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Załącznik nr 3- INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 

 

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 

 
Zamawiający (Ubezpieczony/Ubezpieczający): 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 
ul. M. Skłodowskiej - Curie 24A 
15-276 Białystok 

PKD:            8610 Z szpitalnictwo 
REGON:      000288610 
NIP:             542-253-49-85 
www.usk.bialystok.pl 

 
Miejsca ubezpieczenia: 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a, 15-276 Białystok 
ul. Jerzego Waszyngtona 15A, 15-274 Białystok 
ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok 
ul. Szpitalna 35A, 15-295 Białystok 
ul. Wołodyjowskiego 2, 15-272 Białystok 
 
Informacje o Zamawiającym  
Numer księgi rejestrowej: 000000018587 
Data rejestracji:    1998-11-30 
Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01 
Podmiot tworzący: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
Status prawny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej bez celu osiągania zysku 
 

Nazwa podmiotu leczniczego:  
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 
 

Zakłady Lecznicze: 
Szpital Uniwersytecki - Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne – szpitalne REGON – 00028861000038 
Poradnie Specjalistyczne - Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne – REGON 00028861000020 
Szpital Specjalistyczny - Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne – szpitalne– REGON 00028861000045 
Zespół Poradni Specjalistycznych - Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne– REGON 00028861000052 

 
Szpital jest podmiotem wieloprofilowym 
 

Kliniki/Oddziały:  
Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych, (kod 4010), liczba łóżek 22 
Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, (kod 4050), liczba łóżek – 36 
Klinika Hematologii z Pododdziałem Chorób Naczyń, (kod 4070), liczba łóżek – 30 
Klinika Kardiologii z Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, (kod 4100), liczba łóżek - 38 
Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, (kod 4280), liczba łóżek - 18 
Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, (kod 4030), liczba łóżek – 25 
Klinika Neurologii, (kod 4220), liczba łóżek – 18 
I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej, (kod 4500), liczba łóżek – 30 
II Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej, (kod 4500), liczba łóżek - 30 
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, (kod 4520), liczba łóżek – 30 
Klinika Urologii, (kod 4640), liczba łóżek – 25 
Klinika Chirurgia Naczyń i Transplantacji, (kod 4530), liczba łóżek – 30 
Klinika Ortopedii i Traumatologii, (kod 4580), liczba łóżek – 53 
Klinika Neurochirurgii, (kod 4570), liczba łóżek – 50 
Klinika Otolaryngologii, (kod 4610), liczba łóżek – 25 
Klinika Okulistyki, (kod 4600), liczba łóżek – 28 

http://www.usk.bialystok.pl/
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Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, (kod 4421), liczba łóżek – 40 
Klinika Perinatologii i Położnictwa, (kod 4450), liczba łóżek – 41 
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, (kod 4450), liczba łóżek – 28 
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, (kod 4260), liczba łóżek – 35 
Klinika Kardiochirurgii z Blokiem Operacyjnym, (kod 4560), liczba łóżek – 39 
Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej, (kod 4630), liczba łóżek - 24 
Szpitalny Oddział Ratunkowy, (kod 4902), liczba łóżek - 9 
Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej, (kod 4452), liczba łóżek – 12 
Klinika Kardiologii Inwazyjnej z OIOK i Pracownią Hemodynamiki, (kod 4100), liczba łóżek – 29 
Klinika Rehabilitacji, (kod 4300), liczba łóżek - 10 
Oddział Udarowy, (kod 4222), liczba łóżek – 20 
I Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy z Pododdziałem Chemioterapii Nowotworów Płuc, (kod 4270), liczba łóżek - 30 
II Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy, (kod 4270), liczba łóżek – 29 
Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii z Pododdziałami: Obserwacyjnym , Zakażonych HIV i Chorych na AIDS, (kod 
4348), liczba łóżek - 30 

Klinika Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby, (kod 4340), liczba łóżek - 45 
I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ, (kod 4130), liczba łóżek - 33 
Klinika Dermatologii i Wenerologii z Pododdziałem Dermatologii Dziecięcej i Pododdziałem Dermatologicznym 

Dziennego Pobytu, (kod 4200), liczba łóżek - 38 
Pododdział dla zakażonych HIV i chorych na AIDS wraz z izbą przyjęć, (kod 4342), liczba łóżek – 7 
Pododdział dializ otrzewnowych wraz z izbą przyjęć, (kod 4132), liczba łóżek – 5 
Pododdział chemioterapii nowotworów płuc wraz z izbą przyjęć, (kod 4242), liczba łóżek – 16 
Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, (kod 4340), liczba łóżek – 29 
II Klinika Nefrologii z Oddziałem Leczeń Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii, (kod 4130), liczba 

łóżek – 17 
III Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc, (kod 4270), liczba łóżek – 50 
 
Stacja dializ (kod 4132) 
Blok Operacyjny (kod 4910) 
Bank Krwi z Pracownią Serologii (kod 8500) 
Apteka (kod 4920) 
Pracownia Densytometrii (kod 7244) 
Poradnia Medycyny Pracy (koda 1160) 
Poradnia Alergologiczna (kod 1010) 
Poradnia Endokrynologiczna (kod 1030) 
Poradnia Gastroenterologiczna (kod 1050) 
Poradnia Reumatologiczna (kod 1280) 
Poradnia Hematologiczna (kod 1070) 
Poradnia Kardiologiczna (kod 1100) 
Poradnia Angiologiczna (kod 1120) 
Poradnia Okulistyczna (kod 1600) 
Poradnia Neurologiczna (kod 1220) 
Poradnia Otolaryngologiczna (kod 1610) 
Poradnia Foniatryczna (kod 1614) 
Poradnia dla Chorych ze Stomią  (kod 1506) 
Poradnia Anestezjologiczna (Leczenia Bólu) (kod 1222) 
Poradnia I Chirurgii Ogólnej (kod 1500) 
Poradnia II Chirurgii Ogólnej (kod 1500) 
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (kod 1580) 
Poradnia Chirurgii Plastycznej (kod 1550) 
Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (kod 1630) 
Poradnia Neurochirurgiczna (kod 1570) 
Poradnia Kardiochirurgiczna (kod 1560) 
Poradnia Chirurgii Naczyń (kod 1530) 
Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej (kod 1520) 
Poradnia Patologii Ciąży (kod 1454) 
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna (kod 1450) 
Poradnia Neonatologiczna (kod 1421) 
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Poradnia Medycyny Nuklearnej (kod 1250) 
Zakład Medycyny Nuklearnej (kod 7950) 
Zakład Diagnostyki Hematologicznej (kod 7100) 
Zakład Diagnostyki Biochemicznej (kod 7100) 
Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej (kod 7100) 
Zakład Diagnostyki Klinicznej (7100) 
Zakład Radiologii II (kod 9000) 
Poradnia Urologiczna (kod 1640) 
Szkoła Rodzenia (kod 1472) 
Poradnia Rehabilitacji (kod 1300) 
Pracownia Elektrofizjologii i Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca (kod 4100) 
Pracownia Angiograficzna (kod 7230) 
Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego  (kod 7910) 
Pracownia Echokardiograficzna (kod 7210) 
Pracownia Prób Wysiłkowych (kod 7998) 
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej (kod 2300) 
Pracownia Fizjoterapii (kod 1310) 
Poradnia Transplantologiczna (kod 1650) 
Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy (kod 9450) 
Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy (kod 9450) 
Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy (kod 9450) 
Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy (kod 9450) 
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej  (kod 7100) 
Apteka (kod 4920) 
Poradnia chorób zakaźnych (kod 1340) 
Poradnia gastroenterologiczna (kod 1050) 
Poradnia antropozoonoz i Chorób Zawodowych wraz z Punktem Szczepień (kod 1348) 
Poradnia Alergologiczna dla Dzieci (kod 1011) 
Poradnia chorób płuc i gruźlicy dla dorosłych (kod 1270) 
Punkt Konsultacyjny dla Dorosłych Zakażonych Wirusem HIV i Chorych na AIDS (kod 1342) 
Punkt Konsultacyjny dla Dzieci Zakażonych Wirusem HIV i Chorych na AIDS (kod 1343) 
Poradnia chorób przenoszonych drogą płciową (kod 1202) 
Poradnia dermatologiczna (kod 1200) 
Poradnia dermatologii dziecięcej (kod 1201) 
Poradnia alergologiczna (kod 1010) 
Poradnia mykologiczna (kod 1200) 
Poradnia łuszczycowa i chorób autoimmunologicznych (kod 1200) 
Poradnia owrzodzeń podudzi (kod 1200) 
Dermatologiczny oddział dziennego pobytu (kod 1200) 
Pracownia endoskopowa (kod 7910) 
Izba Przyjęć I Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy z Pododdziałem Chemioterapii Nowotworów Płuc (kod 4900) 
Izba Przyjęć II Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy (kod 4900) 
Izba Przyjęć Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii i Pododdziału Obserwacyjnego (kod 4900) 
Izba Przyjęć Kliniki Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby (kod 4900) 
Izba Przyjęć I Kliniki Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ (kod 4900) 
Izba przyjęć stacji dializ (kod 4900) 
Izba Przyjęć Kliniki Dermatologii i Wenerologii z Pododdziałem Dermatologii Dziecięcej i Pododdziałem  
Dermatologicznym Dziennego Pobytu (kod 4900) 
Zakład Diagnostyki Obrazowej (kod 7240) 
Poradnia transplantacji nerek (kod 1650) 
Poradnia nadciśnienia tętniczego (kod 1104) 
Poradnia nefrologiczna (kod 1130) 
Poradnia chorób tropikalnych i ogólnozakaźnych z punktem szczepień (kod 1346) 
Izba Przyjęć Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji (kod 4900) 
Pracownia zaburzeń oddychania w czasie snu (kod 7998) 
Poradnia hepatologiczna (kod 1056) 
Samodzielna Pracownia Badań Czynnościowych i Rehabilitacji (kod 7998) 
Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej (kod 2130) 
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Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy (kod 9450) 
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 6 (kod 9450) 
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 11 (kod 9450) 
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 5 (kod 9450) 
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (kod 9450) 
Ośrodek Terapii Hiperbarycznej (kod 7500) 
Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej (kod 2302) 
Izba Przyjęć (kod 4900) 
Specjalistyczna poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dorosłych (kod 1270) 
Ośrodek domowego leczenia tlenem (kod 1860) 
Gabinet zabiegowy (kod 9450) 
Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy (kod 9450) 
Poradnia Diabetologiczna (kod 1020) 
 
Liczba łóżek szpitalnych ogółem - 1184 
w tym: 
Liczba inkubatorów - 12 
Liczba stanowisk dializacyjnych - 22 
Miejsca pobytu dziennego - 140 
Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego - 15 
Liczba łóżek dla noworodków   - 40 
Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej - 88 
 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku jest jednym z największych szpitali w Polsce i jednocześnie 
najnowocześniejszą publiczną placówką służby zdrowia w województwie podlaskim.  
 
Szpital otrzymał nagrody: 
Gazela Biznesu 2014 
Ranking Gazele Biznesu, organizowany przez „Puls Biznesu”, a opracowywany przez wywiadownię gospodarczą 
Coface, wyróżnia firmy, które w latach 2010-12 ani razu nie odnotowały straty i notowały zwyżki przychodów ze 
sprzedaży. 
 
Perły Medycyny 2013 I nagroda  w kategorii PROJEKT pt. „Włączenie do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego                               
w Białymstoku dwóch szpitali: Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Dłuskiego w Białymstoku oraz 
Specjalistycznego ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku.” 
 
Statuetka Lew Biznesu 
Nagroda Lwy Biznesu to jedno z najbardziej renomowanych wyróżnień, jakie mogą zdobyć polskie 
przedsiębiorstwa i instytucje. Ma na celu wyłonienie krajowej elity biznesu, do której przepustką są wymierne 
efekty dążenia do najwyższej jakości oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa produktów i usług poprzez stałe 
podnoszenie standardów. Szpital otrzymał tę nagrodę za wysoką jakość wykonywanych procedur medycznych i 
dobrą sytuację finansową jednostki. 
 
Gepard  Biznesu 2011 
Głównym celem Konkursu Gepardy Biznesu jest wyłonienie najdynamiczniej rozwijających się firm oraz banków 
spółdzielczych według wzrostu ich wartości rynkowej, liczonej metodą porównania do spółek giełdowych 
(metodę tę opracował Instytut Bankowości Spółdzielczej do uproszczonej wyceny firm spoza giełdy). 
 
Diamenty Forbsa 2010 
„Diamenty” są przyznawane firmom, które są rentowne,  mają wysoką płynność bieżącą, nie zalegają  
z płatnościami oraz  wykazują się dodatnim wynikiem finansowym. 
 
DZIAŁANIA POPRAWIAJĄCE JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŚWIADCZONYCH USŁUG: 
 
Szpital dysponuje podstawowym i rezerwowym źródłem zasilania w wodę, posiada agregaty prądotwórcze 
załączane automatycznie oraz bezprzewodowe zasilacze UPS, centralną instalację tlenu medycznego                             
i sprężonego powietrza. 
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Wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną – m.in. rezonans magnetyczny, tomograf 
komputerowy, nowoczesne aparaty RTG z panelami dotykowymi, aparaty USG z funkcją kolorowego 
Dopplera, aparaty mammograficzne, analizatory parametrów krytycznych, videogastroskopy                                    
i videokolonoskopy, lasery okulistyczne, aparat EEG, aparat EMG i in. 
 
Dla bezpieczeństwa świadczonych usług w Szpitalu funkcjonują komisje, które na bieżąco oceniają działalność 
w danym zakresie i są organami wspomagającymi w procesie zarządzania – m. in. komisja 
terapeutyczna/lekowa, komisja ds. zakażeń szpitalnych, komisja ds. jakości, komisja analizująca skuteczność 
leczenia, komisja ds. analizy przyczyn zgonów, komisja transplanfuzjologiczna, komisja ds. oceny jakości 
dokumentacji Medycznej, Zespól Oceny Przyjęć pacjentów do Szpitala, Zakładowa Komisja Bezpieczeństwa                
i Higieny Pracy. 
  
Od 2008 roku pacjenci hospitalizowani w oddziałach Szpitala uczestniczą dobrowolnie i anonimowo                            
w badaniach ankietowych – Badanie satysfakcji pacjenta. Na podstawie zwróconych, wypełnionych ankiet 
opracowywane są zestawienia umożliwiające przedstawienie ogólnej oceny działalności Szpitala w odczuciu 
pacjenta. Na podstawie uzyskanych opinii, wprowadzane są działania mające na celu podnoszenie standardów 
opieki medycznej i organizacyjnej, co przełożyło się bezpośrednio na wyniki badań ankietowych. 
  
Szpital aktywnie działa w Ogólnopolskim Zrzeszeniu Szpitali Akredytowanych. 
 

DANE STATYSTYCZNE 

Liczba pacjentów przyjętych w 2015 r.: 
 a) dla kontraktów z NFZ lecznictwo szpitalne     
 b) poza umową z NFZ lecznictwo szpitalne     

 
48 101 
       65 

 Liczba pacjentów przyjętych w 2016 r.: 
 a) dla kontraktów z NFZ lecznictwo szpitalne     
 b) poza umową z NFZ lecznictwo szpitalne     

           
          42 925 
                 95 

Ilość przyjętych porodów: 
a) w 2015 r.: 

- siłami natury  
- przez cesarskie cięcie   
 

b) w 2016 r.: 
- siłami natury  
- przez cesarskie cięcie  

 
  1 720 
     927 
     793 
 

  1 861 
  1 072  
     789 

Liczba zabiegów chirurgicznych: 
w 2015 roku 
w 2016 roku 
 

 
15 179 
15 626 

 
DANE FINANSOWE 

Obrót Szpitala za 2015 r.: 
- z działalności medycznej: 
    a) dla kontraktów z NFZ, w tym: 
    - świadczenia szpitalne 
    - świadczenia ambulatoryjne   
    - świadczenia stacjonarne inne niż szpitalne  
     
a) poza umową z NFZ, w tym: 
    - świadczenia szpitalne 
    - świadczenia ambulatoryjne   
    - świadczenia stacjonarne inne niż szpitalne  
 

- z działalności pozamedycznej: 
rodzaj działalności: 
   - najem powierzchni 
   - pozostałe 
 

366 664 224,78 zł 
323 409 082,21 zł 
308 968 924,68 zł 
295 513 047,67 zł 

13 455 877,01 zł 
- zł 

 
5 598 265,30 zł 
5.414.666,90 zł 

183 598,40 zł 
- zł 

 
43 255 142,57 zł 

 
2 308 105,65 zł 

40 947 036,92 zł 
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Obrót Szpitala za 2016 r.: 
- z działalności medycznej: 
    a) dla kontraktów z NFZ, w tym: 
    - świadczenia szpitalne 
    - świadczenia ambulatoryjne   
    - świadczenia stacjonarne inne niż szpitalne  
     
a) poza umową z NFZ, w tym: 
    - świadczenia szpitalne 
    - świadczenia ambulatoryjne   
    - świadczenia stacjonarne inne niż szpitalne  
 

- z działalności pozamedycznej: 
rodzaj działalności: 
   - najem powierzchni 
   - pozostałe 
 

411 086 363,09 zł 
353 349 402,04 zł 
338 346 529,36 zł 
325 048 294,77 zł 

13 298 234,59 zł 
- zł 

 
8 057 238,61 zł 
7 595 755,17 zł 

461 483,44 zł 
- zł 

 
57 737 234,05 zł 

 
2 397 443,17 zł 

55 339 790,88 zł 

Planowany obrót Szpitala na 2017 r.: 
- z działalności medycznej: 
    a) dla kontraktów z NFZ, w tym: 
    - świadczenia szpitalne 
    - świadczenia ambulatoryjne   
    - świadczenia stacjonarne inne niż szpitalne  
     
a) poza umową z NFZ, w tym: 
    - świadczenia szpitalne 
    - świadczenia ambulatoryjne   
    - świadczenia stacjonarne inne niż szpitalne  
 

- z działalności pozamedycznej: 
rodzaj działalności: 
   - najem powierzchni 
   - pozostałe 

429 632 406,00 zł 
370 803 624,00 zł 
342 860 239,00 zł 
329 048 406,00 zł 

13 811 833,00 zł 
- zł 

 
22 010 557,00 zł 
20 415 373,00 zł 

1 595 284,00 zł 
- zł 

 

58 828 782,00 zł 
 

2 460 436,00 zł 
56 368 346,00 zł 

 

EPIDEMIOLOGIA I STERYLIZACJA 
 

Liczba zarejestrowanych alertopatogenów za rok: 
 

2014 na 100 hospitalizowanych  1,2%  
2015 na 100 hospitalizowanych  1,6% 
2016 na 100 hospitalizowanych  1,1% 

Wskaźnik zakażeń szpitalnych za rok: 2014 na 100 hospitalizowanych  0,5% 
2015 na 100 hospitalizowanych  0,4% 
2016 na 100 hospitalizowanych  0,4% 

 
Kontrakty z NFZ:  
Programy badan profilaktycznych – 369.400,00 zł 
świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 12.910.408,00 zł 
ambulatoryjna opieka specjalistyczna – 13.226.624,00 zł 
ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne – 702.498,00 zł 
lecznictwo szpitalne 311 767 686,00 zł 
rehabilitacja lecznicza – 16.217,00 zł  
 
Rodzaje świadczeń wykonywane są poza kontraktem z NFZ: procedura in vitro. 
 
Szpital prowadzi bank krwi. 
Szpital nie prowadzi banku krwi pępowinowej. 
Szpital nie prowadzi banku komórek macierzystych. 
 

Szpital prowadzi badania kliniczne i obserwacyjne. Podlegają one obowiązkowi ubezpieczenia. Badacze                           
i sponsorzy mają zawarte ubezpieczenia obowiązkowe badacza i sponsora. 
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Szpital nie posiada komisji Bioetycznej. 
 
W Szpitalu działa zespół kontroli zakażeń szpitalnych. 
W Szpitalu działa zespół kontroli zakażeń szpitalnych. 
 
Szpital posiada centralną Sterylizatornię. 
Szpital posiada Centralną Podręczną Sterylizatornię. 
Szpital posiada Centralną Dezynfektornię. 

 
Szpital nie wykonuje zabiegów chirurgii plastycznej w calach kosmetycznych i estetycznych. 
Szpital prowadzi parking niestrzeżony, kupujący otrzymują dowód zapłaty. 
 
Szatnia dla odwiedzających nie jest płatna, pobierane są numerki. 
 
Szpital wynajmuje lokale mieszkalne. 
Szpital wynajmuje pomieszczenia innym firmom: małej gastronomii, kiosk, handel. 
Szpital korzysta z nieruchomości w ramach umowy najmu/dzierżawy. 
 
Kuchnia nie sprzedaje produktów osobom innym niż pacjenci. 
Żywienie pacjentów - kuchnia prowadzona jest przez firmę cateringową. 
 
Szpital nie posiada hotelu pracowniczego. 
Szpital nie prowadzi hotelu dla osób z zewnątrz. 
Szpital prowadzi aptekę szpitalną. W aptece nie są robione leki przeznaczone do sprzedaży na zewnątrz. 
Apteka nie sprzedaje leków ani szczepionek osobom z zewnątrz.  

 
Szpital przechowuje rzeczy pacjentów powierzone na przechowanie w związku z wykonywaniem świadczeń 
zdrowotnych. Szpital posiada regulamin przechowywania rzeczy pacjentów powierzonych na przechowywanie z 
związku z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych. Nie ma określonej maksymalnej ilości pacjentów 
deponujących rzeczy. 
Szpital prowadzi depozyt rzeczy wartościowych pacjentów (biżuteria, zegarki, dokumenty, telefony, waluta 
obca). 
 
Podmiot korzysta z mienia ruchomego użyczonego, dzierżawionego, testowanego lub demonstracyjnego o 
szacunkowej wartości: 

1. przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 22.433.462,47 zł 
2. przy ul. Żurawiej 2.912.200,81 zł. 

 
Szpital korzysta z podwykonawców w następującym zakresie: badania cytogenetyczne i molekularne, badania 
serologiczne i prowadzenie Banku Krwi, zaopatrywanie w krew i jej składniki, diagnostyka genetyczna, 
badania mammograficzne, badania Salmonella i Shigella, badania TK i MRI, badania histopatologiczne, 
cytologiczne, śródoperacyjne i inne, lekarze na kontraktach. 
 

ZATRUDNIENIE 
Liczba zatrudnionych osób – ogółem  2620 
w tym: 

- zatrudnionych na umowę o pracę - 2589 
         - na podstawie umów cywilnoprawnych - 31 
 
Liczba zatrudnionych lekarzy na podstawie umowy o pracę 

- z I stopniem specjalizacji - 7 
- z II stopniem specjalizacji - 342 
- bez specjalizacji – 318 
 

Liczba zatrudnionych lekarzy na podstawie umowy cywilnoprawnej: 
- z I stopniem specjalizacji - 0 
- z II stopniem specjalizacji - 12 
- bez specjalizacji - 1 



 

 

8 z 24 

 
Liczba personelu medycznego: 

- pielęgniarki – 905 
- położne - 154 
- rehabilitanci - 8 
- analitycy medyczni - 48 
- psycholodzy - 4 
- biolodzy - 2 
- biochemicy - 1 
- fizjoterapeuci - 22 
- dietetycy - 6 
- farmaceuci - 5 
- logopedzi - 1 
- technicy medyczni - 132 
- ratownicy medyczni - 55 
- inni: 140 

 
Liczba pracowników administracyjnych – 289 
Liczba pozostałych pracowników - 172 
W szpitalu pracują: rezydenci, wolontariusze, stażyści. 

 
Poniżej w tabeli podano:  

1 - liczbę praktykujących lekarzy pracujących na podstawie umowy o pracę 
2 - liczbę praktykujących lekarzy pracujących na podstawie innych umów 
3 - liczbę lekarzy z kolumny 1 i 2 wykonujących zabiegi 

A. LEKARZE     

Specjalizacja 1 2 3 Specjalizacja 1 2 3 Specjalizacja 1 2 3 

Alergologia 9   Ortopedia i 
traumatologia narządu 
ruchu 

7  7 Radiologia i diagnostyka 

obrazowa 

21   

Anestezjologia i intensywna 

 terapia 

33   Genetyka kliniczna 1   Okulistyka 9 2 11 

Angiologia 3   Otorynolaryngologia 7  7 Medycyna nuklearna 6   

Audiologia i foniatria 1  1 Hematologia 8   Chirurgia plastyczna 1  1 

Chirurgia klatki piersiowej 6  6 Kardiochirurgia 2  2 Patomorfologia 1   

Chirurgia naczyniowa 2  2 Kardiologia 14   Położnictwo i 

ginekologia 

17 1 18 

Chirurgia ogólna 12  12 Onkologia kliniczna 3 1  Pediatria 3   

Chirurgia szczękowo-

twarzowa 

2  2 Medycyna pracy 1   Radioterapia onkologiczna 2  2 

Choroby płuc 14 1  Medycyna ratunkowa 4 1  Rehabilitacja medyczna 4   

Choroby wewnętrzne 35 1  Medycyna rodzinna 3   Reumatologia 8   

Choroby zakaźne 21   Gastroenterologia 8   Endokrynologia 

ginekologiczna i 

rozrodczość 

1  1 

Dermatologia i wenerologia 13 3  Neonatologia 5   Ginekologia 

onkologiczna 

2  2 

Diabetologia 9   Neurochirurgia 3  3 Chirurgia urazowo-

ortopedyczna 

2  2 

Diagnostyka laboratoryjna 5   Mikrobiologia lekarska 2 1  Transplantologia 

kliniczna 

2  2 

Endokrynologia 2   Nefrologia 15   Urologia 2  2 

Medycyna morska i 

tropikalna 

5   Neurologia 9   Immunologia kliniczna 1   

B. LEKARZE STOMATOLODZY 

Specjalizacja 1 2 3 Specjalizacja 1 2 3 Specjalizacja 1 2 3 
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Chirurgia szczękowo-

twarzowa 

1  1 Chirurgia szczękowa 2  2 Stomatologia ogólna 1   

 

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE UBEZPIECZANEGO MAJĄTKU 

 
Opis posiadanych budynków:  
Budynki zlokalizowane przy ul. M. Skłodowskiej – Curie, Szpitalnej, Żurawiej są własnością Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku. Użytkowane Przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku na podstawie 
zawartej w dniu 24.06.2013r.  umowy + aneks nr 1 z dnia 30.09.2013r. na czas nieokreślony. 
 
MIEJSCA UBEZPIECZENIA:  
Główna lokalizacja Szpitala usytuowana jest  w dzielnicy Piaski przy ulicy M. Curie-Skłodowskiej 24a 
Stanowi ją kompleks budynków wielokondygnacyjnych i jest ogrodzoną , oświetloną posesją. 
             Obiekt sąsiaduje : 
■ od strony północnej – z ul. Waszyngtona 
■ od strony wschodniej –z ul. M. Curie-Skłodowskiej 
■ od strony południowej – z ul.  M. Wołodyjowskiego 
■ od strony zachodniej – z ogrodzonym kompleksem Szpitala Dziecięcego 
 
 1. Obiekt Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 
Dojazd do obiektu jest możliwy od ulicy: M. Curie-Skłodowskiej i Waszyngtona.  
Obiekt zlokalizowany jest w odległości 1,5 km, od najbliższej jednostki Państwowej Straży Pożarnej, która mieści 
się przy ul. Warszawskiej 3. 
Obiekt szpitala jest wolnostojący i z uwagi na swą wysokość (powyżej 12m) zalicza się do obiektów 
średniowysokich (wysokość 23,84 m²). 
W obiekcie szpitala świadczone są usługi medyczne dla pacjentów o ograniczonej zdolności poruszania się. Ze 
względu na przeznaczenie i sposób użytkowania obiekt, jako całość zaliczony jest do ZLII- drugiej kategorii 
zagrożenia ludzi, z nielicznymi pomieszczeniami biurowymi zaliczonymi do ZL III i techniczno-  magazynowymi 
typu PM. 
Budynki szpitalne tworzą zwarty  kompleks i wykonane są w Wymaganej klasie „B” odporności ogniowej. 
Poszczególne elementy konstrukcyjne i nośne budynków wykonane są w wymaganej dla tych elementów klasie 
odporności ogniowej, tj. nośności ogniowej, szczelności ogniowej i izolacyjności ogniowej oraz wykonane z 
materiałów niepalnych. Obiekt podzielony jest na strefy pożarowe w celu ograniczenia możliwości 
rozprzestrzeniania się pożaru na zewnątrz bądź do wewnątrz poprzez zastosowanie oddzielania poszczególnych 
stref budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego. 
Obiekt szpitala wyposażony jest w sprzęt przeciwpożarowy: automatyczny system sygnalizacji pożaru, czujki 
dymowe, czujki termiczne, ROP-y, centralka, linie dozorowe) z ochroną pełną połączony w ramach monitoringu 
pożarowego z najbliższą jednostką straży pożarnej, klapy przeciwpożarowe umieszczone w rozdzielniach 
pożarowych, podręczny sprzęt gaśniczy- gaśnice, wewnętrzną sieć hydrantową z szafkami hydrantowymi 
zawierającymi  - zawór hydrantowy, odcinek węza pożarniczego zakończony prądownicą wodną, oświetlenie 
ewakuacyjne, system oddymiania- klapy dymowe, instalacje napowietrzenia pionowych dróg ewakuacyjnych- 
klatek schodowych, dźwigi osobowe przystosowane do celów ratowniczych, dźwiękowy system ostrzegawczy 
sprzężony z systemem sygnalizacji (DSO), zewnętrzna sieć hydrantów przeciwpożarowych oraz oznakowany jest 
znakami i tablicami bezpieczeństwa oraz ewakuacji. Zaopatrzenie wody do celów pożarowych stanowi zbiornik 
p.poż. z hydrofornią oraz miejska sieć wodociągowa. 
Centralka sygnalizacji pożaru dozowana jest w systemie całodobowym zapewniającym reagowanie służb 
szpitala i prowadzenie działań w każdym momencie jej zadziałania. 
Obiekt szpitala posiada rezerwowe źródło zasilania w prąd elektryczny- agregat prądotwórczy zapewniający 
dopływ do obwodów i urządzeń, których funkcjonowanie jest niezbędne w przypadku braku zasilania ze źródła 
podstawowego- systemów i urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo ludzi, m.in.: system sygnalizacji 
pożaru, dźwiękowy system ostrzegawczy, system wentylacji, system sterowania klapami pożarowymi, znaki 
bezpieczeństwa- drogi ewakuacyjne, zamknięcia przeciwpożarowe, pompy zasilające sieć wodociągową 
przeciwpożarową hydrantową. Instalacja elektryczna wyposażona jest w przeciwpożarowe wyłączniki prądu w 
każdej strefie pożarowej. Automatyczny system sygnalizacji pożaru realizuje następujące funkcje: uruchamia 
dźwiękowy system ostrzegawczy, wysyła alarm do straży pożarnej, steruje kontroluje otwarcie drzwi 
ewakuacyjnych, steruje systemami klimatyzacyjnymi i wentylacyjnymi, steruje pracą wind, steruje 
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odblokowaniem drzwi ewakuacyjnych, monitorowanie systemu hydrantowego, załączanie pompy zasilającej 
instalację wodociągową przeciwpożarową. Do obiektu szpitala zapewniony jest dojazd od ul. Waszyngtona (2 
wjazdy) oraz wjazd od ul M. Skłodowskiej- Curie oraz drogi pożarowe umożliwiające dojazd dla służb 
ratowniczych w przypadku wystąpienia zagrożenia i prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych. 
Poniżej poziomu gruntu w pomieszczeniach znajduje się wyposażenie technologicznej obsługi budynku 
(wentylatornie, centrale techniczne, uzdatnianie wody, pralnia, klinika rehabilitacji (sala ćwiczeń, drabinki, 
sprzęt rehabilitacyjny), komora hiperbaryczna, magazyny. Ochrona własna całodobowo. 
  
2. Obiekt  Szpitala przy ul. ŻURAWIEJ 
Szpital zlokalizowany jest w odległości 2 kilometrów od jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Do obiektu 
zapewniony jest dojazd pożarowy oraz drogi pożarowe. Obiekt z uwagi na swą wysokość jest obiektem niskim 
(N) – do 12 m wysokości zaliczonym do ZLII- drugiej kategorii zagrożenia ludzi, poszczególne elementy 
konstrukcyjne i nośne budynków wykonane są w wymaganej dla tych elementów klasie odporności ogniowej. 
Wyposażenie obiektu w sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe: podręczny sprzęt gaśniczy – gaśnice, oświetlenie 
ewakuacyjne, rezerwowe źródło zasilania w prąd elektryczny, system oddymiania (klapy dymowe) i 
napowietrzania pionowych dróg ewakuacyjnych (klatek schodowych),wewnętrzną wodną sieć 
przeciwpożarową hydrantową z hydrantami wewnętrznymi, drzwi i klapy przeciwpożarowe w oddzielnych 
przeciwpożarowych odcinające rozprzestrzenianie się pożaru poza strefą pożarową, w której powstał, 
zewnętrzną przeciwpożarową sieć hydrantową oraz oznakowany jest znakami i tablicami bezpieczeństwa oraz 
ewakuacji. Zaopatrzenie wody do celów pożarowych stanowi zbiornik przeciwpożarowy oraz wodna sieć 
wodociągowa zaopatrzona w hydranty pożarowe. 
 
Obiekt przy ul. Żurawiej zlokalizowany w odległości odpowiednio 2 km od najbliższej jednostki Państwowej 
Straży Pożarnej. Obiekt przy ul. Żurawiej jest budynkiem zaliczanym do niskich. Stałe urządzenia gaśnicze oraz 
gaśnice. W obiekcie w 3 pawilonach C,D,E funkcjonuje oświetlenie ewakuacyjne i klapy oddymiające oraz 
napowietrzanie klatek.  
 
Obiekty przy ul. M. Skłodowskiej 
Szlabany na wjazdach na teren USK. Na noc od 20.00  zamykane są wszystkie wejścia poza głównymi. Portiernie 
we wnętrzu Głównego Budynku Szpitala USK oraz wnętrzu budynku Bloku „M”. 
Portiernia budynku głównego połączona z systemem ochrony elektronicznej obiektu głównego, który jest 
monitorowany przez Stację Monitorowania Alarmów (SMA) – 24 godziny, 7 dni w tygodniu. W godzinach 
nocnych wymuszony dozór z punktami kontrolnymi. 
 
Dotyczy obiektów przy ul. Żurawiej: Na noc od godz.20 zamykane są wszystkie wejścia do pawilonów 
łóżkowych. W godz. Nocnych obiekty objęte są dozorem własnym przez pracowników portierni. Dozór 
całodobowy wykonywany jest przez pracowników portierni, wykonywane są regularne obchody, na każdej 
zmianie 1 portier. Drzwi wejściowe do wszystkich budynków wykonane z ALU i PCV, oszklone lub pełne 
(budynki techniczne i gospodarcze drzwi stalowe z izolacją termiczną , akustyczną). W kasie szpitala i dziale 
Z>P> są rolety antywłamaniowe. Kasa szpitalna i magazyn leków w Aptece zabezpieczone są w system 
alarmowy monitorowany przez zewnętrzną firmę ochroniarską. 
 
Sposób ochrony obiektów - dotyczy wszystkich obiektów: Ochrona własna całodobowo oraz dodatkowo dozór 
wieczorowo-nocny zewnętrznej specjalistycznej firmy ochroniarskiej w czasie 18.30 do 6.30 - ochrona 
jednoosobowa, bezpośrednia. 
 
Ze względu na specyfikę działalności drzwi wejściowe do pomieszczeń, w których są świadczone usługi 
medyczne nie są zamykane. Powierzchnie administracyjne w budynku w czasie poza urzędowaniem 
pracowników są zamykane na co najmniej 1 zamek. Na terenie USK występują drzwi aluminiowe, drewniane a 
także z elementami przeszkleń. 
Apteka zlokalizowana na II Pietrze Budynku Głównego. 
Kraty w oknie kasy oraz w budynku warsztatowym oraz w lokalizacji przy ul. Żurawiej w oknie kasowym. 
Alarmowanie lokalne z powiadomieniem specjalistycznej zewnętrznej firmy ochroniarskiej. 
 
Budynek mieszkalny posiada ok. 100 mieszkań wynajmowanych pracowników. Natomiast na ostatnim piątym 
piętrze znajduje się hotel/hostem dla pracowników USK. Wejście do obiektu zabezpieczone domofonem. 
Mieszkańcy wynajmujący mieszkania posiadają własne liczniki mediów. Obiekt nie posiada windy, a jedynie 
klatkę schodową. 
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OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKÓW 
A. Lokalizacja – M.Curie Skłodowskiej 24A; Ul. Waszyngtona 15 A; Wołodyjowskiego 2; 

Szpitalna 35A 
 
1. Ul. M. Skłodowskiej - Curie 24a – budynek główny Szpitala 
Wartość budynku - 176 396 128,27 zł 
Rok budowy 1962 
Stan techniczny budynku dobry 
Przegląd - IV.2016 , modernizacja bloków FNG, KL; 
 
Budynek Główny Szpitala  podzielony na bloki (liczba kondygnacji i powierzchnia użytkowa 
1. Blok „BAE” - 7 kondygnacyjny - pow. zabudowy 1850m; pow. użyt. 9071m²; kubatura 39644m³ 
2. Blok „CMD”- 6 kondygnacyjny - pow.zab.1237,5m; pow. użyt. 60918 m²; kubatura 30300m³ 
3. Blok „FNG” -  6 kondygnacyjny - pow. zab. 1237,5m; pow. użyt. 60918 m²; kubatura 30300 m³ 
4. Blok „HJ”  -  3 kondygnacyjny -  pow. zab. 1314 m; pow. użyt. 2922 m²; kubatura 13282 m³ 
5. Blok „KL” 2 kondygnacyjny  pow. zab. 1314 m; pow. użyt. 2922 m²; kubatura   13282 m³ 
 
Konstrukcja budynku:  
Murowany. Fundamenty -  ławy żelbetowe oraz słupy żelbetowe. Ściany zewnętrzne w piwnicach z cegły 
ceramicznej pełne  o gr.61cm, na pozostałych kondygnacjach również z cegły ceramiczne pełnej, natomiast 
ścianki działowe o gr.12cm z cegły ceramicznej dziurawki. Słupy - żelbetowe monolityczne. 
 
Konstrukcja dachu Stropy -ceramiczne typu Ackermana oparte na podciągach żelbetowych 
Pokrycie dachu - płyty pianobetonowe oparte na prefabrykowanych belkach żelbetowych, opartych na 
zewnętrznych murach. wewnętrznych słupkach murowanych na stojakach na podciągach żelbetowych. 
 
Brak elementów drewnianych. Instalacje – oświetleniowa, siłowa, odgromowa, telefoniczna, ppoż i awaryjnej 
sygnalizacji, RTG, wod-kan., C.O., wentylacji grawitacyjnej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, gazów 
medycznych, parowa 
 

2. ul. M.Curie Skłodowskiej 24A – Blok „F” 
Składa się z części  „A” , „A1” „ A2”„ B1” Dobudowany do budynku głównego Szpitala. 
Dobudowa piętra w 2015 
Przegląd - IV.2016 
 
liczba kondygnacji i powierzchnia użytkowa   
Kondygnacji 4 ( budynek A-1 6 kondygnacji), powierzchnia użytkowa  - 9511,1m², kubatura - 21600 m³ 
Pow. zabudowy - 1790m² 
 
Konstrukcja budynku 
Fundamenty – ławy i stropy żelbetowe wylewane. Ściany zewnętrzne piwnic -  warstwowe, ściana żelbetowa 
monolityczna gr.25cm, styropian Fs 15 gr. 8cm., warstwa osłonowa z bloczków betonowych na zaprawie 
cementowej. Ściany zewnętrzne nadziemia - warstwowe, warstwy od wewnątrz, ściana żelbetowa 
monolityczna gr. 25 cm.-   warstwa osłonowa z cegieł wapienno - piaskowych. Ściany wewnętrzne nośne, ściany 
fundamentowe oraz ściany szybów dźwigowych- żelbetowe , monolityczne. 
 
Konstrukcja dachu - Stropy – żelbetowe monolityczne. Dachy z płytek korytkowych DKZ opartych na ściankach        
ażurowych kryte papą termozgrzewalną. 
 
Budynek wyposażony jest w instalacje wewnętrzne,  c.o. i c.w., wod.-kan.,  wentylacji mechanicznej,   
telefoniczną, oświetleniową, oświetlenia miejscowego, gniazd wtykowych, przyzywowa, siły, odgromowa, 
monitoringu, gazów medycznych, sygnalizacji pożaru,  AZART. 
 

3. Budynek „G”; „H” ul. M.Curie Skłodowskiej 24A 
Wartość budynku - 64.875.648,28 zł 
Dobudowany do budynku głównego Szpitala 
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Rok budowy 2015, Stan techniczny budynku dobry,  
Przegląd -  IV.2016 
 
Liczba kondygnacji i powierzchnia użytkowa   
5 kondygnacji z podpiwniczeniem + 6 kondygnacji z podpiwniczeniem Powierzchnia zabudowy 5513,0 m², 
powierzchnia wewnętrzna 32976,5 m², powierzchnia netto części podziemnej  4873,32 m², powierzchnia netto 
części nadziemnej  23680,92 m², wysokość 23,84 m 
 
Konstrukcja budynku 
Budynek o konstrukcji żelbetowej jako ustrój płytowo- słupowy oparty częściowo na zewnętrznych i 
wewnętrznych  żelbetowych ścianach nośnych. Przykrycie i fasady wewnętrznego hallu pomiędzy budynkiem G 
i H wykonano z konstrukcji stalowej. 
Na dachu budynku „G” wykonane jest lądowisko dla helikoptera. W ścianie szczytowej posiada wspornikowy 
wykusz o wysięgu 3,6m, oraz kładki łączące budynek G z H  na wszystkich piętrach. Dach przykryty membramą. 
 
Wyposażenie techniczne budynku: wod- kan.,  c.o. i c .t., pary.,  wody lodowej, gazów medycznych, poczty 
pneumatycznej,  technologii węzła cieplnego, sprężonego powietrza., wentylacji i klimatyzacji, elektryczna, 
p.poż., DSO, nagłośniania pomieszczeń , audiowizualna, w salach seminaryjnych, instalacja RTV., telewizji 
dozorowej IP i kontroli dostępu., przyzywowy i sygnalizacji zajętości pomieszczeń. Okablowanie strukturalne. 
System łączności przyzywowej personelu. Automatyka i BMS. 
 

4. Pralnia, ul. M.Curie Skłodowskiej 24A 
Wartość budynku - 662.541,74 zł 
Rok budowy – 1965, Stan techniczny budynku dobry 
Przegląd - IV.2016 
Budynek parterowy, częściowo podpiwniczony.  
Ściany wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo- wapiennej, stolarka okienna i drzwiowa typowa. 
Posadzka z terakoty i PCV na podłożu betonowym, ściany białkowane i glazura. 
 
Konstrukcja dachu - Płyty żelbetowe na prefabrykowanych belkach żelbetonowych opartych na murach 
zewnętrznych co 2.5 metra. Dach - 2x papa termozgrzewalna. 
 
Brak elementów drewnianych. Instalacje – oświetleniowa, siłowa, odgromowa, telefoniczna, parowej, 
kanalizacyjnej, ciepłej i zimnej wody, sprężonego powietrza, niskonapięciowa 24V, C.O., wentylacji 
mechanicznej, klimatyzacji, gazów medycznych, parowa. 
 

5. Budynek mieszkalny, ul. Szpitalna 35 A 
Wartość budynku - 2.382.989,62 zł 
Rok budowy 1965, Stan techniczny budynku dobry 
Budynek 6 kondygnacyjny. Parter i powierzchnię do 4 piętra zajmują lokale mieszkalne 1,2, 3, 4 – pokojowe. 5 
piętro przeznaczone jest na hotel dla pracowników. 
ściany wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo- wapiennej, stolarka drzwiowa i okienna typowa. 
Posadzki wykonane z  parkietu w łazienkach lastryko, w korytarzach gumolit na podłożu betonowym. 
 
Konstrukcja dachu - Stropodach wentylowany, dach płaski – papa termozgrzewalna. 
 
Budynek „ Mieszkalny jest wyposażony w instalacje: centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, gazową, 
wentylacji grawitacyjnej, oświetleniową, siłową,  telefoniczną, odgromową. 
 

6. Warsztaty Konserwacyjne i Garaże,  ul. M.Curie Skłodowskiej 24A 
Wartość budynku: 
Warsztaty – 623.421,24 zł 
Garaże - 342.186,64 zł 
Garaże – budynki zaplecza gospodarczego – 141.084,66 zł 
Rok budowy - 1963 oraz 1966-1968, stan techniczny budynku dobry 
 
Budynek parterowy. 
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Ściany części warsztatowej wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowej. Ściany w garażach podziemnych 
z betonu, posadzki betonowe. Dach płaski, płyty korytkowe, żelbetowe, kryty papą. 
 
Budynek wyposażony jest w instalacje: oświetleniową, siłową, telefoniczną, wodno – kanalizacyjną, ciepłej i 
zimnej wody, wentylacji mechanicznej, wentylacji grawitacyjnej, odgromową, centralnego ogrzewania. 
 

7. Centralna Tlenownia ul. M.Curie Skłodowskiej 24A 
Rok budowy 1969, Stan techniczny budynku dobry. 
Przegląd IV.2016. 
Budynek parterowy.  
Ściany zewnętrzne wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo- wapiennej. Posadzki asfaltowe. 
 
Dach płaski, płyty żelbetowe oparte na ścianach zewnętrznych, kryty papą. 
Budynek wyposażony jest w instalacje: oświetleniową, telefoniczną, zimnej wody, wentylacji grawitacyjnej, 
odgromową, tlenową, centralnego ogrzewania. 
 
 

8. Magazyn materiałów łatwopalnych, ul. M.Curie Skłodowskiej 24A 
Wartość budynku - 42.907,71 zł 
Rok budowy 1966, Stan techniczny budynku dobry 
Przegląd IV.2016. 
Budynek parterowy. Ściany zewnętrzne wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo- wapiennej. Posadzki 
wewnętrzne asfaltowe. 
Dach płaski, stropodach z płyt żelbetowych, kryty papą. 
 
Budynek wyposażony jest w instalacje: oświetleniową, odgromową, centralnego ogrzewania. 
 

9. Budynek Colegium Novum, - Blok M,/ budynek dzierżawiony przez Szpital/,ul. Waszyngtona 15A 
Wartość budynku - 32.211.104,04 zł 
Rok budowy – 2000, Stan techniczny budynku dobry 
Budynek 8 kondygnacyjny. Powierzchnia zabudowy – 1532,4 m² .Pow. Użytkowa 6156 m². Kubatura- 44460m³. 
szkielet żelbetowy ryglowo- słupowy. 
Ściany klatek schodowych szybów windowych żelbetowe monolityczne. Ściany zewnętrzne- osłonowe z 
bloczków gazobetonowych ocieplone wełną  mineralną i wykończone w technologii mokro - lekkiej. 
 
Konstrukcja dachu - żelbetowa oparta na murach zewnętrznych i słupach betonowych, 2x papa 
termozgrzewalna. 
 
Budynek wyposażony jest w instalacje:  wodociągową, kanalizacyjną ,centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej 
wody,  gazową, elektryczną, odgromową, wentylacji mechanicznej, instalację gazów medycznych. 
 

10. Budynek Administracji, Domek Szwedzki, ul. Wołodyjowskiego 2 
Wartość budynku - 99.754,00 zł 
Rok budowy 1959. Budynek nie jest użytkowany. Przegląd - IV.2016. 
Powierzchnia użytkowa 595,35m². Powierzchnia zabudowy 650,9m². Kubatura budynku 3059,0 m³. 
Budynek jest parterowy częściowo podpiwniczony. 
Podpiwniczenie budynku wykonane jest z betonu o gr45cm. Ściany parteru-  lekka konstrukcja szkieletowa , 
drewniana, wypełniona watą szklaną, wykończona sklejką od wewnątrz gr1 cm, na zewnątrz deskami o gr 2 cm. 
Strop nad piwnicą – drewniany szkielet wypełniony watą szklaną. 
Więźba dachowa- drewniana, dach pokryty dachówką ceramiczną z obróbką z blachy. 
Budynek wyposażony jest w instalacje wewnętrzne: c.o. i c.w. kanalizacyjną, telefoniczną, oświetleniową, 
logiczną, sygnalizacji pożaru, alarmową. 
 

B. Lokalizacja - Żurawia 14 
 

1. Agregatornia -budynek techniczny,  15-540 Białystok, ul. Żurawia 14 
Wartość budynku 30 741,50 zł 
Rok budowy 1966 – najbliższy budynek w odległości 25m 
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Stan techniczny budynku dobry 
Ostatni przegląd XI/2016 
Jedna kondygnacja, pow.62m2. 
Konstrukcja z cegły. Dach -płyta żelbetowa, pokryty papą termozgrzewalną. 
Brak konstrukcyjnych  elementów drewnianych. 
 

2. Spalarnia odpadów- budynek techniczny,  15-540 Białystok ul. Żurawia 14 
Wartość budynku - 7 543 196,35 zł 
Rok budowy - 1994, 2001,2012- najbliższy budynek w odległości 5m 
Stan techniczny budynku dobry 
Jedna kondygnacja. Pow.325m2. 
Konstrukcja – płyta warstwowa i cegła 
Konstrukcja dachu - Płyta warstwowa, pokryty blachą trapezową. 
Brak elementów drewnianych. 
 

3. Magazyn materiałów budowlanych- budynek techniczny ,  15-540 Białystok ul. Żurawia 14 
Wartość budynku - 15 370,75 zł 
Rok budowy 1966, najbliższy budynek w odległości 30m, stan techniczny budynku dostateczny 
Ostatni przegląd XI/2016. 
Jedna kondygnacja, pow.61,6m2 
Konstrukcja z cegły. 
Konstrukcja z dachu - płyta korytowa żelbetowa, pokrycie dachu papa asfaltowa. 
Brak elementów drewnianych. 
 

4. Tlenownia - budynek techniczny    15-540 Białystok, ul. Żurawia 14 
Wartość budynku - 7 685,37 zł 
Rok budowy - 1966 , najbliższy budynek w odległości 25m. 
Stan techniczny budynku dostateczny 
ostatni przegląd XI/2016 
Jedna kondygnacja, pow.16m2 
Konstrukcja z cegły. Konstrukcja dachu drewniana. Dach kryty papą asfaltową. Zabezpieczenie impregnatem 
ognioodpornym. 

 
5. Magazyn techniczny budynek techniczny, 15-540 Białystok ul. Żurawia 14 

Wartość budynku - 134 454,08 zł 
Rok budowy 1981, najbliższy budynek w odległości 30m 
Stan techniczny budynku dostateczny 
ostatni przegląd XI/2016 
 
Jedna kondygnacja,pow.230m2 
Konstrukcja z cegły plus słupy żelbetowe. 
Konstrukcja dachu stalowe belki i legary, pokrycie dachu blachą ocynkowaną. 
Brak elementów drewnianych 

 
6. Hydrofornia budynek techniczny 15-540 Białystok ul. Żurawia 14 

Wartość budynku - 19 213,44 zł 
Rok budowy 1966, najbliższy budynek w odległości 50m 
Stan techniczny budynku dobry 
ostatni przegląd XI/2016 
Kondygnacja jedna, częściowo zaziemiona – pow.37m2 
Konstrukcja z cegły 
Stropodach z płyt żelbetowych kryty papą termozgrzewalną 
Brak elementów drewnianych 
 

7. Budynek hydroforni budynek techniczny 15-540 Białystok ul. Żurawia 14 
Wartość budynku - 53 797,63 zł 
Rok budowy 1994, najbliższy budynek w odległości 12m 
Stan techniczny budynku dobry 
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ostatni przegląd XI/2016 
Budynek z cegły 
Dach płyta żelbetowa + papa termozgrzewalna 
Brak elementów drewnianych 
 

8. Oczyszczalnia- budynek techniczny  15-540 Białystok ul. Żurawia 14 
 Wartość budynku - 161 392,89 zł 
Rok budowy 1966,  najbliższy budynek w odległości 25m 
Stan techniczny budynku dobry 
ostatni przegląd XI/2016 
jednokondygnacyjny, pow.70,31m2 
Budynek z cegły,  
Dach płyta żelbetowa + papa termozgrzewalna 
Brak elementów drewnianych 
 

9. Kotłownia- budynek techniczny    15-540 Białystok, ul. Żurawia 14 
Wartość budynku - 1 648 513,11 zł 
Rok budowy 1994 , najbliższy budynek w odległości 5m 
Stan techniczny budynku dobry 
modernizacja 2002 i 2004,ostatni przegląd XI/2016 
2 kondygnacje - pow.525,0m2 
Konstrukcja Cegła plus dźwigary stalowe. Strop z blachy falistej z izolacją niepalną kryty papa termozgrzewalną. 
Brak elementów drewnianych. W kotłowni znajduje się magazyn oleju opałowego. W hali kotłów znajdują się 
czujki ASBIG. 
 

10. Apteka – sprzedaż detaliczna artykułów farmaceutycznych  15-540 Białystok, ul. Żurawia 14 
Wartość budynku 138 336,76 zł 
Rok budowy 1966, najbliższy budynek w odległości 15m 
Stan techniczny budynku dobry 
modernizacja w roku 2007- ostatni przegląd XI/2016 
1 kondygnacja pow.130m2 
Budynek z cegły, dach – płyta betonowa kryty papą termozgrzewalną 
Brak konstrukcyjnych elementów drewnianych 
 

11. Laboratorium II– działalność naukowo-badawcza    15-540 Białystok ul. Żurawia 14 
Wartość budynku - 180 606,33 zł 
Rok budowy 1966, najbliższy budynek w odległości 50m 
Stan techniczny budynku dobry 
ostatni przegląd XI/2016 
Kondygnacja 1 z częściowym podpiwniczeniem  – pow.156m2 
Budynek z cegły. Dach stropy betonowe, kryty papa termozgrzewalną 
Brak konstrukcyjnych elementów drewnianych 
 

12. Administracja – w zależności od części budynku działalność lecznicza, diagnostyczna, 
administracyjna, techniczna i działalność pomocnicza (dział żywienia),  15-540 Białystok ul. Żurawia 14 

Wartość budynku - 2 474 691,00 zł 
Rok budowy 1966, najbliższy budynek w odległości 25m 
Stan techniczny budynku dobry 
modernizacja 2004,  w latach 2007-2013,przeprowadzono termomodernizację, ostatni przegląd XI/2016 
trzy kondygnacje – pow. 3018,3m2 
budynek z cegły,  
Strop betonowy, stropodach w części wentylowany, dach pokryty papą termozgrzewalną częściowo docieplenie 
z niepalnej wełny mineralnej 
Brak konstrukcyjnych elementów drewnianych 
 

13. Pawilon B (sztuczna nerka)– działalność lecznicza 15-540 Białystok ul. Żurawia 14 
Wartość budynku - 6 378 861,91 zł 
Rok budowy 1966, 1996,2011, najbliższy budynek w odległości 25m 
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Stan techniczny budynku dobry 
w latach 2007-2013 przeprowadzono termomodernizację i remont sal chorych, ostatni przegląd XI/2016 
1 kondygnacja z częściowym podpiwniczeniem 
Budynek z cegły. Stropy betonowe, w części wentylowane, dach pokryty papą termozgrzewalną 
Brak konstrukcyjnych elementów drewnianych 
 

14. Pawilon zakaźny C – działalność lecznicza     i naukowo-badawcza       15-540 Białystok ul. Żurawia 14 
Wartość budynku - 4 930 168,58 zł 
Rok budowy 1966, dobudowa zespołu windowego 2005, najbliższy budynek w odległości 65m 
Stan techniczny budynku dobry 
w latach 2007-2013 przeprowadzono termomodernizację i remont sal chorych, ostatni przegląd XI/2016 
budynek z cegły, stropy z ogniotrwałych płyt DMS i płyt żelbetowych, dach pokryty papą termozgrzewalną. 
Brak konstrukcyjnych elementów drewnianych 
 
 

15. Pawilon dziecięcy D- działalność lecznicza i diagnostyczna 15-540 Białystok ul. Żurawia 14 
Wartość budynku - 4 930 168,58 zł 
Rok budowy 1966, dobudowa zespołu windowego 2005, najbliższy budynek w odległości 65m 
Stan techniczny budynku dobry 
w latach 2007-2013 przeprowadzono termomodernizację i remont sal chorych, ostatni przegląd XI/2016 
3 kondygnacje – pow. 2917,5m2.  
Budynek z cegły. Stropy z ogniotrwałych płyt DMS i płyt żelbetowych dach pokryty papą termozgrzewalną. 
Brak konstrukcyjnych elementów drewnianych 
 

16. Pawilon E- działalność lecznicza i diagnostyczna   15-540 Białystok ul. Żurawia 14 
Wartość budynku 5 053 134,59 zł 
Rok budowy 1966, dobudowa zespołu windowego 2005, najbliższy budynek w odległości 25m 
Stan techniczny budynku dobry 
w latach 2007-2013 przeprowadzono termomodernizację i remont sal chorych, ostatni przegląd XI/2016 
3 kondygnacje – pow. 2989,9m2 
Budynek z cegły. Stropy z ogniotrwałych płyt DMS i płyt żelbetowych dach pokryty papą termozgrzewalną. 
Brak konstrukcyjnych elementów drewnianych 
 

17. Łączniki ACDE – drogi komunikacyjne   15-540 Białystok ul. Żurawia 14 
Wartość budynku - 253 617,40 zł 
Rok budowy 1966 
Stan techniczny budynku dobry 
1 kondygnacja pow.300,0m2 
Budynek z cegły. Strop betonowy. Dach pokryty papą termozgrzewalną. Brak konstrukcyjnych elementów 
drewnianych 
 

18. Apteka szpitalna Pawilon F – działalność diagnostyczna, dystrybucja leków  15-540 Białystok ul. 
Żurawia 14 

Wartość budynku 787 751,02 zł 
Rok budowy 1966,  najbliższy budynek w odległości 25m 
Stan techniczny budynku dobry 
w latach 2007-2013 przeprowadzono termomodernizację,  ostatni przegląd XI/2016 
Budynek z cegły. Budynek z cegły. Pokrycie dachu : Papa termozgrzewalna na izolacji z wełny mineralnej 
Brak konstrukcyjnych elementów drewnianych 
 

19. Przychodnia specjalistyczna –Budynek G- działalność lecznicza 15-540 Białystok ul. Żurawia 14 
Wartość budynku - 722 425,32 zł 
Rok budowy 1983, najbliższy budynek w odległości 30m 
Stan techniczny budynku dobry 
w latach 2007-2013 przeprowadzono termomodernizację,  ostatni przegląd XI/2016 
1 kondygnacja  – pow.561,3m2 
Konstrukcja budynku: prefabrykowane elementy drewnopodobne, strop drewniany, docieplony wełną 
mineralną 
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Dach z elementów drewnianych pokryty blachą trapezowa malowana proszkowo 
Przed oddaniem do użytku zabezpieczono impregnatem ognioodpornym 
 

20. Poradnia dermatologiczna –Budynek H - działalność lecznicza  15-540 Białystok ul .Żurawia 14 
Wartość budynku 714 739,95 zł 
Rok budowy 1983, najbliższy budynek w odległości 20m 
Stan techniczny budynku dobry 
modernizacja 2004,  ostatni przegląd XI/2016 
1 kondygnacja – pow.561,3m2 
Konstrukcja budynku: prefabrykowane elementy drewnopodobne, strop drewniany, docieplony wełną 
mineralną 
Dach z elementów drewnianych, kryty blachą trapezową, malowaną proszkowo. Przed oddaniem do użytku 
zabezpieczono impregnatem ognioodpornym. 
 

21. Agregatornia z rozdzielnią NN, działalność techniczna  15-540 Białystok ul. Żurawia 14 
Wartość budynku - 107 595,47 zł 
Rok budowy 1992, najbliższy budynek w odległości 12m 
Stan techniczny budynku dobry 
ostatni przegląd XI/2016 
1 kondygnacja-pow.136m2 
Budynek z cegły. Dach: strop betonowy kryty papą termozgrzewalną.  
Brak konstrukcyjnych elementów drewnianych 
 

22. Portiernia-działalność gospodarcza  15-540 Białystok ul. Żurawia 14 
Wartość budynku 19 213,43 zł 
Rok budowy 1966, najbliższy budynek w odległości 30m 
Stan techniczny budynku dobry 
ostatni przegląd XI/2016 
1 kondygnacja - pow.40,51m2 
Budynek z cegły. Dach: strop betonowy kryty papą asfaltową.  
Brak konstrukcyjnych elementów drewnianych 
 

23. Portiernia mała -działalność gospodarcza   15-540 Białystok ul. Żurawia 14 
Wartość budynku – 0,01 zł 
Rok budowy 1966, najbliższy budynek w odległości 15m 
Stan techniczny budynku zły 
ostatni przegląd XI/2016 
1 kondygnacja– pow.9m2 
Budynek z cegły. Strop drewniany kryty papą asfaltową. 
 

24. Schron-budynek zagłębiony, funkcja OC, 15-540 Białystok ul. Żurawia 14 
Wartość budynku - 80 696,45 zł 
Rok budowy 1966, najbliższy budynek w odległości 5m 
Stan techniczny budynku dostateczny 
ostatni przegląd XI/2016 
1 kondygnacja podziemna – pow.217,95m2 
Ściany żelbetowe, strop żelbetowy monolityczny zbrojony krzyżowo. 
Brak konstrukcyjnych elementów drewnianych 
 

MAGAZYNY i BUDOWLE 
 
Ul. Żurawia Magazyn Leków: 
W budynku F o pow. 150m²- parter. Leki  są w oryginalnych opakowaniach jednostkowych i zbiorczych 
opakowaniach (kartonach). Leki składowane  są na regałach i w lodówkach.  
 
Ul. Żurawia Magazyn Żywnościowy: 
W budynku A, pow. 150 m²- parter. Towar jest przechowywany w oryginalnych opakowaniach jednostkowych i 
opakowaniach zbiorczych (kartonach).Produkty składowane są na regałach, w lodówkach i w zamrażarkach. 
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Ul. Żurawia Magazyn Gospodarczo- Medyczny: 
W budynku M, pow. 200m²- parter. Towar pakowany jest w oryginalnych opakowaniach jednostkowych iw 
zbiorczych (kartony). Składowany jest na regałach i paletach. 

 
Ul. M. Skłodowskiej Magazyn Leków 
Apteka – magazyn leków 
W bloku M – II piętro. 
Leki są przechowywane w oryginalnych opakowaniach od producenta. Składowane na regałach i szafach 
chłodniczych. 
 
Ul. M. Skłodowskiej Magazyn Medyczny  zlokalizowany w bloku C    
Powierzchnia ogólna 94,4 m² 
Magazyn Ogólny zlokalizowany w bloku B powierzchnia ogólna  61,8 m² 
Magazyn depozytów w bloku C, powierzchnia 192,30 m².Towar przechowywany jest oryginalnych 
opakowaniach  (kartonach), składowany jest na regałach i paletach. 
 
Ul. M. Skłodowskiej Magazyn Techniczno- Gospodarczy  
Zlokalizowany w odrębnym budynku, powierzchnia  magazynu wynosi 271,5 m² 
Towar przechowywany jest oryginalnych opakowaniach  (kartonach), składowany jest na regałach. 
 
Szpital zgłasza do ubezpieczenia budowle opisane w załączniku nr 8 – wykazy mienia do ubezpieczenia  
wyszczególnione w wartości ewidencyjnej brutto i z podaną nazwą. 
 

INFORMACJE NA TEMAT REMONTÓW LUB MODERNIZACJI. 
 
Prowadzona jest kompleksowa modernizacja budynku szpitala (blok A)  przy ul. M. Skłodowskiej - Curie.  
Przy ul. Żurawiej trwa rozbudowa i przebudowa Pawilonu E z połączonym łącznikiem  z Pawilonem B. W zakres 
robót wchodzą roboty budowlane, instalacyjne (elektryczne), komputerowe, sanitarne, wodno- kanalizacyjne – 
dotyczy ul. Żurawiej. 
 
Teren prac jest wyłączony z użytkowania zarówno przy ulicy Żurawiej jak i na M. Skłodowoskiej – Curie. 
Prace te wymagają pozwolenia na budowę zarówno przy ulicy Żurawiej jak i na M. Skłodowoskiej – Curie. 
Prace nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu ani konstrukcji dachu zarówno przy ulicy Żurawiej jak i na M. 
Skłodowoskiej – Curie. 
 
Przy ul. M. Skłodowskiej – Curie Szpital nie zamierza w najbliższym roku dokonać remontów poszczególnych 
obiektów, w tym remontów wymagających pozwolenia na budowę 
 
Przy ul. Żurawiej w założeniach jest remont w pawilonach D i E, który może wymagać pozwolenia na budowę. 
Remont będzie polegać m.in. na wykonaniu otworu (przejścia) w ścianie nośnej. 
 
We wskazanym okresie ubezpieczenia szpital planuje zakup sprzętu medycznego i komputerowego według 
zatwierdzonego planu na 2017 rok. 
 

ZABEZPIECZENIA DOTYCZĄCE GOTÓWKI W LOKALU 
 
Wartość gotówki w lokalu (dot. lokalizacji przy ul. Żurawiej) 
- w ciągu doby maksymalnie – 27 000 zł 
- w ciągu doby średnio – 10 000 zł 
 
Wartość gotówki w lokalu (dot. lokalizacji przy ul. M. Skłodowskiej - Curie) 
- w ciągu doby maksymalnie – 200 000 zł 
- w ciągu doby średnio – 100 000 zł 
 
Zabezpieczenie gotówki w lokalu (dot. lokalizacji przy ul. Żurawiej) 
- pokój kasowy 
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- sejf 
- kasetka 
- kasa stalowa, pancerna, nie jest przymocowana do podłoża 
- pokój kasowy jest chroniony alarmem, roleta antywłamaniowa w oknie, drzwi okratowane, okienko  
przeciwwłamaniowe. 
 
Zabezpieczenie gotówki w lokalu (dot. lokalizacji przy ul. M. Skłodowskiej - Curie) 
- pokój kasowy 
- kasa ogniotrwała 
- sejf 
- kasetka 
- kasa stalowa pancerna, przymocowana do podłoża 
- pokój kasowy jest chroniony alarmem, 3 zamki z atestem, plombowanie, okna antywłamaniowe, drzwi 
wzmocnione, plombowane. 
 

ZABEZPIECZENIA DOTYCZĄCE GOTÓWKI W TRANSPORCIE 
 
Zabezpieczenie gotówki w transporcie (dot. lokalizacji przy ul. Żurawiej) 
przewozy wykonywane przez pracowników Szpitala, gotówka przewożona w specjalnej bezpiecznej kopercie 
Wartość gotówki w transporcie: 
- maksymalnie – 27 000 zł 
- średnio – 11 000 zł 
Ilość transportów gotówki w miesiącu - 1 
Zasięg terytorialny transportu obszar miejscowości określonej we wniosku 
 
Zabezpieczenie gotówki w transporcie (dot. lokalizacji przy ul. M. Skłodowskiej - Curie) 
przewozy wykonywane przez wyspecjalizowaną firmę 
Wartość gotówki w transporcie: 
- maksymalnie – 50 000 zł 
- średnio – 50 000 zł 
Ilość transportów gotówki w miesiącu - 1 
Zasięg terytorialny transportu obszar obszar RP 

 
INNE INFORMACJE DO OCENY RYZYKA 

 

W lokalizacji przy ul. Żurawiej połączony jest budynek Administracji z pawilonem C, Pawilonem D oraz 
Pawilonem E. 
W lokalizacji przy ul. M. Skłodowskiej – Curie połączony jest budynek główny szpitala tj. blok 
A,B,C,D,E,F,G,H,M. 
 
Odległości między budynkami przy ul. Żurawiej: 
• Pawilon B z Pawilonem F, odległość między pawilonami 25 m 
• Budynek kotłowni z budynkiem spalarni, odległość między budynkami 5m 
• Magazyn techniczny z budynkiem G, odległość między budynkami 30 m 
• Budynek H z budynkiem G, odległość 20 m 
• Agregatornia z budynkiem hydroforni, odległość 12 m 
• Budynek Laboratorium z Pawilonem F, odległość 50m 
• Apteka (sprzedaż detaliczna) z budynkiem administracji, odległość 15 m 
• Budynek portierni z oczyszczalnią, odległość 25 m 
 
Odległości między budynkami przy ul. M. Skłodowskiej – Curie: 
odległość między budynkami od 100 do 200m 
 
Na terenie lokalizacji nie ma zbiorników ppoż. 
 
Przy ul. Żurawiej nie ma budynków nieeksploatowanych dłużej niż 30 dni. 
Przy ul. M. Skłodowskiej znajdują się budynki nieeksploatowane dłużej niż 30 dni. 
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Szpital nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji i pustostanów. 
 
Awaryjne generatory prądu w lokalizacji przy ul. Żurawiej Generator TURYN 350 z 2015r, moc 350 KW, 
przeglądy okresowe – 1 raz w roku. 
Magazynowane paliwo na 8 godzin. 
Agregat działa w automacie, zanik napięcia na dwóch sekcjach powoduje automatyczne załączenie agregatu. 
 
Awaryjne generatory prądu w lokalizacji przy ul. M. Skłodowskiej – Curie – 
1. - 3 szt. FU1000AG z 2014 r. wartość ujęta w wartości budynku – moc znamionowa 1000 kW, przeglądy 
okresowe raz w roku 
2. - VISA P405 z 2007 r. wartość ujęta w wartości budynku – moc znamionowa 405 kW 
- WILSON P250E z 1996 r. – wartość znamionowa 250 kW 
- WILSON 250 z 2000 r. – wartość znamionowa 250 kW 
Przeglądy okresowe raz na kwartał. 
Magazynowane paliwo wystarcza na 48 godzin, automatyczny start. 
 
W lokalizacji są składowane materiały łatwopalne/wybuchowe.  
W lokalizacji przy ul. Żurawiej składowany jest: 
• Olej opałowy- składowany w magazynie paliw przy kotłowni i spalarni 
• Tlen medyczny – składowany w zbiorniku ciekłego tlenu 
• Tlen sprężony – w budynku tlenowni  
Wymienione materiały składowane są w magazynie paliw, wydzielone pomieszczenie w kotłowni i spalarni 
odpadów, dostęp do pomieszczenia mają upoważnione osoby z Działu Administracyjno- Eksploatacyjnego 
Olej opałowy (3x10 000 l)kotłownia i (3x1000l) spalarnia odpadów, zbiorniki stalowe naziemne PCV naziemne, 
zbiornik tlenu ciekłego, stalowy z próżnią. 
 
W lokalizacji przy ul. M. Skłodowskiej – Curie składowany jest ciekły tlen w specjalistycznych zbiornikach 
ciśnieniowych, zbiorniki umieszczone są na otwartym terenie - obszar zamknięty ogrodzony. Dostęp tylko dla 
obsługi. Ilość 20 ton. 
 
W lokalizacjach funkcjonuje kontrola zakazu palenia tytoniu. Procedura została spisana. przestrzeganie 
procedury jest kontrolowane przez administrację. 
 
 W lokalizacjach została spisana procedura na prace niebezpieczne pożarowo. 
 
Wszystkie wymienione zabezpieczenia ppoż. są sprawne, wszelkie awarie są usuwane na bieżąco. 
 
Wszystkie ubezpieczane budynki spełniają wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
określone obowiązującymi przepisami prawa. 
 
Podmiot posiada aktualną Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego: 
data jej sporządzenia  25.07.2002r – dot. Żurawia 
                                        01.04.2014r- dot. M. Skłodowskiej 
data ostatniej aktualizacji  21-25.03.2016r - dot. ul. M. Skłodowskiej. 
 
W lokalizacjach znajduje się archiwum dokumentów.  
Przy ulicy Żurawiej: 
• PAWILON d (PIWNICA)- dokumenty składowane na regałach, 
• Budynek administracji  (parter) – )- dokumenty składowane na regałach 
• Budynek B (piwnica)- )- dokumenty składowane na regałach i na podłodze 
• Budynek kotłowni (I piętro)- )- dokumenty składowane na regałach 
• Schron (piwnica) )- dokumenty składowane na regalach i na podłodze 
Przy ul. M. Skłodowskiej – Curie: 
W bloku F,M - )- dokumenty składowane w piwnicy, w bloku B- )- dokumenty składowane na parterze, w 
garażach,  w budynku starej Pralni. Dokumenty znajdują się na podłodze i na regałach. 
   
W lokalizacjach znajdują się urządzenia chłodnicze. Przechowywane są leki, materiał biologiczny. 
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W lokalizacjach znajdują się urządzenia podtrzymujące zasilanie w przypadkach braku dostaw energii/zaniku 
zasilania. Przy ulicy Żurawiej urządzenia chłodnicze nie są do nich podłączone. Przy ul. M. Skłodowskiej 
urządzenia chłodnicze są do nich podłączone. 
W lokalizacji przy ul. Żurawiej w chłodziarkach i lodówkach monitorowana jest temperatura za pomocą 
termometrów w lodówkach, w części urządzeń zainstalowano termometry elektroniczne z systemem 
powiadamiania o awarii urządzeń lub wzroście temp za pomocą wyświetlanego komunikatu świetlnego. 
W lokalizacji przy ul. M. Skłodowskiej _ Curie pomiar elektroniczny, optyczny i akustyczny- sygnał przy wzroście 
temperatury. W aptece chłodziarki- powiadamianie na urządzenia mobilne. 
 
Szpital zgłasza do ubezpieczenia urządzenia zewnętrzne w lokalizacji przy ul. M. Skłodowskiej – Curie. 
 
W lokalizacji przy ul.  Żurawiej aparatura medyczna (w Pracowni EKG, w Zakładzie Diagnostyki  Obrazowej, w 
Pracowni Badań Czynnościowych) oraz sprzęt medyczny jednorazowego użytku  wartości ok. 2 000 000,- zł) 
składowany jest w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu. Część aparatury  na podłodze, część na paletach 
lub na regałach lub przystosowanych meblach. 
W lokalizacji przy ul. M. Skłodowskiej - Curie mienie, a w szczególności sprzęt elektroniczny nie jest 
przechowywany w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu. 
 
Za utrzymanie sprawności elektronicznej aparatury medycznej używanej w Podmiocie odpowiedzialny jest 
kierownik jednostki organizacyjnej lub wskazana przez niego osoba. Przeglądy wykonują firmy zewnętrzne. 
Przeglądy 1 x w roku lub wg wskazań producenta (dot. lokalizacji przy ul. Żurawiej). 
 
Za utrzymanie sprawności elektronicznej aparatury medycznej używanej w Podmiocie odpowiedzialne są służby 
wewnętrzne i serwisy zewnętrzne. Przeglądy co 12 miesięcy (dot. lokalizacji przy ul. M. Skłodowskiej – Curie). 
 
W lokalizacji przy ul. M. Skłodowskiej – Curie podmiot posiada sprzęt medyczny wyposażony w system 
klimatyzacyjny, który to system ma  oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę 
i wilgotność pomieszczeń, w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy 
optyczne lub akustyczne. W okresie ostatnich 12 miesięcy  przeglądy techniczne  nie wykazały stanów 
niepożądanych. 
W lokalizacji przy ul. Żurawiej podmiot nie posiada sprzętu medycznego wyposażonego w system 
klimatyzacyjny, który to system ma  oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę 
i wilgotność pomieszczeń, w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy 
optyczne lub akustyczne. 
 
Przy ul. Żurawiej sprzęt elektroniczny (tomograf, RTG, USG, rezonans magnetyczny, serwerownia) znajduje się 
w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu działania wody i wyposażonych w tryskacze/bądź gaśnice 
proszkowe. 
 
Przy ul. M. Skłodowskiej – Curie sprzęt elektroniczny (tomograf, RTG, USG, rezonans magnetyczny, 
serwerownia) nie znajduje się w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu działania wody i wyposażonych w 
tryskacze/bądź gaśnice proszkowe. 
 
Podmiot ma podpisaną umowę w zakresie cyklicznego serwisu sprzętu medycznego zgodnego z zaleceniami 
producenta. Dla aparatury i sprzętu medycznego o wysokiej wartości przeglądy i serwis wg podpisanych umów 
(dot. lokalizacji przy Żurawiej) i na część sprzętu (dot. lokalizacji przy M. Skłodowskiej). 
Umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego pozostają w mocy w planowanym okresie  
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 
 
Serwerownia zabezpieczona przed dostępem osób nieuprawnionych. Wejście zabezpieczone kluczem i kartą 
dostępu. System automatycznego gaszenia pożaru dostosowany do sprzętu elektronicznego z automatycznym 
powiadamianiem personelu. Pomieszczenia serwerowni klimatyzowane z automatycznym alarmowaniem 
pracowników. Większość serwerów zakupiona w 2015 roku. 
 
W ostatnich 5 latach nie miały miejsce szkody powstałe przez podniesienie się wód gruntowych. 
W okresie ostatnich 20 lat na terenie lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia nie wystąpiła powódź lub 
podtopienie. 
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Zgłoszone do ubezpieczenia budynki i ich instalacje techniczne poddawane są regularnym przeglądom 
okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty 
 
Wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki posiadają aktualne protokoły z okresowych przeglądów stanu 
technicznego obiektu budowlanego: 

 instalacji kominowej  

 instalacji elektrycznej z pomiarem rezystencji 

 instalacji odgromowej 

 instalacji gazowej  

 hydrantów z pomiarem wydajności 

 podręcznego sprzętu gaśniczego 

 obiektów budowlanych. 
 
Podczas ostatnich przeglądów budynków zostały wydane zalecenia odnośnie wykonania naprawy zadaszenia 
węzła cieplnego i jest w trakcie realizacji dot. lokalizacji przy ul. Żurawiej. 
W lokalizacji przy ul. Skłodowskiej podczas ostatnich przeglądów budynków nie zostały wydane zalecenia 
odnośnie wykonania napraw. 
 
Podczas ostatnich przeglądów budynków i instalacji technicznych, w protokołach nie stwierdzono zastrzeżeń 
warunkujących ich użytkowanie. 
 
Załącznikami do charakterystyki zamawiającego są: 
Załącznik nr 8 – wykazy mienia do ubezpieczenia 
Załącznik nr 9    – Plan usytuowania budynków – Żurawia 
Załącznik nr 10  -  Plan zagospodarowania terenu 

 
HISTORIA SZKODOWA 

wg danych z ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ - okres od 2012 do 2017  
(stan na 28.02.2017 rok) 

 

1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej medycznej – z włączeniem szkód 
medycznych 

Data szkody 
Data zgłoszenia 

szkody 
Data wypłaty 

odszkodowania 
Przyczyna szkody 

Wypłacone 
odszkodowanie 

2005-08-08 2008-10-28 2016-12-16 
Szkoda na osobie - obrażenia ciała - 
Diagnostyka  637 285,73 

2007-09-21 2009-06-08 2013-03-22 
Szkoda na osobie - obrażenia ciała 
Leczenie zabiegowe  95 674,88 

2008-01-22 2010-04-20 2016-12-22 
Szkoda na osobie - obrażenia ciała 
Leczenie zabiegowe  59 999,40 

2008-03-31 2009-04-06 2016-06-14 Szkoda na osobie obrażenie ciała 37 705,26 

2009-09-15 2010-03-22 2012-12-20 
Szkoda na osobie - zgon - Zakażenie 
gronkowcem  20 000,00 

2009-10-01 2011-07-18 2014-01-09 
Szkoda na osobie - obrażenia ciała - 
Zakażenie HBV  35 000,00 

2010-11-24 2010-11-24 2012-03-12 Szkoda na osobie - obrażenia ciała 2 100,26 

2011-11-24 2012-02-20 
2013-03-07 Szkoda na osobie - obrażenia ciała 40 399,33 

2015-02-16 Szkoda na osobie - obrażenia ciała 143 842,97 

2011-11-24 2012-02-27 2014-07-14 Szkoda na osobie - obrażenia ciała 184 242,30 
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2011-12-25 2013-11-07 
2014-02-13 

Szkoda na osobie - obrażenia ciała Inne 
ortopedia i traumatologia (566) 20 000,00 

2015-01-19 
Szkoda na osobie - obrażenia ciała  
ortopedia i traumatologia  55 000,00 

2012-03-01 2013-11-19 2014-09-10 
Szkoda na osobie - obrażenia ciała - 
stomatologia  35 000,00 

2012-06-06 2014-10-13 
2015-01-08 Szkoda na osobie - obrażenia ciała 2 500,00 

2015-07-03 Szkoda na osobie - obrażenia ciała 5 500,00 

2012-06-08 2015-08-18 2015-11-12 
Szkoda na osobie - obrażenia ciała 
Diagnostyka  7 000,00 

2012-06-28 2012-11-21 2013-05-13 
Szkoda na osobie - obrażenia ciała - 
Zakażenie gronkowcem  2 000,00 

2012-09-10 2014-03-03 2014-06-02 
Szkoda na osobie - uszkodzenie ciała 
Zabieg operacyjny  5 000,00 

2012-10-04 2015-08-11 2015-10-21 Szkoda na osobie - uszkodzenie ciała 7 090,16 

2012-10-18 2015-04-01 
2015-06-26 

Uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia  - 
Diagnostyka  20 000,00 

2015-11-19 
Uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia  - 
Diagnostyka  5 140,35 

2012-11-19 2016-01-27 2016-08-17 szkoda na osobie-uszkodzenie ciała 10 100,00 

2013-07-09 2015-10-29 2016-03-17 
Rozstrój zdrowia - Zakażenie 
gronkowcem  4 000,00 

2014-02-25 2016-07-14 2016-10-19 uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia 33 000,00 

 

utworzone rezerwy 

stan rezerw na dzień 28.02.2017 przyczyna szkody wysokość rezerwy 

2017-02 zakażenie gronkowcem 156 000 

2017-02 
niewłaściwa diagnostyka prowadząca do zgonu 

pacjentki 100 000 

2017-02   5 000 

2017-02 
nieprawidłowa diagnoza - zgon nienarodzonej 

córki 184 242 

2017-02   30 000 

2017-02   50 000 

2017-02   40 000 

2017-02 błąd podczas stawiania diagnozy 93 073 

2017-02 powikłania po porodzie 150 000 

 

2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działalności 
 z wyłączeniem szkód medycznych 

Data powstania 
szkody 

Data zgłoszenia 
szkody 

opis szkody Data wypłaty wypłacone odszkodowania 

2012-09-13 2012-09-14 Szkoda w mieniu  2012-10-18 1 247,72 

2015-01-27 2015-02-02 Szkoda w mieniu  2015-03-20 1 400,00 
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2016-01-11 2016-07-04 Szkoda w mieniu  2016-07-20 810,62 

2016-09-02 2016-09-29 Szkoda w mieniu  
2016-10-19 1 001,93 

2016-11-22 2 107,99 

 
 

3. ubezpieczenia mienia        

Data szkody Przyczyna szkody Wypłacone odszkodowania 

2012-07-16 uszkodzenie budynków - budowli 2 646,70 

2012-07-16 uszkodzenie budynków - budowli 111,98 

2014-02-01 Następstwa szkód wodno-kanalizacyjnych  13 533,53 

2014-02-01 Następstwa szkód wodno-kanalizacyjnych  4 475,07 

2014-07-20 Następstwa szkód wodno-kanalizacyjnych  10 657,85 

2014-11-16 uszkodzenie środków trwałych i obrotowych 111 986,79 

2015-07-19 Deszcz nawalny 25 162,07 

2015-07-25 Deszcz nawalny  30 672,58 

 
 

------------------------------------------------------------------------ 

 
Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT nieuprawnionym do jego odliczania – 

 wypłacone odszkodowanie musi uwzględniać wartość podatku VAT 

 
 

Wszelkie dane i informacje zawarte w niniejszym Załączniku  
podano według stanu na dzień 28.02.2017 r. (o ile nie podano innej daty). 


