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Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991 r. o zak∏adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91,
poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121,
poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24,
poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769
i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117,
poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255
i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12,
poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114,
poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45,
Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193,
Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382 — 1384 i Nr 128,
poz. 1407 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984)1) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Przekszta∏ca si´ Centralny Szpital Kliniczny
Wojskowej Akademii Medycznej z Poliklinikà Samo-
dzielnego Publicznego Zak∏adu Opieki Zdrowotnej,
zwany dalej „Centralnym Szpitalem Klinicznym”, li-
kwidujàc dzia∏alnoÊç:

1) szpitalnà;

2) w zakresie:
a) realizacji zadaƒ dydaktycznych i badawczych,
b) udzielania medycznej pomocy doraênej,
c) pobierania krwi i krwiolecznictwa.

§ 2. Pozbawia si´ Centralny Szpital Kliniczny:

1) nieodp∏atnie u˝ytkowanej nieruchomoÊci grunto-
wej o powierzchni 22,6329 ha, stanowiàcej w∏a-
snoÊç Skarbu Paƒstwa, po∏o˝onej w Warszawie
przy ulicy Szaserów 128, obejmujàcej dzia∏k´ ewi-
dencyjnà nr 8/4 z obr´bu 3-04-03, opisanà w ksi´-
dze wieczystej nr 56007, prowadzonej przez Sàd
Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warsza-
wie;

2) nieodp∏atnie u˝ytkowanej nieruchomoÊci grunto-
wej o powierzchni 0,4572 ha, stanowiàcej w∏a-
snoÊç Skarbu Paƒstwa, po∏o˝onej w Warszawie
przy ulicy Osowskiej 8/10, obejmujàcej dzia∏k´ ewi-
dencyjnà nr 9 z obr´bu 3-04-08, opisanà w ksi´dze
wieczystej nr 80608, prowadzonej przez Sàd Rejo-
nowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;

3) nieodp∏atnie u˝ytkowanych budynków i urzàdzeƒ
budowlanych trwale zwiàzanych z nieruchomo-
Êciami gruntowymi, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) nieodp∏atnie u˝ytkowanego majàtku Skarbu Paƒ-
stwa innego ni˝ okreÊlony w pkt 1—3, wykorzysty-
wanego dotychczas w dzia∏alnoÊci, o której mowa
w § 1.

§ 3. Centralny Szpital Kliniczny zachowuje:

1) nieodp∏atne u˝ytkowanie:
a) nieruchomoÊci gruntowej o powierzchni 0,6014 ha,

stanowiàcej w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, po∏o˝o-
nej w Warszawie przy ulicy Koszykowej 78, obej-
mujàcej dzia∏k´ ewidencyjnà nr 5 z obr´bu 5-05-
-03, opisanà w ksi´dze wieczystej nr 55907, pro-
wadzonej przez Sàd Rejonowy dla Warszawy-
-Mokotowa w Warszawie,

b) nieruchomoÊci gruntowej o powierzchni
0,5195 ha, stanowiàcej w∏asnoÊç Skarbu Paƒ-
stwa, po∏o˝onej w Warszawie przy ulicy Stefa-
na ˚eromskiego 33, obejmujàcej dzia∏k´ ewi-
dencyjnà nr 175/1 z obr´bu 7-05-11, opisanà
w ksi´dze wieczystej nr 300228, prowadzonej
przez Sàd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
w Warszawie,

c) budynków i urzàdzeƒ budowlanych trwale zwià-
zanych z nieruchomoÊciami gruntowymi, o któ-
rych mowa w lit. a i b,

d) innego majàtku Skarbu Paƒstwa ni˝ okreÊlony
w lit. a—c, wykorzystywanego w dzia∏alnoÊci,
która nie jest likwidowana;

2) w∏asnoÊç pozosta∏ego majàtku Centralnego Szpi-
tala Klinicznego, wykorzystywanego w dzia∏alno-
Êci, która nie jest likwidowana.

§ 4. Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu nadaje
si´ nazw´ „Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska
„CePeLek” Samodzielny Publiczny Zak∏ad Opieki Zdro-
wotnej”, zwana dalej „CePeLek”.

§ 5. Âwiadczenia zdrowotne w zakresie, o którym
mowa w § 1 pkt 1 i 2 lit. b i c, zapewnia osobom korzy-
stajàcym dotychczas z tych Êwiadczeƒ Wojskowy Insty-
tut Medyczny, utworzony na podstawie odr´bnych
przepisów. 

§ 6. Pracownicy Centralnego Szpitala Klinicznego
wykonujàcy prac´ w jego Poliklinice pozostajà pracow-
nikami „CePeLek”.

§ 7. Uporzàdkowanie stanu prawnego i ewidencji
majàtku Skarbu Paƒstwa, o którym mowa w § 3 pkt 1
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 listopada 2002 r.

w sprawie przekszta∏cenia Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej z Poliklinikà 
Samodzielnego Publicznego Zak∏adu Opieki Zdrowotnej.

———————
1) Przepis art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak∏adach

opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z póên. zm.) sto-
suje si´ do zak∏adów opieki zdrowotnej utworzonych przez
Ministra Obrony Narodowej, zgodnie z § 1 ust. 1 rozporzà-
dzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 marca 2000 r.
w sprawie szczegó∏owych zasad tworzenia, przekszta∏ca-
nia, likwidacji, organizacji, zarzàdzania i kontroli zak∏adów
opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Na-
rodowej (Dz. U. Nr 20, poz. 245).
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lit. a—c, nastàpi w terminie do dnia 1 kwietnia
2003 r.

§ 8. Komendant Centralnego Szpitala Klinicznego
dokona inwentaryzacji mienia, o którym mowa w § 3
pkt 1 lit. d i pkt 2, wed∏ug stanu majàtkowego na dzieƒ
9 grudnia 2002 r.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 grudnia 2002 r., z tym ˝e § 1—7 stosuje si´ od dnia
10 grudnia 2002 r.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski


