
Projekt 
Stanowisko 

Rady Miejskiej w Brwinowie 
z dnia             2017 r. 

 
w sprawie potrzeby włączenia Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza 
Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o. do systemu podstawowego zabezpieczenia 
zdrowotnego, jako ośrodka zabezpieczenia terenu powiatu pruszkowskiego 
i sąsiednich 

 
Na podstawie § 25 ust.2 pkt b Statutu Gminy Brwinów przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie nr 69-IV 
z dnia 30 kwietnia 2003 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2010 r. Nr 213, poz. 7206 
ze zm.) Rada Miejska w Brwinowie, postanawia co następuje: 

 
 

§ 1 
Rada Miejska w Brwinowie wnosi o wydanie przez Ministra Zdrowia pozytywnej opinii 
w sprawie włączenia Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie 
Sp. z o.o. do systemu podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego, tzw. sieci szpitali, jako 
ośrodka zabezpieczenia terenu powiatu pruszkowskiego i sąsiednich. Pragnie podkreślić, iż 
Szpital Kolejowy jest jedynym na terenie powiatu pruszkowskiego i okolic podmiotem 
leczniczym oferującym dostęp do szerokiego zakresu usług zdrowotnych leczenia szpitalnego 
w oddziałach:  kardiochirurgii, intensywnej terapii, neurologii, diabetologii oraz 
gastroenterologii, usług ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Ewentualny brak włączenia 
Szpitala Kolejowego w Pruszkowie do podstawowego systemu zabezpieczenia oznaczałby 
w istocie pozbawienie realnego dostępu mieszkańców Pruszkowa i okolicznych gmin, w tym 
mieszkańców gminy Brwinów do świadczeń zdrowotnych oferowanych aktualnie przez 
Szpital. 

 
§ 2 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie do przesłania stanowiska  
Ministrowi Zdrowia, Dyrektorowi Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,  
Marszałkowi Województwa Mazowieckiego oraz Zarządowi Szpitala Kolejowego 
im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o. 
 

§ 3 
Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

Pod koniec marca br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wprowadziła tzw. sieć szpitali. 
Istnieje obecnie poważne ryzyko, że Szpital Kolejowy w Pruszkowie nie zakwalifikuje się do 
II Poziomu Systemu Zabezpieczenia tzw. sieci szpitali, a w konsekwencji straci możliwość 
zawierania kontraktów z NFZ zapewniających finansowanie ryczałtowe. W zaistniałej 
sytuacji Prezes Zarządu Szpitala Kolejowego w Pruszkowie zwróciła się pismem z dnia 25 
kwietnia 2017 r. do Rady Miejskiej w Brwinowie z prośbą o zajęcie przez Radnych Gminy 
Brwinów stanowiska w sprawie udzielenia poparcia dla starań Szpitala Kolejowego 
o zyskanie pozytywnej opinii Ministra Zdrowia niezbędnej do  włączenia placówki do tzw. 
sieci szpitali. Zgodnie bowiem ze stanowiskiem Dyrektora MOW NFZ w Warszawie na dzień 
dzisiejszy Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o. nie 
kwalifikuje się do „sieci szpitali” zarówno w ramach I jak i II trybu. W tym kontekście 
jedynym możliwym rozwiązaniem jest włączenie Szpitala, jako ośrodka zabezpieczającego 
dany teren do systemu podstawowego zabezpieczenia, na wniosek Dyrektora MOW NFZ po 
pozytywnej opinii Ministra Zdrowia.  
 

W ocenie Radnych Gminy Brwinów zasadne jest poparcie działań Zarządu Szpitala 
Kolejowego w Pruszkowie zmierzających do zakwalifikowania Placówki do tzw. sieci 
szpitali, co będzie równoznaczne z uzyskaniem stabilnego finansowania na najbliższe 4 lata, 
które pozwoli zapewnić dalsze świadczenie usług zdrowotnych m.in. na rzecz mieszkańców 
Gminy Brwinów. Szpital Kolejowy jest bowiem jedynym na terenie powiatu pruszkowskiego 
i okolic podmiotem leczniczym oferującym dostęp do szerokiego zakresu usług zdrowotnych 
leczenia szpitalnego w oddziałach:  kardiochirurgii, intensywnej terapii, neurologii, 
diabetologii oraz gastroenterologii, usług ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Zatem 
ewentualny brak włączenia Szpitala Kolejowego w Pruszkowie do podstawowego systemu 
zabezpieczenia tzw. sieci szpitali oznaczałby w istocie pozbawienie realnego dostępu 
mieszkańców Pruszkowa i okolicznych gmin, w tym mieszkańców gminy Brwinów do 
świadczeń zdrowotnych oferowanych aktualnie przez Szpital. 
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