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ZARZĄDZENIE NR 265/12 

WOJEWODY ŚLĄSKIEGO 

z dnia 10 września 2012 r. 

 

w sprawie planowania i realizacji w województwie śląskim zadań na potrzeby obronne 

państwa przez podmioty lecznicze  oraz jednostki samorządu terytorialnego 

 
Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 1             
i § 9 ust. 9 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. poz. 741) zarządza się, co 
następuje: 

 
§ 1.1. Zarządzeniem ustala się zasady planowania i realizacji w województwie śląskim zadań,  
o których mowa w § 1 ust.1 pkt 1 lit. a-d i h-j 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. poz. 741 ) zwanego dalej „rozporządzeniem”. 
2. W planowaniu i realizacji zadań uczestniczą: 

1) Marszałek  Województwa  Śląskiego, starostwie, prezydenci  miast, burmistrzowie oraz 

wójtowie z obszaru województwa śląskiego; 
2) kierownicy podmiotów leczniczych prowadzący działalność na obszarze województwa 

śląskiego, przewidywani do realizacji zadań operacyjnych ujętych w planach 
sporządzanych przez organy administracji publicznej na podstawie przepisów 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie warunków  i trybu 

planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych 
państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. 

Nr 152, poz. 1599, z późn. zm.) oraz w planach, o których mowa w § 2 w ust.1 w pkt 1  
zarządzenia. 

 

§ 2.1. Planowanie, o którym mowa w § 1, obejmuje opracowanie: 
1) „Planu przygotowań podmiotów leczniczych samorządu województwa, (powiatu, 

miasta, gminy) na potrzeby obronne państwa”, zwanego dalej „planem”;  
2) „Planu przygotowań podmiotu leczniczego na potrzeby obronne państwa”, zwanego 

dalej „planem podmiotu leczniczego”.  

2. Plan, o którym mowa w ust. 1 w pkt 1, opracowują: Marszałek Województwa Śląskiego 
starostowie, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast województwa śląskiego. 

 
§ 3. 1 Uzgadnianie planów, o których mowa w § 2 w ust. 1, przeprowadza się w następujący 
sposób: 

1) wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) opracowany plan, o którym mowa w § 2  
w ust.1 w pkt 1, uzgadniają z właściwym terytorialnie  starostą; 

2) starostowie (prezydenci miast na prawach powiatu, Marszałek Województwa Śląskiego) 
opracowany plan, o którym mowa w § 2 w ust. 1 w pkt 1, uzgadniają z Dyrektorem 
Wydziału Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach, zwanym dalej „dyrektorem WNNSOZ”; 
3) kierownik podmiotu leczniczego opracowany plan podmiotu leczniczego, o którym 

mowa w § 2 w ust. 1 w pkt 2, uzgadnia z właściwym organem jednostki samorządu 
terytorialnego, na terenie którego prowadzi działalność leczniczą.  
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2. Uzgodnień planów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się w formie pisemnej                 

w ciągu 30 dni od dnia otrzymania planów do uzgodnienia. 
 

§ 4.1. Zatwierdzanie planów, o których mowa w § 2 w ust.1: 
1) plan uzgodniony zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 zatwierdza Wojewoda Śląski;  
2) plan podmiotu leczniczego uzgodniony zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 dla podmiotu 

leczniczego: 
a) niebędącego przedsiębiorcą, dla którego podmiotem tworzącym nie jest jednostka 

samorządu terytorialnego, 
b) innego niż niebędącego przedsiębiorcą, na wniosek właściwego starosty lub 

prezydenta miasta na prawach powiatu  

- zatwierdza Wojewoda Śląski; 
3) plan podmiotu leczniczego utworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego 

zatwierdza wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa. 
2. Zatwierdzeń planów, o których w ust. 1, dokonuje się w ciągu 30 dni od dnia otrzymania 
planów do zatwierdzenia. 

3. W przypadku wystąpienia przesłanek uniemożliwiających zatwierdzenie planów organ 
administracji publicznej odsyła dokumenty do podmiotu sporządzającego w ciągu 30 dni od 

dnia ich otrzymania do zatwierdzenia wraz z uzasadnieniem przyczyn odstąpienia od 
zatwierdzenia,  przesyłając kopie uzasadnienia do Dyrektora WNNSOZ. 
 

§ 5 Aktualizację planów, o których mowa w § 2 w ust. 1, przeprowadza się: 
1) po każdej zmianie istotnych danych zawartych w planie, nie rzadziej niż raz w roku                 

(w terminie do 31 stycznia, wg danych na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego); 
2) w ciągu 30 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie zadań obronnych.  

 

§ 6.1. Plan, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 powinien wskazywać zakres działań 
administracyjnych i organizacyjnych planowanych do podjęcia przez organy jednostek 

samorządu terytorialnego, pozwalających w sytuacji kryzysu, w warunkach zewnętrznego 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny na:  

1) zabezpieczenie powiększenia bazy szpitalnej przez podmiot leczniczy posiadający taką   

bazę, dla którego organem tworzącym jest organ jednostki samorządu terytorialnego lub 
na który zadania nałożono w trybie określonym w § 3 ust. 3 pkt 3, a który prowadzi 

działalność na  administrowanym terenie; 
2) zabezpieczenie zmiany profilu działalności nadzorowanych podmiotów leczniczych              

posiadających szpitalną bazę łóżkową w zakresie określonym w § 5 w ust. 1 

rozporządzenia;  
3) przygotowanie, zorganizowanie i zabezpieczenie funkcjonowania niezbędnych ilości   

zastępczych miejsc szpitalnych, określonych przez Wojewodę w uzgodnieniu  
z właściwym miejscowo starostą; 

4) przygotowanie  wydzielenia określonej liczby łóżek szpitalnych dla potrzeb jednostek  

organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej i Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, zwanych dalej „łóżkami szpitalnymi dla potrzeb służb mundurowych”, 
w podmiotach leczniczych ustalonych przez Wojewodę; 

   5) efektywne wykorzystanie potencjału kadrowego podmiotów leczniczych prowadzących 

działalność leczniczą na administrowanym terenie. 
 2. Plan podmiotu leczniczego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, powinien określać zakres 

przedsięwzięć planowanych do realizacji przez kierowników podmiotów leczniczych 
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pozwalających w sytuacji kryzysu, w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa i w czasie wojny na:  
   1) dostosowanie sposobu działania podmiotu leczniczego do zaistniałych warunków; 

2) zmianę profilu działalności podmiotu leczniczego w zakresie określonym w § 4 w ust.1 
rozporządzenia; 

3) powiększenie bazy szpitalnej przez podmiot leczniczy posiadający bazę łóżkową                  

w oparciu o posiadane zasoby produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz 
przydzielone rezerwy strategiczne ;  

4)  zabezpieczenie funkcjonowania  niezbędnych  ilości  zastępczych  miejsc  szpitalnych, 
     w miejscach wskazanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie 

określonym w § 9 w ust. 8 rozporządzenia; 

5)  przygotowanie  i  wydzielenie  łóżek  szpitalnych  dla  potrzeb  służb   mundurowych; 
6) efektywne wykorzystanie potencjału kadrowego przez podmiot leczniczy, w tym 

przygotowanie przeniesień kadrowych zatrudnianego personelu medycznego; 
7) wykonanie  innych  zadań  obronnych  nałożonych  przez  uprawnione organy      

administracji  publicznej.  

 
§ 7. Realizacja zadań, o których  mowa w § 1, obejmuje: 

1) uruchamianie zadań wynikających z planów, o których mowa w § 2 w ust. 1 w pkt 1; 
2) organizowanie i prowadzenie szkolenia obronnego w zakresie podnoszenia gotowości 

do uruchamiania i doskonalenia procedur realizacji zadań ujętych w planach, o których 

mowa w § 2 w ust. 1 w pkt 1;  
3) kontrolę polegającą na sprawdzeniu stopnia wykonania zadań określonych                             

w zarządzeniu przez organy jednostek samorządu terytorialnego i kierowników 
jednostek organizacyjnych wymienionych w § 1 w ust. 2 w pkt 2 zarządzenia, 
planowaną i prowadzoną zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16 
poz. 151, z późn. zm.). 

 
§ 8.1. Szczegółowe zasady sporządzania, aktualizacji i uzgadniania oraz wzory planów,                        
o których mowa w § 2 w ust. 1 w pkt 1, określa odrębnie wydana „Instrukcja opracowania 

planów przygotowań podmiotów leczniczych i jednostek samorządu terytorialnego na potrzeby 
obronne państwa”, uwzględniająca wymagania stawiane planom i planom podmiotów 

leczniczych określone w § 6 zarządzenia. 
2. Zasady dotyczące planowania, organizacji i zabezpieczenia funkcjonowania zastępczych 
miejsc szpitalnych (ZMSz) określa odrębnie wydana „Instrukcja dotycząca planowania, 

organizacji i  funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz). 
3. Szczegółowe zasady przygotowania podmiotu leczniczego do wydzielenia łóżek szpitalnych 

dla Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego określa „Instrukcja opracowania planu wydzielenia  łóżek 
szpitalnych dla potrzeb służb mundurowych”,  stanowiąca  załącznik Nr 1 do zarządzenia. 

  
§ 9. Dyrektor WNNSOZ opracuje i przedstawi Wojewodzie Śląskiemu do zatwierdzenia: 

1) „Instrukcję opracowywania planów przygotowań podmiotów leczniczych i jednostek 
samorządu terytorialnego na potrzeby obronne państwa”; 

2) „Instrukcję dotyczącą planowania, organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc 

szpitalnych (ZMSz)”. 
2. Zatwierdzone dokumenty, o których mowa w ust. 1, Dyrektor WNNSOZ przekaże organom 

jednostek samorządu terytorialnego. 
 



4 

 

§ 10.1. Liczbę zastępczych miejsc szpitalnych na obszarze województwa z podziałem na 

powiaty i miasta na prawach powiatu określa załącznik Nr 2 do zarządzenia. 
2. Starostowie koordynują przygotowanie do uruchomienia na administrowanym terenie 

wymaganych ilości zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz). 
3. Starostowie ustalą z wójtami (prezydentami miast, burmistrzami) i prześlą do Dyrektora 
WNNSOZ w terminie do 30 września 2012 r. „Wykazy miast i gmin organizujących, 

przygotowujących i zabezpieczających na terenie powiatu funkcjonowanie zastępczych miejsc 
szpitalnych” w ilości ustalonej dla powiatu w załączniku nr 2. Wzór wykazu miast i gmin 

organizujących, przygotowujących i zabezpieczających na terenie powiatu funkcjonowanie 
zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz) zawiera załącznik Nr 3 do zarządzenia. 
 

§ 11. Marszałek Województwa Śląskiego, starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie                     
i wójtowie opracują plany, o których mowa w § 2 ust 1 pkt 1 i przedstawią je do zatwierdzenia 

w terminie do 15 grudnia 2012 r.  
 
§ 12. 1. Kierownicy podmiotów leczniczych opracują plany, o których mowa w § 2 ust 1 pkt 2  

i przedstawią je do zatwierdzenia w terminie do 30 listopada 2012 r.  
2. Kierownicy podmiotów leczniczych, na które zostaną po raz pierwszy nałożone przez 

uprawniony organ administracji publicznej zadania określone w niniejszym zarządzeniu 
opracują, uzgodnią i zatwierdzą plan podmiotu leczniczego w ciągu 30 dni od dnia nałożenia 
zadania. 

 
§ 13. Plany, o których mowa w § 2 ust. 1, jeżeli zawierają informacje dotyczące: zadań 

obronnych przygotowywanych do realizacji na rzecz służb mundurowych, kadr medycznych 
posiadających nadane przydziały mobilizacyjne do Sił Zbrojnych RP, Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego stanowią informacje niejawne  

o klauzuli „zastrzeżone”. 
 

§ 14. Tracą moc: 
1) zarządzenie Nr 101/10 Wojewody  Śląskiego  z  dnia 6  kwietnia  2010 r. w sprawie 

planowania i realizacji w województwie śląskim zadań na potrzeby obronne państwa 

przez jednostki organizacyjne publicznej i niepublicznej służby zdrowia oraz  jednostki 
samorządu terytorialnego, zmienione zarządzeniem Nr 180/11 Wojewody Śląskiego  

z dnia 3  czerwca  2011 r.;  
2) „Instrukcja opracowania planów przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia 

na potrzeby obronne państwa” – wprowadzone do użytku służbowego przez Dyrektora 

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Śląskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Katowicach pismem Nr ZK/V/5254/4/16/10 z dnia 29 kwietnia 

2010r.; 
3) „Instrukcja dotycząca planowania, organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc 

szpitalnych (ZMSz)” – wprowadzone do użytku służbowego przez Dyrektora Wydziału 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim  
w Katowicach pismem Nr ZK/V/5254/4/16/10 z dnia 29 kwietnia 2010r. 

 
 § 15. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Nadzoru Nad Systemem 

Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 

 
 § 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 


