
Zarządzenie Nr 9/2008/2009
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 29 października 2008r.

w sprawie: likwidacji  Przychodni Lekarskiej  AWF w Warszawie – niepublicznego zakładu 
opieki zdrowotnej (jednostki ogólnouczelnianej)

Na podstawie  art.  66 ust.  2  pkt  2  Ustawy z dnia  27 lipca  2005 roku – Prawo o  szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 ze zm.) oraz § 53 ust. 2 pkt 11 i § 26 ust. 2 Statutu Uczelni w 
wykonaniu  Uchwały Senatu nr  19/2008/2009 z  dnia  21 października  2008 roku,  zarządzam co 
następuje:

§ 1 

1. Rektor AWF w Warszawie po uzyskaniu zgody Senatu AWF w Warszawie, wyrażonej w 
uchwale  nr  19/2008/2009  z  dnia  21  października  2008  roku  postanawia  zlikwidować 
jednostkę  ogólnouczelnianą  -  Przychodnię  Lekarską  AWF  w  Warszawie  –  niepubliczny 
zakład opieki zdrowotnej.

2. Termin otwarcia  likwidacji  Przychodni  Lekarskiej  AWF ustala  na dzień 22 października 
2008 roku, a termin zakończenia likwidacji działalności – na dzień 31 grudnia 2008 roku z 
zachowaniem uprawnień pracowników wynikających z kodeksu pracy.

3. Świadczenia  zdrowotne  udzielane  przez  likwidowaną  jednostkę  z  zachowaniem 
dotychczasowego zakresu, rozmiaru, profilu jakości i dostępności będą świadczone do dnia 
31 grudnia 2008 roku.

4. Czynności likwidacyjne przeprowadzi Kanclerz Uczelni.
5. Zobowiązuję Kanclerza Uczelni do:

1) opracowania harmonogramu likwidacji,
2) koordynowania procesu zgłoszenia zmian w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej,
3) uregulowania spraw związanych z udzielaniem świadczeń medycznych przez 

Przychodnię Lekarską na podstawie umów z NFZ i innymi podmiotami,
4) poinformowania dotychczasowych pacjentów Przychodni Lekarskiej o zakładach opieki 

zdrowotnej, w których pacjenci mogą kontynuować leczenie,
5) zinwentaryzowania i zabezpieczenia mienia przypisanego Przychodni Lekarskiej,
6) opracowania i wdrożenia procedur zabezpieczenia dokumentacji medycznej Przychodni 

Lekarskiej, w tym dokumentacji pacjentów,
7) złożenia Senatowi AWF sprawozdania z likwidacji Przychodni Lekarskiej.

6. Zobowiązuję  Kanclerza  do  opracowania  koncepcji  zagospodarowania  pomieszczeń  i 
majątku zlikwidowanej Przychodni Lekarskiej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 października 2008 roku.

Rektor

dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer


