
ZARZĄDZENIE Nr 42/2010  

Wójta Gminy Czernikowo  

SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY 

z dnia 22 października 2010 roku. 
 

w sprawie tworzenia na terenie gminy zastępczych miejsc szpitalnych. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) 

oraz §4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r.  

w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony 

(Dz. U. Nr 16, poz. 152) w związku z §8 ust. 1 i 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  

18 maja 2004 roku w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania 

publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości 

organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 143, poz. 1515 oraz z 2009 r. Nr 202, poz. 1555) oraz 

zarządzenia nr 82/2010 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2010 roku  

w sprawie tworzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego zastępczych miejsc 

szpitalnych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa i w czasie wojny 

zarządza się co następuje: 

§1 

1. W razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa i w czasie wojny na terenie gminy tworzy się Zespół Zastępczych Miejsc 

Szpitalnych na 50 miejsc. 

2. Zespół Zastępczych Miejsc Szpitalnych tworzy się na bazie obiektów Szkoły  

Podstawowej w Czernikowie. 
 

§2 

1. Na kierownika Zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych wyznacza się Kierownika 

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDYK” w Czernikowie. 

2. Personel medyczny dla Zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych wydzielą niepubliczne 

jednostki służby zdrowia funkcjonujące na terenie gminy. 

3. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czernikowie wyznacza się na zastępcę kierownika 

Zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych. 



4. Personel    pomocniczy    Zespołu   Zastępczych   Miejsc    Szpitalnych   wyznaczyć 

z pracowników Szkoły Podstawowej. 
 

§3 

Plan organizacji i funkcjonowania Zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych opracować do 

dnia 25 października 2010 roku. 
 

§4 

Plan organizacji i funkcjonowania Zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych przesłać do 

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Bydgoszczy do 31 października 2010 r. w celu zatwierdzenia przez 

Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego. 
 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


