
UCHWAŁA NR 232/XXVII/2021 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 20 maja 2021 r. 

w sprawie apelu o podjęcie działań w zakresie zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców 
i świadczenia usług przez szpitalne oddziały ratunkowe 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Apel o podjęcie działań w zakresie zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców 
i świadczenia usług przez szpitalne oddziały ratunkowe, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna do przekazania odpisu niniejszej 
uchwały: 

1) Ministrowi Zdrowia; 

2) Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia; 

3) Wojewodzie Mazowieckiemu; 

4) Marszałkowi Województwa Mazowieckiego; 

5) Posłom i Senatorom z okręgów wyborczych obejmujących powiat grodziski i pruszkowski; 

6) Konsultantowi Wojewódzkiemu w dziedzinie medycyny ratunkowej; 

7) Radzie Powiatu Pruszkowskiego; 

8) Radzie Powiatu Grodziskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

 
 

Michał Gołąb 
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Załącznik 

do uchwały Nr 232/XXVII/2021 

Rady Miasta Podkowa Leśna 

z dnia 20 maja 2021 r. 

Apel Rady Miasta Podkowa Leśna 
o podjęcie działań w zakresie zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców i świadczenia usług 

przez szpitalne oddziały ratunkowe 

Jako Radni Miasta Podkowa Leśna wyrażamy poparcie dla działań Rady Powiatu Grodziskiego 
w staraniach o powstanie szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) w obrębie powiatu pruszkowskiego. 
Głęboko niepokoi nas fakt, że pomimo sygnalizowania (już dwa lata temu) przez Radę Powiatu 
Grodziskiego i Dyrekcję Szpitala Zachodniego, problemu bardzo wysokiego obłożenia SOR, nie podjęto 
żadnych konkretnych działań w kierunku stworzenia w sąsiednim powiecie pruszkowskim SOR, który 
znacząco przyczyniłby się do odciążenia oddziału ratunkowego Szpitala Zachodniego. 

Wcześniejsze apele o powstanie SOR w Pruszkowie, podjęte przez Radę Powiatu uchwały i materiały 
przedstawione przez Zarząd Szpitala Zachodniego bardzo szczegółowo uzasadniają potrzebę rozwiązania tej 
niezwykle trudnej sytuacji. 

Szpital Zachodni obsługuje cztery ościenne powiaty, jeśli chodzi o opiekę SOR, tj. około 400 tys. 
mieszkańców, podczas gdy sam powiat grodziski liczy ich niemal o połowę mniej niż 156-cio tysięczny 
powiat pruszkowski. Widać tu wyraźną dysproporcję co do potrzeb. Grodziski SOR służy w ponad 56% 
pomocy mieszkańcom spoza swojego powiatu, w tym 15% to mieszkańcy powiatu pruszkowskiego. 

W sytuacji pandemii, gdy cała służba zdrowia wymaga szczególnej uwagi i dodatkowych środków, 
przeciążanie jednostek, które i tak są bardzo nadwyrężone, to zwiększone zagrożenie utraty zdrowia i życia 
dla olbrzymiej liczby pacjentów. 

Biorąc pod uwagę udostępnione przez Szpital Zachodni dane, uchwały Rady Powiatu Grodziskiego nr 
52/V/19 z 28 lutego 2019 r. oraz nr 254/XXX/21 z 25 marca 2021 r., odzwierciedlające potrzeby 
mieszkańców, jako Rada Miasta Podkowa Leśna w pełni popieramy te postulaty oraz apelujemy 
o niezwłoczne podjęcie niezbędnych działań w kierunku budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na 
terenie Powiatu Pruszkowskiego. 

Apel ten kierujemy do Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojewody 
Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Posłów i Senatorów z okręgów wyborczych 
obejmujących zainteresowane powiaty oraz Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny 
ratunkowej, Rady Powiatu Pruszkowskiego i przekazujemy do wiadomości Rady Powiatu Grodziskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

 
 

Michał Gołąb 
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