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?^j&r,ĄDzENIIl NR 31110
wo.ITA GN{INY BARTNICZKĄ

z clnia 18 października 2010r'

przygotowania, otganizacji i fuirkcjonor,vanie zastępczycbrrriejsc szpitalnych
(ZN,ISz) na terenie gminy llartniczka.

Na pt.ldstawie S 8 ust.8 i $ 8a ust. 1 rozpo'rządzen'ia Ra<ty klinistrÓr,v z dnia 18 'maja
2004r" w sprarvie łvarunk w i sposotru przygotowania OraZ rvykorzystania publiczrrej
i rriepublicznej słuzby zdrow-ia na potrzeby obronne paristrva 0ra7, r.ł,łaścir.vości organÓn'
r,v t.vclr sprawach (Dz.U. z ?0a4r. Nr I43, paz. 1515 i z ?0a9r. Nr Ż02, Pioz. 1555) oraz
ZarządzeniaNr 82i2010 Wojelvody Kujarvsko-Ponrorskiego z drria 10 nraja 2010r. r.v sprałvie
trłCIrzenia na obszarze r,vojewÓdztlva kujarvsko-pomorskiego Zastępcz'vch nriejsc szpitalnych
r,v razie rł1''stąpienia sytuacji la''v*z-vsov_r,7ch. zaistnienia zagrłŻenia bez,pieczetistrva paristrva i rv
czasie rł'ojny zurządz,a się" ccl następuje :

$ l. 1. Na tęretrię grnirry Barlniczka !v porozulnieniu Z Wojer.voclą Kujawsko*
Pomorskim, trvorzy się jedno zastępcze rniejsce szpitalne (Zh,{Sz) w celu udzięlania
śłr.iaclcze zdrorvotnych poszkodowanym' rannym i chor.vm oraz unrozlirvięnia szybkiego
zrvolnięn-ia ł zęk szpitalrryc'lr lv rar,ie r.łystąpienia sytuacji kryzysorł1''ch" zaistnienia
zagraŻenia bezpieczętistr,vir patistlva i rv czasię rvojny.

2. Zastępcze lvliejsce Szpitalne \,v ilości Ż5 'miejsc' tworz'v się \Ąi Szkolę Podstarvr.lłvej
r,v Radoszkach.

3. ZespÓł 'ZMSz rozpoczyna dziirłanie na 1rodstau'ie decyąji Wojer.vod.,v Kujarvsko_
Pomorskiego.

$ ?. obsadę personelu medycznegr: W ZMSz, zgodnie z opraccwan-Ym planenr
organizacji i frrnkcjono\.vatlia ZkISz. zaperł,lri Kieror.ł'nik Niepublicznego Zakładu opieki
Zdrorvotnej ,'PrakĘ'ka Lękarza Rodzinrregcl Srn l Jolarrtao' lv Jastrzębiu.

$ 3. W1''posazęnię ZIr4Sz oraz obsaclę personelu aclmirristrac1'itro-gosporlarczę8t\.
zapewni wÓjt Grniny Bartniczka.

$ 4. Plan organizac.ii i firnkcjorrolvania ZI{Sz opracuje i prześle do zatrvierdzęnia

F|IZez Wojewodę Kujarł.skr:-Ponrorskiegcl- inspektor do Sprirw dor.vodÓlv osclbistyclr, obron-v
cyrvi lnej' Spralv woj sko w'v ch i zarząi1 zarria kr}rzy so'oe g0.

$ 5. w,vkonanie zarządzenia pou.ięrzarn irrspektorolvi do spraw rJclr.vod rv osobist-vclr,
obrorry c ywi lnej . Spra \ł/ r'łoj skow1' ch i zar ządzania kry z.v s o we go.


