
 
Informacja o zagrożeniach występujących na terenie NZOZ MOŻ-MED w Poddębicach-  

dla podwykonawców 
 

Rodzaj 

zagrożenia 

Źródło zagrożenia Możliwy skutek 

zagrożenia 

Działania 

zapobiegawcze 

- potknięcie , 
poślizgnięcie i 

upadek na tym 
samym poziomie 

- śliska powierzchnia podłogi, 
- nie usuwanie rozlanych cieczy i 

wilgoci, 
- niezabezpieczone przewody 

użytkowanych urządzeń, 

- niewłaściwe rozmieszczenie 
wyposażenia w pomieszczeniu, 

- nieporządek w pomieszczeniu 
pracy, 

- niewłaściwe obuwie, 

- nieuwaga podczas poruszania się 
po pomieszczeniu i korytarzach 

- złamanie kończyn, ogólne 
potłuczenia, 

- zwichnięcia, poparzenia 

- odpowiednie obuwie, 
oznakowanie nierównych 

nawierzchni,  
wzmożona uwaga, 

oznakowanie mokrych 

podłóg 

- upadek z 
wysokości (np. z 

drabiny) 

- brak zabezpieczenia drabiny przed 
poślizgiem,  

- brak zabezpieczenia przed 

rozsunięciem się drabiny,  
- śliska powierzchnia  

- wykonywanie prac na wysokości 
przez pracowników nieposiadających 

odpowiednich zaświadczeń lekarskich 

lub wymaganych atestowanych 
środków ochrony indywidualnej, 

- niesprawny sprzęt, rusztowania 
- nieuwaga podczas poruszania się 

po schodach 

- złamania kończyn,  
- urazy kręgosłupa, urazy 

głowy,  

- ogólne potłuczenie, 
śmierć 

- zachowanie szczególnej 
ostrożności,  

porządek w rejonie 

wykonywanych prac, 
wykorzystywanie tylko 

sprawnych drabin, 
w przypadku 

wykonywania prac na 

wysokości obowiązek 
stosowania zabezpieczeń 

przed upadkiem z 
wysokości oraz asekuracji 

przez drugą osobę 

- uderzenie, 
przygniecenie 

przez ruchome 
przedmioty  

- nieuwaga pracownika, 
- pośpiech, 

- niewłaściwe przemieszczanie 
przedmiotów, 

- upadek przedmiotów przewożonych 

na wózkach transportowych, 
- uderzenie przez wózki transportowe 

przemieszczane na drogach 
komunikacyjnych, 

- złamanie kończyn,  
- ogólne potłuczenia, 

- zwichnięcia 
- zmiażdżenia 

- urazy zewnętrzne i 

wewnętrzne,  śmierć 

- wzmożona uwaga 

- kontakt z 

przedmiotami 
ostrymi 

- nieuwaga pracownika, 

- pośpiech, 
- niewłaściwe użytkowanie narzędzi,  

- nieprzestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa 

- łagodne obrażenia i 

skaleczenia, 
-głębokie skaleczenia z 

uszkodzeniem tkanek 
miękkich 

- zachowanie szczególnej 

ostrożności, 
przestrzeganie 

obowiązujących zasad 
bhp 

- porażenie prądem 

elektrycznym 

- nieuwaga, bądź nieprzestrzeganie 

zasad BHP podczas użytkowania 
urządzeń lub instalacji elektrycznej, 

- użytkowanie niesprawnych 

technicznie urządzeń elektrycznych, 
-dokonywanie samowolnych napraw 

instalacji lub urządzeń elektrycznych 
przez osoby nie posiadające 

wymaganych kwalifikacji 

- porażenie prądem 

elektrycznym, do śmierci 
włącznie 

- stosowanie sprawnego 

sprzętu,  
nieuszkodzone włączniki, 

gniazda, przewody, 

skuteczna ochrona 
przeciwporażeniowa, 

przestrzeganie instrukcji 
obsługi urządzeń 

- obciążenie układu 
mięśniowo-

szkieletowego 

- dźwiganie ciężarów 
przekraczających dopuszczalne 

normy, 

- możliwość powstania 
zwyrodnień, 

- schorzenia i przeciążenia 

- stosowanie 
bezpiecznych metod 

podnoszenia i 



- niewłaściwa pozycja podczas pracy układu mięśniowo - 

szkieletowego 

przenoszenia ciężarów,  

stosowanie sprzętu 
pomocniczego, 

sprawny sprzęt 

transportowy 

- pożar, wybuch - przechowywanie substancji 

chemicznych łatwopalnych lub 
utleniających, 

- wykonywanie prac pożarowo 

niebezpiecznych lub stosowanie 
otwartego ognia, 

- awaria instalacji lub urządzenia 
elektrycznego 

- poparzenie ciała, śmierć - przestrzeganie 

przepisów bhp i p.poż, 
m.in. porządek na 

stanowisku pracy,  

zakaz używania otwartego 
ognia, 

przestrzeganie zakazu 
palenia papierosów 

-  uderzenie o 

nieruchome 
elementy 

wyposażenia, 
maszyny, 

urządzenia 

- zastawione drogi komunikacyjne 

- nieuwaga, pośpiech 

- skaleczenia, zranienia i 

inne urazy zewnętrzne i 
wewnętrzne 

- wzmożona uwaga,  

ład i porządek na 

stanowisku pracy 

- agresja 
współpracowników, 

pacjentów  

- mimowolne odruchy pacjenta 
powodowane bólem, agresywne 

zachowanie pacjentów, 

- brak ostrożności, 
- niewłaściwe metody pracy, 

- lekceważenie przepisów i zasad bhp 

- skaleczenia, rany, guzy, 
siniaki, łagodne obrażenia 

- stosowanie zasady 
ograniczonego zaufania w  

stosunku do agresywnych 

pacjentów, 
wzmożona uwaga 

- kontakt z  

czynnikami 

biologicznymi 

- przebywanie w miejscach pobytu  

pacjentów mogących stanowić źródło 

zakażenia (choroby zakaźne 
przenoszone drogą powietrzno-

kropelkową), 
- odpady medyczne zakaźne 

- choroby przenoszone 

drogą powietrzno-

kropelkową 
 

- przestrzeganie zasad 

higieny,  

nie przebywanie w 
miejscach pobytu 

pacjentów zakaźnych bez 
środków ochronnych  

- kontakt z 

niebezpiecznymi 
substancjami  

chemicznymi 

- transportowane lub przechowywane 

na oddziale środki do dezynfekcji 
(najczęściej o działaniu drażniącym) 

- podrażnienie skóry 

- oparzenie 
- zatrucie 

- alergie 

- odpowiednia wentylacja, 

odciągi miejscowe, karty 
charakterystyki substancji, 

przechowywanie 

substancji w 
wyznaczonych miejscach, 

w oryginalnych 
opakowaniach 

 

Pierwsza pomoc w nieszczęśliwych wypadkach oraz w sytuacjach zagrożenia: 
 

Osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy: Pielęgniarka dyżurująca w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym. 
 

 

 
Opracował: Pełnomocnik ZSZ -  Michał Możdżan   Zatwierdził: Właściciel - Marcin Możdżan 

 
 

Poddębice, dn. 07.12.2021r. 
 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z wyżej wymienionymi zagrożeniami, a także z zasadami postępowania  
w nieszczęśliwych wypadkach oraz w sytuacjach zagrożenia obowiązujących w NZOZ „MOŻ-MED” w Poddębicach. 

 
 

                                                                                                                          ……………………………………. 

                                                                                                                         /data i podpis podwykonawcy/ 
 


