
Zarządzenie Nr 20/2020 

Prezydenta Miasta Konina 

z dnia 10.02.2020 roku 

 

w sprawie opracowania „Planu organizacji i funkcjonowania zastępczych 

miejsc szpitalnych na terenie Miasta Konina” 

 

Na podstawie  art. 30 ust. 1 i 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U.  2019 r. poz. 506 ze zm.)  art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz.511 ze zm.) w związku z art. 2 i art. 6 ust. 

2 pkt 8 oraz art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019r. poz. 1541 ze zm.) oraz § 9 ust. 8 § 10 ust. 1 

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) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Tworzy się na terenie Miasta Konina Zastępcze Miejsca Szpitalne (ZMSz) w celu 

udzielenia świadczeń zdrowotnych poszkodowanym, rannym i chorym oraz 

umożliwienia szybkiego zwolnienia łóżek szpitalnych w razie sytuacji kryzysowych, 

zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

2. Zastępcze Miejsca Szpitalne w ilości 200 miejsc, tworzy się w: 

a) Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych, 62-500 Konin ul. Ametystowa 1, 

b) Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Polskich Olimpijczyków, 62-500 Konin ul. Turkusowa 

1a. 

3. Na Kierownika Zastępczych Miejsc Szpitalnych wyznaczam Dyrektora Szkoły 

Podstawowej Nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie 

   

§ 2. 

 

1. Za opracowanie „Planu organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych                

na terenie Miasta Konina” czynię odpowiedzialnym Zastępcę Kierownika Wydziału 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie realizującego 

zadania obronne.     

 



§ 3. 

 

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Bezpieczeństwa             

i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie. 

 

§ 4. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

       

 

Prezydent Miasta Konina 

              

      Piotr Korytkowski 


