące, drażniące.  
  uczulające – są to substancje wywołujące uczulenia (alergie). Przykładem substancji uczulających 
używanych w Szpitalu są np. detergenty lub środki dezynfekujące. 
  rakotwórcze i mutagenne – substancje skutkujące chorobami nowotworowymi   
lub zmianami w genach przekazywanych na następne pokolenie np.: tlenek etylenu. 



  upośledzające funkcje rozrodcze – substancje wpływające szkodliwie na płód - mogące doprowadzić 
do poronienia np. : alkohol etylowy, formaldehyd 
 
 
ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI FIZYCZNYMI 
 
Do zagrożeń czynnikami fizycznymi zaliczamy: 
 
 hałas – jest to dźwięk szkodliwy, dokuczliwy i niepożądany, oddziaływujący na narząd słuchu oraz 
inne części organizmu człowieka 
 drgania mechaniczne – jest to proces polegający na przenikaniu energii za źródła drgań do organizmu 
człowieka przez określoną część organizmu będącą w bezpośrednim kontakcie ze źródłem drgań. 
 mikroklimat – do tej szkodliwości zalicza się: temperaturę, wilgotność i ruch powietrza oraz 
promieniowanie cieplne. 
 promieniowanie widzialne (oświetlenie) – nieodpowiednie oświetlenie może być przyczyną 
zmęczenia wzroku i zmęczenia nerwowego. 
 promieniowanie podczerwone – nazywamy promieniowanie optyczne (IR)  
o długości fali w zakresie 780 nm do 1 mm i dzieli się na trzy zakresy. 
 promieniowanie nadfioletowe – nazywamy promieniowanie optyczne o długości fali od 100 do 400 
nm. 
 promieniowanie laserowe – jest to promieniowanie obejmujące dlugość fali od 180 nm do 1mm. 
 promieniowanie elektromagnetyczne – nazywamy emisję lub przenoszenie energii w postaci fal 
elektromagnetycznych i przyporządkowanym im jonom. 
 promieniowanie jonizujące – promieniowanie składające się z cząstek bezpośrednio lub pośrednio 
jonizujących albo z obu rodzajów tych cząstek lub fal elektromagnetycznych o długości do 100 nm. 
Emitowane jest przez włączony aparat RTG lub przez pierwiastki promieniotwórcze 
np. : Jod – 123 lub Jod – 131. 
  prąd elektryczny – zagrożeniem jest przepływ prądu przez ciało człowieka. 
 
 
Skutki działania ww. czynników są bardzo złożone i różnorodne. 
 
 
W związku z powyższym zobowiązujemy do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy.   
 
 

Przyjmujący zamówienie 
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1. Przed przystąpieniem do realizacji zadania na terenie Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego 
Popiełuszki,  Wykonawca/Dostawca ma obowiązek zapoznania się oraz zapoznania pracowników 
z informacją o zagrożeniach występujących na terenie Szpitala Bielańskiego.. 

2. Wykonawca/Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań wdrożonego w Szpitalu 
Bielańskim im. ks. J. Popiełuszki Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a w szczególności do: 
a) organizowania pracy na terenie Szpitala Bielańskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i zasadami BHP oraz z przepisami z zakresu ochrony środowiska, 
b) informowania Zakładowy Inspektorat BHP o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie 

wypadkowych zaistniałych wśród pracowników podwykonawcy  podczas wykonywania pracy 
na terenie szpitala, 

c) realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym: racjonalnego korzystania 
z wody, energii elektrycznej, zapobiegania zanieczyszczeniom oraz ochrony terenów zielonych, 

4. Za wszelkie odpady wytworzone podczas realizacji umowy przez pracowników Wykonawcy oraz za 
systematyczne usuwanie wytworzonych przez siebie odpadów (w celu zachowania porządku i 
estetyki budynków oraz terenów przyległych do Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki) 
odpowiada Wykonawca.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) stosowania sprzętu sprawnego technicznie oraz spełniającego wymogi BHP, Prawa Ruchu 

Drogowego i UDT, 
b) zachowania szczególnych środków ostrożności oraz czystości w czasie transportu materiałów 

lub odpadów na zewnętrznych i wewnętrznych drogach transportowych (korytarze, windy), 
c) zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych i odpowiedniego oznakowania miejsca 

prowadzenia prac  
d) eliminowania ryzyka i zagrożenia personelu, pacjentów, osób odwiedzających, 
e) utrzymania w trakcie realizacji umowy porządku w obszarze swojej działalności, 
f) przestrzegania obowiązującego w Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki zakazu 

palenia tytoniu  
i spożywania alkoholu. 

8. Na terenie Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki, Wykonawca/Dostawca ponosi 
całkowitą odpowiedzialność za: 
a) bezpieczeństwo swoich pracowników, 
b) skutki zdarzeń zaistniałych w czasie realizacji umowy w stosunku do osób trzecich, urządzeń  

i materiałów  oraz  środowiska. 
9. W przypadku zaistnienia wypadku, zdarzenia lub awarii środowiskowej należy natychmiast 

powiadomić osobę odpowiedzialną za realizację umowy.  
10. Wszelkie działania przy zaistnieniu wypadków, zdarzeń lub awarii środowiskowych z winy 

Wykonawcy/Dostawcy, przeprowadzane są przez Wykonawcę/Dostawcę i na jego koszt. 
11. Uprawnieni pracownicy szpitala mają prawo do kontroli prawidłowości postępowania Wykonawcy/ 

Dostawcy oraz oceny warunków pracy Wykonawcy/Dostawcy na terenie szpitala oraz posiadania 
stosownych umów i decyzji w zakresie wymaganym prawem. 

12. Kontrole przeprowadzane są w obecności wyznaczonego pracownika Wykonawcy/Dostawcy. 
  
 

Przyjmujący zamówienie 
 


