
DBAMY O ŚRODOWISKO  

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA REALIZOWANY PRZEZ SPZOZ 
BRZESKO 



Należy pamiętać, że: 

 

Mikrobiologiczną florę środowiska szpitalnego 

stanowią: wirusy, bakterie, grzyby, pierwotniaki, 

niezwykle rzadkie pasożyty, zaś środowisko 

szpitalne umożliwia przeżycie drobnoustrojów o 

różnych własnościach i wymaganiach 

biologicznych.  

 

 



Podstawy prawne i przepisy 
obowiązujące w SPZOZ Brzesko  

• Prawo Ochrony Środowiska Dz.U. 2017 
poz. 519 

• Ustawa o Odpadach Dz.U. 2013 poz. 21 

• Rozporządzenie dotyczące szczegółowego 
postępowania z odpadami medycznymi 
Dz.U. 2017 Poz. 1975 

• Procedura P6.2 Postępowanie z odpadami 
– obowiązująca w SP ZOZ Brzesko 



  

Odpady medyczne to odpady 

powstające w związku z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych oraz 

prowadzeniem badań i doświadczeń 

naukowych w zakresie Medycyny 

 

W odpadach medycznych 

sklasyfikowanych jako niebezpieczne  

zawierających krew oraz inne wydaliny 

i wydzieliny pacjentów mogą 

występować wirusy, bakterie i 

drobnoustroje chorobotwórcze 



W SPZOZ Brzesko odpady zgodnie z 

Procedurą Postępowanie z Odpadami 

zostały sklasyfikowane według dwóch 

kategorii:  
 Odpady komunalne, do których zaliczamy: 

•  odpady z komórek organizacyjnych nie mających 
związku z wykonywaniem procedur medycznych 
oraz inne odpady nie stanowiące zagrożenia dla 
zdrowia i życia ludzi lub zwierząt,  

• Resztki pokonsumpcyjne z oddziałów szpitalnych 
(niezakaźnych) oraz odpadki produkcyjne i 
pozostałości z kuchni,  

• Inne odpady o potencjalnej wartości użytkowej jak 
surowce wtórne.  

 



Klasyfikacja odpadów c.d.  

 Odpady medyczne:  

• Niebezpieczne zawierające żywe mikroorganizmy lub ich 

toksyny mogące wywoływać choroby zakaźne lub 

zakażenia u ludzi i innych żywych organizmów,  

• Niebezpieczne zawierające substancje chemiczne mogące 

wywoływać choroby zakaźne u ludzi i żywych organizmów 

albo mogą być źródłem skażenia środowiska,  

• Odpady medyczne nie posiadające właściwości 

niebezpiecznych.  



Postępowanie z odpadami w  
SPZOZ Brzesko 
 

 

Każdy rodzaj odpadu jest segregowany zgodnie z 
Rozporządzeniem w miejscu powstawania:  

Odpady medyczne wyrzucane są do worków lub pojemników 
o odpowiednim kolorze i wywożone z oddziałów przez 
Personel pomocniczy oraz składowane w pomieszczeniach do 
tego przeznaczonych. Pomieszczenia są zabezpieczone przed 
dostępem osób niepowołanych oraz zwierząt,  

Odpady komunalne są zbierane do worków koloru czarnego, 
składowane w przeznaczonym do tego pomieszczeniu, a 
później przekazywane na składowisko odpadów,  



Postępowanie z odpadami w  
SPZOZ Brzesko c.d.  

Surowce wtórne jak plastik, szkło, papier są  
selektywnie zbierane i odbierane przez 
odpowiednią firmę 

SPZOZ Brzesko oddaje również świetlówki, 
baterie, tonery i sprzęt informatyczny, jak 
również złom do odpowiednich firm,  

Odpady medyczne odbierane są co 24 godziny, 
natomiast odpady komunalne co 72 godziny.  

 



Dbamy o powietrze, którym 
oddychamy: 

• Wymieniamy piec węglowy w Ośrodku Zdrowia 
w Woli Dębińskiej na gazowy emitujący mniej 
pyłów i gazów do powietrza,   

• Wymieniamy rodzaj oświetlenia na bardziej 
ekologiczny i energooszczędny 

• Montujemy czujniki ruchu, aby ograniczyć 
zużycie prądu, a przez to emisję ciepła do 
atmosfery 

 

 



Dbamy o wodę i glebę  

• Współpracujemy z Rejonowym 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w 
Brzesku badając systematycznie jakość ścieków i 
dostarczanej nam wody,  

• Wymieniamy baterie umywalkowe na 
wodooszczędne,  

• Dbamy o estetyczne i zdrowe otoczenie naszego 
Szpitala sadząc nowe drzewa i krzewy.   

 



Instytucje i firmy, z którymi 
współpracujemy 

• Zakłady Sanitarne w Krakowie Sp. z o.o. w zakresie gospodarowania 
odpadami medycznymi tj. odbiór, transport i unieszkodliwianie 
odpadów medycznych  

  Brzeskie Zakłady Komunalne w zakresie  odbierania, ewidencję, 
transport odpadów komunalnych, 

• Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
w Brzesku sp. z o.o.-o w zakresie dostarczania wody i 
odprowadzanie ścieków  

• Spółdzielnia Pracy „ARGO -FILM” w zakresie każdorazowego 
odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów po wcześniejszym 
zgłoszeniu  

 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowym ”EKOPARTNER” w 
zakresie odbioru opakowań z papieru, tektury oraz tworzyw 
sztucznych,  
 



DBAJMY O ŚRODOWISKO BO TO 
NASZE WSPÓLNE DOBRO  


