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ZARZĄDZENIE NR 2150/2012 

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia  29 lutego  2012 r. 

 

w sprawie zasad zawierania umów najmu i dzierżawy nieruchomości przez podmioty 

lecznicze na okres nie dłuższy niż 3 lata 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.
1)

) zarządza 

się, co następuje:   

 

§ 1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o: 

1) nieruchomościach - należy przez to rozumieć nieruchomości zabudowane lub 

niezabudowane, a także ich części stanowiące własność lub współwłasność m.st. 

Warszawy lub w odniesieniu do których m. st. Warszawa jest użytkownikiem lub 

współużytkownikiem wieczystym, będących we władaniu podmiotów leczniczych, 

w tym lokale użytkowe nie stanowiące odrębnych nieruchomości przekazane 

podmiotom leczniczym jako składniki majątku m.st. Warszawy;  

2) podmiotach leczniczych – należy przez to rozumieć podmioty lecznicze w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 

149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092) w formie samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest m.st. 

Warszawa oraz spółek kapitałowych utworzonych i prowadzonych przez m.st. 

Warszawa; 

3) umowie najmu - należy przez to rozumieć również umowę dzierżawy, w rozumieniu 

przepisów ustawy – Kodeks cywilny; 

4) kierowniku podmiotu leczniczego – należy przez to rozumieć dyrektora samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest m.st. 

Warszawa, albo zarząd spółki kapitałowej utworzonej i prowadzonej przez m.st. 

Warszawa. 

 

§ 2. 1. Ustala się zasady zawierania umów najmu i dzierżawy nieruchomości będących 

we władaniu podmiotów leczniczych, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do 

zarządzenia. 

2. Ustala się: 

1) wzory umów, o których mowa w ust. 1, stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do zarządzenia; 

2) regulamin organizowania konkursów ofert, stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia; 

3) regulamin komisji konkursowej stanowiący, załącznik nr 6 do zarządzenia; 

4) wzór zestawienia zawartych umów, stanowiący załącznik nr 7 do zarządzenia. 

3. Zawarcie umowy najmu według zasad innych niż określone w zarządzeniu, 

w szczególności odstąpienie od zasady przeprowadzenia konkursu ofert lub zawarcie umowy 

użyczenia, wymaga zgody Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy.  

 4. Zawarcie przez podmiot leczniczy umowy najmu albo umowy użyczenia 

nieruchomości wymaga zgody Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy, 

z zastrzeżeniem ust. 5, w przypadku: 

                                                           
1)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 

1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 

175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 

173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, 

z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 

679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr  217, poz. 1281. 
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1) umów zawieranych na okres nie dłuższy niż trzy lata, za wyjątkiem umowy najmu na 

czas oznaczony do 5 dni lub umowy najmu powierzchni do 15 m²;  

2) gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejną umowę 

na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, o powierzchni 

wynoszącej nie więcej niż 50 m
2
; 

3) gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejną umowę 

na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, o powierzchni 

wynoszącej więcej niż 50 m
2
, w stosunku do umów zawieranych: 

a) z podmiotem trzecim, któremu udzielono zamówienia publicznego, określonego  

w odrębnych przepisach, 

b) z podmiotem trzecim, któremu udzielono zamówienia na udzielanie w określonym 

zakresie świadczeń zdrowotnych, określonego w odrębnych przepisach, 

c) na czas oznaczony do 5 dni, 

d) z podmiotem trzecim realizującym zadania publiczne z zakresu ochrony zdrowia, 

e) z jednostką organizacyjną lub osobą prawną m.st. Warszawy na realizację jej zadań 

statutowych lub określonych w umowie spółki (akcie założycielskim), 

f) z najemcą lub dzierżawcą wyłonionym w trybie konkursowym.  

5. Zgoda Rady m.st. Warszawy  wymagana jest w przypadku, gdy po umowie zawartej 

na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejną umowę na okres do 3 lat, której 

przedmiotem jest ta sama nieruchomość, o powierzchni wynoszącej więcej niż 50 m
2
, 

z zastrzeżenie ust. 4 pkt 3.  

6. Wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie umowy, o której mowa w ust 5, składany 

jest przez podmiot leczniczy za pośrednictwem Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu 

m.st. Warszawy.  

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Polityki Zdrowotnej 

Urzędu m.st. Warszawy oraz kierownikom podmiotów leczniczych. 

 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta m.st. 

Warszawy właściwemu do spraw polityki zdrowotnej.  

 

§ 5. 1. Traci moc zarządzenie Nr 1935/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 

sierpnia 2008 r. w sprawie zasad zawierania umów najmu i dzierżawy nieruchomości przez 

samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej na okres nie dłuższy niż 3 lata.  

2. Do konkursów ofert rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego 

zarządzenia stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w ust. 1. Za dzień rozpoczęcia 

konkursu ofert przyjmuje się datę wywieszenia ogłoszenia o konkursie ofert na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie podmiotu leczniczego. 

 

§ 6. 1. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta 

Stołecznego Warszawy.  

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Prezydent 

Miasta Stołecznego Warszawy 

                                                                                           /-/ Hanna Gronkiewicz-Waltz 
 


