
ZARZĄDZENIE Nr 63/2015 
Burmistrza Bornego Sulinowa 

z dnia 2 lipca 2015 r. 
 

w sprawie planowania, organizacji i funkcjonowania Zastępczych Miejsc 
Szpitalnych na terenie Gminy Borne Sulinowo 

 

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku  
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 roku poz. 
827), § 3 ust. 1 pkt 2 i § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 
czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania 
podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych 
sprawach (Dz. U. z 2012 r., poz. 741)  w związku z zarządzeniem Nr 16 Wojewody 
Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia  2014 roku w sprawie tworzenia zastępczych 
miejsc szpitalnych stanowiących uzupełnienie łóŜkowej bazy szpitalnej województwa 
zachodniopomorskiego w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia 
zagroŜenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, zarządzam co następuje:  

 
§ 1. 1. W celu udzielania świadczeń zdrowotnych poszkodowanym, rannym  

i chorym oraz umoŜliwienia szybkiego zwolnienia łóŜek szpitalnych,  
w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagroŜenia bezpieczeństwa 
państwa oraz w czasie wojny tworzy się na terenie Gminy Borne Sulinowo zespół 
Zastępczych Miejsc Szpitalnych (ZMSz) – jako miejsca do leŜenia stanowiące 
uzupełnienie łóŜkowej bazy szpitalnej. 
2. Zespół ZMSz rozpoczyna działanie na podstawie decyzji Wojewody 
Zachodniopomorskiego, który koordynuje i nadzoruje ich tworzenie  
oraz funkcjonowanie. 

 
§ 2.1. Na miejsce organizacji i rozwinięcia zastępczych miejsc szpitalnych 

wyznaczam pomieszczenia kompleksu budynków Domu Pomocy Społecznej (DPS)  
i Zespołu Opieki Zdrowotnej (ZOZ) w Bornem Sulinowie.  
2. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 16 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia  
2014 roku na terenie Gminy Borne Sulinowo tworzy się 100 zastępczych miejsc 
szpitalnych. 

 
§ 3.1. Do zabezpieczenia udzielania świadczeń zdrowotnych w ZMSz 

wyznaczam Zespół Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie, ul. Orła Białego 5, 78-449 
Borne Sulinowo. 
2. W przypadku braku moŜliwości zabezpieczenia obsady medycznej o własny 
personel, dyrektor ZOZ występuje o uzupełnienie z innego ZOZ-u lub ze szpitala na 
terenie Powiatu Szczecineckiego. 
 

§ 4.1. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, na terenie którego tworzony jest 
zespół Zastępczych Miejsc Szpitalnych zapewnia obsadę stanowisk administracyjno-
gospodarczych zgodnie z Planem organizacji i funkcjonowania Zespołu Zastępczych 
Miejsc Szpitalnych na terenie Gminy Borne Sulinowo.  
2. W przypadku braku moŜliwości zapewnienia obsady, sprzętu i wyposaŜenia 
Burmistrz Bornego Sulinowa w porozumieniu z kierownikami wyŜej wymienionych 
jednostek organizacyjnych zabezpieczy obsadę personelu administracyjno-



gospodarczego oraz zapewni obsługę i niezbędny sprzęt w ramach świadczeń 
rzeczowych i osobistych.  

§ 5.1. Na kierownika zespołu wyznaczam dyrektora Domu Pomocy Społecznej 
w Bornem Sulinowie. 
2. Na zastępcę kierownika ZMSz wyznaczam dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Bornem Sulinowie. 
3.  Zakres obowiązków ww stanowisk jest zgodny z  Planem organizacji  
i funkcjonowania Zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych na terenie gminy Borne 
Sulinowo. 

 
§ 6. 1. Inspektor ds. zarządzania kryzysowego przy udziale przedstawicieli 

podmiotów zabezpieczających rozwinięcie ZMSz opracowuje Plan organizacji  
i funkcjonowania zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych na terenie Gminy Borne 
Sulinowo. 
2. Plan podlega zatwierdzeniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, 
po wcześniejszym uzgodnieniu ze Starostą Szczecineckim, oraz podmiotami 
zabezpieczającymi i współdziałającymi w zakresie rozwinięcia ZMSz. 
3. Plan wykonuje się w trzech egzemplarzach z czego, jeden egzemplarz planu po 
zatwierdzeniu przekazywany jest do DPS, a drugi do ZOZ, trzeci pozostaje w Urzędzie 
Miejskim. 
4. Plan podlega corocznej aktualizacji.  
5. Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do informowania Burmistrza 
Bornego Sulinowa o zaistnieniu zmian corocznie, do końca stycznia danego roku. 

 
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. zarządzania 

kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie.  
 
§ 8. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.  

 
 


