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 Pod koniec lat pięćdziesiątych i na początku sześćdziesiątych 

wskutek rozbudowy Warszawy oraz całego województwa warszawskiego, 

a co się z tym wiąże z powodu wzrostu ilości ludności  

i jej zachorowalności, wystąpiła potrzeba wybudowania 

wielospecjalistycznego szpitala, który służyłby również zdobywaniu 

wiedzy praktycznej studentom medycyny.  

 W związku z tym w 1959 roku Polskie Towarzystwo Szpitalnictwa 

rekomendowało ówczesnej władzy podjęcie decyzji administracyjnej o 

budowie Szpitala na Polach Mokotowskich w Warszawie. 

 

Makieta – widok od ul. Żwirki i Wigury  
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W wyniku tej decyzji rozpoczęto budowę Szpitala, trwającą nieprzerwanie 

do dziś. 

 

 

Montaż szalunków i słupów  
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Zespół Klinik blok A widok od strony ul. Banacha 1a – 1968 r.  

 

 

 

Widok Poliklinika blok A oraz I Zespół Klinik blok B  
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 Podstawą tych działań były przepisy ustawy z dnia 28 października 

1948 roku o zakładach społecznych służby zdrowia i planowanej 

gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. 1948 Nr 55, poz. 434). 

 

 

 Obowiązkiem państwa było zakładanie i utrzymywanie zakładów 

leczniczych o charakterze specjalistycznym, obsługujących obszar co 

najmniej jednego województwa. Zgodnie z zapisami ustawy szpitale 

kliniczne były szpitalami, w których wszystkie lub większość oddziałów 

użytkowane były na potrzeby szkół wyższych.  

 Oficjalnie, administracyjnie, Szpital powstał na mocy Zarządzenia 

Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 stycznia 1974 r. w sprawie 

utworzenia Centralnego Szpitala Klinicznego w Akademii Medycznej w 

Warszawie (Dz. Urz. M.Z. i O. S. 5/1974 poz. 21). 
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 Pierwszym Dyrektorem będącego w budowie Centralnego Szpitala 

Klinicznego został dr n. med. Orest Czabak, sprawujący tę funkcję w 

latach 1974 – 1975. 

 Działalność lecznicza Centralnego Szpitala Klinicznego Akademii 

Medycznej przy ul. Banacha 1a w Warszawie rozpoczęła się z dniem 14 

lipca 1975 roku. Po przeniesieniu klinik z PSK nr 1 w Warszawie przy ul. 

Lindleya 4 przyjęto wówczas pierwszych pacjentów, a także wykonano 

pierwszy zabieg operacyjny w najnowocześniej wyposażonej w owym 

czasie sali bloku operacyjnego.   
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Fragment budowy kondygnacji technicznej bloku C  

 

Widok od strony ul. Żwirki i Wigury na budowany blok C, oddany do użytku blok B  

oraz w głębi fragment budynku Polikliniki  
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Rozpoczęcie działalności leczniczej wprowadziło również zmianę w 

kierownictwie Szpitala. Następcą dr Oresta  Czabaka na stanowisku  

Dyrektora został dr n. med. Andrzej Zaorski, który sprawował tę funkcję 

w latach 1975 – 1983. 

 Od początku działalności, od połowy lat siedemdziesiątych do końca 

lat osiemdziesiątych, Szpital rozwijał się dynamicznie budując swoje 

zaplecze naukowo - medyczne na światowym poziomie, prowadził 

intensywne kształcenie praktyczne studentów wydziałów lekarskich oraz 

kształcenie podyplomowe lekarzy z całego kraju, świadcząc usługi 

zdrowotne nie tylko dla mieszkańców Warszawy, ale i całego 

województwa wysokospecjalistycznymi metodami leczniczymi 

i diagnostycznymi.  

 Po przejściu na emeryturę Dyrektora Andrzeja Zaorskiego, funkcję 

Dyrektora powierzono lek. Stefanowi Krzepkowskiemu (1983 – 1997), 

który w czasie pełnienia swojej funkcji oddał do użytku blok D, dziś 

zajmowany przez kliniki internistyczne i Izbę Przyjęć. 

 Zmiany ustrojowe, w szczególności reforma administracyjna i 

samorządowa kraju, zdecentralizowała wiele usług publicznych 

jednocześnie wpływając na poprawę efektywności i systemu zarządzania 

w ochronie zdrowia. Na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o 

zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm) 

Szpital zostaje przekształcony w samodzielny publiczny zakład opieki 

zdrowotnej o nazwie Centralny Szpital Kliniczny, którego organem 

założycielskim i nadzorującym była Akademia Medyczna w Warszawie, 

oraz zostaje wpisany do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

pod numerem P/M/28/93, prowadzonego przez Wojewodę Warszawskiego. 

Wpisu dokonano w dniu 6 sierpnia 1993 r. w oparciu o wydaną decyzję Nr 

p/m/28/93 Wojewody Warszawskiego. Następnie w wyniku zmiany organu 

prowadzącego rejestr, w 1998 r. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej 
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przejmuje w drodze decyzji  Nr R – MZ/0176/1998 prowadzenie rejestru 

zakładów opieki zdrowotnej i dokonuje wpisu Szpitala pod nr R- MZ/169 

na wniosek ówczesnego Dyrektora lek. Władysława Wójcika, 

sprawującego funkcje w latach 1997 – 2000. 

  W latach 2000 – 2001 funkcję Dyrektora Szpitala sprawował  

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Łapiński, który w związku z powołaniem go 

na Ministra Zdrowia zrezygnował z kierowania Szpitalem. 

 Kolejna zmiana rejestrowa dokonana została w związku z reformą 

ochrony zdrowia na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 

o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2013 poz. 213), nakładającą na 

Wojewodów prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą. W drodze decyzji Wojewody Mazowieckiego Samodzielny 

Publiczny Centralny Szpital Kliniczny uzyskał wpis po numerem 

000000018598. Ostatnią zmianą ustawową nałożony został obowiązek 

utworzenia przedsiębiorstw przez podmioty lecznicze w Rejestrze 

Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w odpowiednim rodzaju 

udzielanych świadczeń zdrowotnych. SPCSK otrzymał obowiązujące do 

dnia dzisiejszego właściwe numery regon dla dwóch przedsiębiorstw 

według klasyfikacji Głównego Urzędu Statystycznego - Przedsiębiorstwo 

Szpital o numerze 000288975 - 00030 i Przedsiębiorstwo Poliklinika o 

numerze 000288975 – 00048. 

 Podstawowym celem Samodzielnego Publicznego Centralnego 

Szpitala Klinicznego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja 

zdrowia oraz uczestniczenie w realizacji zadań dydaktycznych i 

badawczych, w szczególności dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego (dawniej Akademii Medycznej, w szczególności wdrażanie 

nowych technologii medycznych oraz metod leczenia. 

Do zadań Szpitala należy przede wszystkim: udzielanie stacjonarnych 

i całodobowych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, ze 
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szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych w 

ramach specjalności reprezentowanych przez jednostki i komórki 

organizacyjne działalności podstawowej, udział w realizacji zadań 

dydaktycznych i badawczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

oraz innych uczelni i instytucji prowadzących działalność dydaktyczną i 

badawczą w dziedzinie nauk medycznych w zakresie wynikającym z 

obowiązujących przepisów i zawartych umów; uczestniczenie w 

przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego oraz 

doskonaleniu zawodowym kadr lekarskich, pielęgniarskich, słuchaczy szkół 

medycznych i innych zawodów w zakresie wynikającym z obowiązujących 

przepisów i zawartych umów, prowadzenie działalności mającej na celu 

promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną, udział w realizacji 

dodatkowych zadań, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby 

systemu opieki zdrowotnej, w przypadku klęski żywiołowej lub w celu 

wykonania zobowiązań międzynarodowych.  

 Szpital uczestniczy w kształceniu przed i podyplomowym w zawodach 

medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i 

promocją zdrowia. Studenci zdobywający kwalifikacje do wykonywania 

zawodu medycznego oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą brać 

udział w udzielaniu świadczeń zdrowotnych pod bezpośrednim nadzorem 

osób wykonujących zawód medyczny właściwy ze względu na treści 

kształcenia. SPCSK, na podstawie umów cywilnoprawnych, może 

uczestniczyć w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych innych 

uczelni i instytucji prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w 

dziedzinie nauk medycznych, jeżeli nie ogranicza to realizacji zadań 

dydaktycznych i badawczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  

 Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń 

zdrowotnych przez Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, 

nieuregulowane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r., o działalności 
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leczniczej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) lub statucie, 

określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora. 

 W regulaminie organizacyjnym Samodzielnego Publicznego 

Centralnego Szpitala Klinicznego określa się w szczególności: nazwę 

podmiotu, cele i zadania podmiotu, strukturę organizacyjną, rodzaj 

działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, 

miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych, przebieg procesu udzielania 

świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości 

tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych, organizację 

i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych oraz 

warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia 

sprawnego i efektywnego funkcjonowania SPCSK pod względem 

diagnostyczno – leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym 

i administracyjno – gospodarczym, warunki współdziałania z innymi 

podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia 

prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów 

oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. 
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Dyrektorzy Szpitala przy ul. Banacha 1
a
: 

 

 

dr n. med. Orest Czabak 1974 –1975 ( 

 

 

dr n. med. Andrzej Zaorski 1975 – 1983 
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lek. Stefan Krzepkowski 1983 – 1997 

 

 

lek. Władysław Wójcik 1997 – 2000 
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prof. dr hab. med. Mariusz Łapiński 2000 – 2001 

 

 

 

mgr Ewa Marzena Pełszyńska od 2002 – do chwili obecnej 
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 Od roku 2002 Szpitalem kieruje Dyrektor mgr Ewa Marzena 

Pełszyńska, dla której priorytetem jest unowocześnienie placówki zarówno 

pod kątem najnowszych standardów leczenia, kształcenia, zarządzania jak 

również modernizacji infrastruktury technicznej mającej bezpośredni 

wpływ na bezpieczeństwo i komfort pacjentów. Celem nadrzędnym 

Dyrektora oraz całego personelu jest stworzenie „szpitala przyjaznego 

pacjentom” co stało się wytyczną działań zmierzających do podniesienia 

jakości i mottem przyświecającym planowym działaniom w zakresie 

modernizacji pomieszczeń szpitala jak i wyposażenia w nowoczesną 

aparaturę medyczną. Proces unowocześnienia szpitala rozpoczął się od 

kompleksowego remontu pomieszczeń celem stworzenia Oddziału 

Kardiochirurgicznego, wraz z salą operacyjną, oddziałem pooperacyjnym 

Kardiochirurgii, co pozwoliło na rozszerzenie zakresu udzielanych 

świadczeń w zakresie chorób serca. W 2003 zakończono przebudowę Izby 

Przyjęć przystosowując ją do wyzwań związanych ze zwiększającą się 

ilością leczonych pacjentów. Racjonalizacja wykorzystania pomieszczeń w 

bloku E pozwoliła na utworzenie w 2003 roku nowoczesnego Zakładu 

Medycyny Nuklearnej, który w latach następnych wyposażony został w 

jeden z pierwszych w Polsce pozytonowych tomografów emisyjnych i 

gammakamery stanowiące podstawę nowoczesnej diagnostyki, przez co 

Zakład stał się wiodącym ośrodkiem tego typu na terenie Mazowsza. Było 

to odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na kompleksową, 

nowoczesną diagnostykę chorych ze schorzeniami onkologicznymi i 

kardiologicznymi.  

Kolejny etap działań to kompleksowe unowocześnienie zaplecza 

zabiegowego dla klinik chirurgicznych trwające w latach 2004 – 2008. 

Wyremontowano wtedy Oddział Pooperacyjny, Oddział Intensywnej Opieki 

Medycznej oraz Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej. Następnie 
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przystąpiono do modernizacji Bloku Operacyjnego wraz z Centralną 

Sterylizatornią i Centralną Sprężarkownią. W ramach tych zadań dokonano 

zakupów nowoczesnej aparatury medycznej pozwalającej na stosowanie 

najnowszych technik operacyjnych, okołozabiegowych oraz w zakresie 

intensywnej terapii.  

Jednocześnie stale unowocześniano zaplecze diagnostyczne Szpitala 

poprzez kompleksową modernizację Centralnego Laboratorium (2006r.)  

i inwestycje w aparaturę do diagnostyki obrazowej. Na przestrzeni ostatnich 

10 lat sukcesywnie wyposażano Szpital w tomografy komputerowe, 

rezonans magnetyczny, aparaty usg, aparaty do badań z zakresu radiologii 

konwencjonalnej, aparaty do badań naczyniowych – angiograf i 

kardioangiografy.  

W kolejnych latach prowadzono sukcesywną modernizację oddziałów 

szpitalnych w tym wyremontowano Ośrodek Transplantacyjny Kliniki 

Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej, Ośrodek 

Transplantacyjny Kliniki Chorób Wewnętrznych Hematologii i Onkologii 

oraz Bank Komórek Krwiotwórczych, przeprowadzono modernizację 

węzłów sanitarnych we wszystkich Klinikach szpitala, unowocześniono 

Pracownię Kardiologii Inwazyjnej. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie 

Izby Przyjęć wybudowane zostało lądowisko dla śmigłowców Lotniczego 

Pogotowia Ratunkowego. Wszystkie te działania miały na celu zapewnienie 

warunków do świadczenia usług medycznych na najwyższym poziomie. 

Mając ponadto na względzie kompleksowość świadczonych usług 

przystąpiono do modernizacji pomieszczeń celem utworzenia Kliniki 

Hepatologii - oddziału stanowiącego zaplecze internistyczno – 

hepatologiczne Szpitala oraz rozbudowy Oddziału Intensywnej Terapii. 

Zakończenie tych inwestycji planowane jest do końca 2016 roku. 

Sprawne funkcjonowanie Szpitala w udzielaniu świadczeń zdrowotnych nie 

może odbywać się bez dobrego zaplecza technicznego. Stan rzeczywisty 
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Szpitala wymusił inne bieżące remonty. Najbardziej rzutująca na wizerunek 

i funkcjonowanie szpitala jest kompleksowa termomodernizacja, która 

realizowana jest etapami od 2005 roku do chwili obecnej.  

Tak szeroki zakres inwestycji w infrastrukturę i aparaturę medyczną nie 

byłby możliwy bez skutecznego pozyskiwania zewnętrznych źródeł 

finansowania. Na przestrzeni ostatniej dekady dokonano modernizacji, 

remontów i inwestycji w specjalistyczna aparaturę medyczną o wartości 

około 200 milionów złotych ze środków Ministerstwa Zdrowia, funduszy 

Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej.  

Kierując się dobrem pacjenta, Dyrekcja szpitala stawia sobie za cel ciągłe 

doskonalenie i podnoszenie jakości świadczonych usług zdrowotnych. 

Prace związane z normalizacją i standaryzacją wszystkich procedur szpitala 

zwieńczone zostały przyznaniem certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością 

ISO 9001 w 2006r. Utrzymanie wysokich standardów jest corocznie 

weryfikowane rygorystycznymi audytami zewnętrznymi pozwalającymi na 

podtrzymanie Certyfikatu ISO 9001. 

Systematyczne dostosowanie do obowiązujących norm prawnych oraz 

zaleceń dobrych praktyk w ochronie zdrowia przekłada się na wzrost 

jakości i podnoszenie standardów świadczonych procedur medycznych, a 

tym samym ma wpływ na bezpieczeństwo, skuteczność leczenia i 

zadowolenie pacjentów. 

W obecnym czasie, w ramach dalszego doskonalenia jakości, szpital 

prowadzi działania zmierzające do uzyskania akredytacji Centrum 

Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. 

 


