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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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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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Na podstawie art. 153 § 6 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U.
Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787 oraz z 2002 r. Nr 153,
poz. 1271) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) organizacj´ aplikacji referendarskiej;

2) przebieg egzaminu referendarskiego;

3) sk∏ad, sposób powo∏ywania cz∏onków i post´powa-
nia komisji egzaminacyjnej.

§ 2. 1. Minister SprawiedliwoÊci ustala ka˝dorazo-
wo liczb´ aplikantów referendarskich, zwanych dalej
„aplikantami”, dla okr´gów sàdowych.

2. Minister SprawiedliwoÊci podaje do publicznej
wiadomoÊci, na stronie internetowej Ministerstwa
SprawiedliwoÊci, ustalonà liczb´ aplikantów dla okr´-
gów sàdowych, nie póêniej ni˝ do dnia 1 sierpnia da-
nego roku.

3. Prezes sàdu okr´gowego obwieszcza na tablicy
og∏oszeƒ sàdu okr´gowego ustalonà liczb´ aplikantów
dla okr´gu sàdowego, nie póêniej ni˝ do dnia 10 sierp-
nia danego roku.

§ 3. 1. Prezes sàdu okr´gowego mianuje aplikan-
tów referendarskich po przeprowadzeniu konkursu.

2. Konkurs dla kandydatów na aplikantów przepro-
wadzajà komisje egzaminacyjne powo∏ane przez pre-
zesa sàdu apelacyjnego, z∏o˝one z pi´ciu cz∏onków —
trzech s´dziów sàdu okr´gowego, referendarza i przed-
stawiciela prezesa sàdu apelacyjnego, który przewod-
niczy komisji. Cz∏onkiem komisji mo˝e byç ponadto
przedstawiciel Ministra SprawiedliwoÊci.

3. Termin konkursu dla kandydatów na aplikantów
wyznacza Minister SprawiedliwoÊci, przy czym kon-
kurs ten odbywa si´ w tym samym czasie we wszyst-
kich sàdach okr´gowych. O terminie konkursu Minister
SprawiedliwoÊci zawiadamia prezesów sàdów apela-
cyjnych, a za ich poÊrednictwem cz∏onków komisji eg-
zaminacyjnej, oraz, za poÊrednictwem prezesów sà-
dów okr´gowych, kandydatów na aplikantów, co naj-
mniej 21 dni przed terminem konkursu.

§ 4. 1. Konkurs sk∏ada si´ z cz´Êci pisemnej i ustnej.

2. Cz´Êç pisemna trwa dwie godziny i sk∏ada si´
z przygotowanych przez Ministra SprawiedliwoÊci
55 pytaƒ testowych jednokrotnego wyboru i dwóch py-
taƒ opisowych, z których kandydat na aplikanta wybie-
ra jedno do opracowania. Za opracowanie pytania opi-
sowego komisja przyznaje od 0 do 5 punktów, a za ka˝-
dà prawid∏owà odpowiedê na pytania testowe 1 punkt.
Maksymalna liczba punktów z cz´Êci pisemnej wyno-
si 60.

3. Do cz´Êci ustnej zostajà dopuszczeni kandydaci,
którzy uzyskali minimum 45 punktów z cz´Êci pisemnej
konkursu. W przypadku gdy minimum to uzyska mniej-
sza liczba kandydatów ni˝ dwukrotnoÊç limitu przyj´ç
na aplikacj´ w danym okr´gu, do cz´Êci ustnej dopusz-
czeni zostajà kandydaci, którzy otrzymali kolejno naj-
wi´kszà liczb´ punktów; wówczas jednak liczba kandy-
datów dopuszczonych do cz´Êci ustnej nie mo˝e prze-
kroczyç dwukrotnoÊci limitu przyj´ç. Je˝eli wi´cej ni˝
jeden kandydat uzyska takà samà liczb´ punktów jak
ostatni spoÊród wy∏onionych w ten sposób kandyda-
tów, wszyscy oni zostajà dopuszczeni do cz´Êci ustnej
konkursu.

4. Cz´Êç ustna obejmuje sprawdzian wiadomoÊci
ogólnych, wiadomoÊci z zakresu prawa, w szczególno-
Êci z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego
i prawa europejskiego, znajomoÊci systemu organów
w∏adzy i administracji publicznej oraz organów wymia-
ru sprawiedliwoÊci.

5. Pytania na cz´Êç ustnà konkursu przygotowuje
w formie pisemnych zestawów prezes sàdu apelacyj-
nego. Cz∏onkowie komisji egzaminacyjnej mogà zada-
waç pytania dodatkowe, zwiàzane tematycznie z pyta-
niami z wylosowanego zestawu.

6. Ka˝dy z cz∏onków komisji egzaminacyjnej ocenia
odpowiedê kandydata na poszczególny zestaw pytaƒ
w skali od 0 do 6 punktów, bioràc pod uwag´ treÊç me-
rytorycznà, logik´ myÊlenia oraz poprawnoÊç j´zyko-
wà wypowiedzi. Punkty uzyskane od wszystkich cz∏on-
ków komisji egzaminacyjnej sumuje si´. Maksymalna
liczba punktów z cz´Êci ustnej wynosi 30.

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
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w sprawie aplikacji referendarskiej.


