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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia  27 listopada 2002 r.

w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Medycznego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 2 usta-
wy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-roz-
wojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 oraz z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Tworzy si´ jednostk´ badawczo-rozwojowà
pod nazwà „Wojskowy Instytut Medyczny”, zwanà da-
lej „Instytutem”.

2. Siedzibà Instytutu jest miasto sto∏eczne Warsza-
wa.

3. Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister Obro-
ny Narodowej.

4. BezpoÊredni nadzór nad Instytutem sprawuje ko-
mórka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej
w∏aÊciwa do spraw zdrowia.

5. Instytut jest publicznym zak∏adem opieki zdro-
wotnej, który podlega wpisowi do rejestru zak∏adów
opieki zdrowotnej, prowadzonego przez ministra w∏a-
Êciwego do spraw zdrowia.

§ 2. 1. Przedmiotem dzia∏alnoÊci Instytutu jest:

1) prowadzenie badaƒ naukowych i prac rozwojo-
wych w zakresie nauk medycznych z uwzgl´dnie-
niem potrzeb Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej, w tym medycyny pola walki i medycyny sta-
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nów nag∏ych, medycyny morskiej i tropikalnej,
oraz przystosowywanie ich wyników do wdra˝ania
w praktyce;

2) upowszechnianie wyników prac, o których mowa
w pkt 1;

3) opracowywanie analiz, ocen, ekspertyz i standar-
dów diagnostyczno-leczniczych majàcych zastoso-
wanie w Si∏ach Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej, z uwzgl´dnieniem wymogów Organizacji
Traktatu Pó∏nocnoatlantyckiego;

4) prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie kszta∏cenia
przeddyplomowego, podyplomowego oraz kszta∏-
cenia ustawicznego;

5) uczestnictwo w systemie ochrony zdrowia, udziela-
nie Êwiadczeƒ zdrowotnych i promocja zdrowia na
zasadach okreÊlonych dla publicznych zak∏adów
opieki zdrowotnej w przepisach o zak∏adach opieki
zdrowotnej i o powszechnym ubezpieczeniu zdro-
wotnym;

6) prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej.

2. W zakresie dzia∏alnoÊci okreÊlonej w ust. 1 Insty-
tut:

1) wspó∏pracuje z komórkami organizacyjnymi Mini-
sterstwa Obrony Narodowej oraz jednostkami or-
ganizacyjnymi podleg∏ymi Ministrowi Obrony Na-
rodowej i przez niego nadzorowanymi;

2) wspó∏dzia∏a z innymi jednostkami badawczo-roz-
wojowymi, szko∏ami wy˝szymi i placówkami na-
ukowymi Polskiej Akademii Nauk oraz przedsi´-
biorcami;

3) wspó∏pracuje z zagranicznymi placówkami nauko-
wo-badawczymi.

§ 3. Instytut wyposa˝a si´, oddajàc:

1) w u˝ytkowanie wieczyste nieruchomoÊç gruntowà
o powierzchni 22,6329 ha, stanowiàcà w∏asnoÊç
Skarbu Paƒstwa, po∏o˝onà w Warszawie przy ulicy
Szaserów 128, obejmujàcà dzia∏k´ ewidencyjnà
nr 8/4 z obr´bu 3-04-03, opisanà w ksi´dze wieczy-
stej nr 56007, prowadzonej przez Sàd Rejonowy dla
Warszawy-Mokotowa w Warszawie;

2) w u˝ytkowanie wieczyste nieruchomoÊç gruntowà
o powierzchni 0,4572 ha, stanowiàcà w∏asnoÊç
Skarbu Paƒstwa, po∏o˝onà w Warszawie przy ulicy
Osowskiej 8/10, obejmujàcà dzia∏k´ ewidencyjnà
nr 9 z obr´bu 3-04-08, opisanà w ksi´dze wieczystej
nr 80608, prowadzonej przez Sàd Rejonowy dla
Warszawy-Mokotowa w Warszawie;

3) na w∏asnoÊç budynki i urzàdzenia budowlane trwa-
le zwiàzane z nieruchomoÊciami gruntowymi,
o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 4. Instytut wyposa˝a si´ w inne ni˝ okreÊlone
w § 3 sk∏adniki mienia dotychczasowego Centralnego

Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej
z Poliklinikà Samodzielnego Publicznego Zak∏adu
Opieki Zdrowotnej, które nie zosta∏y przekazane, na
podstawie odr´bnych przepisów, Centralnej Wojsko-
wej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” Samodzielnemu
Publicznemu Zak∏adowi Opieki Zdrowotnej, a tak˝e
w mienie przeznaczone do realizacji zadaƒ Zak∏adu Me-
dycyny Morskiej i Tropikalnej.

§ 5. Instytut przejmuje prawa i obowiàzki oraz na-
le˝noÊci i zobowiàzania dotychczasowego Centralnego
Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej
z Poliklinikà Samodzielnego Publicznego Zak∏adu
Opieki Zdrowotnej:

1) zwiàzane z mieniem, o którym mowa w § 4;

2) dotyczàce projektów badawczych i celowych oraz
inwestycji, realizowanych ze Êrodków finansowych
ustalonych w bud˝ecie paƒstwa na nauk´.

§ 6. Instytut przejmuje pracowników dotychczaso-
wego Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej
Akademii Medycznej z Poliklinikà Samodzielnego Pu-
blicznego Zak∏adu Opieki Zdrowotnej, z wyjàtkiem pra-
cowników wykonujàcych prac´ w jego Poliklinice.

§ 7. Organami w∏aÊciwymi do wyposa˝enia Insty-
tutu w Êrodki niezb´dne do prowadzenia dzia∏alnoÊci,
o której mowa w § 2 ust. 1, sà:

1) Szef Sto∏ecznego Zarzàdu Infrastruktury, we
wspó∏dzia∏aniu z w∏aÊciwymi organami admini-
stracji rzàdowej i samorzàdu terytorialnego — do
dokonania przewidzianych w odr´bnych przepi-
sach czynnoÊci zwiàzanych z wyposa˝eniem
w mienie, o którym mowa w § 3;

2) dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Na-
rodowej w∏aÊciwego w sprawach bud˝etu — do
przygotowania dokumentów niezb´dnych do sfi-
nansowania, z bud˝etu Ministerstwa Obrony Naro-
dowej na 2002 r., zadaƒ zleconych Instytutowi
przez Ministra Obrony Narodowej oraz uwzgl´d-
nienia Êrodków na ten cel w projekcie bud˝etu Mi-
nisterstwa Obrony Narodowej na 2003 r.

§ 8. Do czasu powo∏ania dyrektora Instytutu funk-
cj´ kierownika Instytutu pe∏ni, przez okres nie d∏u˝szy
ni˝ 6 miesi´cy, dotychczasowy komendant Centralne-
go Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycz-
nej z Poliklinikà Samodzielnego Publicznego Zak∏adu
Opieki Zdrowotnej.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
10 grudnia 2002 r.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski


