
Treść interpelacji nr 52/20 radnej Anny Brzezińskiej w sprawie Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Legionowie    

 

Na podstawie § 58 Statutu Województwa Mazowieckiego oraz art. 23 ust.5 ustawy z dnia 5 
czerwca 1996r. o samorządzie województwa , zwracam się z zapytaniem jak poniżej: 
Od początku istnienia przychodni ZOZ przy ul. Sowińskiego 4 od lat 70 -tych przychodnia 
realizuje zadanie pogotowia ratunkowego, a od 2006 roku działa jako realizator zadania 
Państwowego Ratownictwa Medycznego. 
W dniu 26 listopada 2020r. „Meditrans SPZOZ" zarejestrował miejsca wyczekiwania w 
powiecie legionowskim pomijając podwykonawcę ZOZ Legionowo Sp. z o.o. przy ul. 
Sowińskiego 4 ( nowe adresy zarejestrowane to: Jabłonna ul. Piaskowa 5, Serock ul. 
Pułtuska 53F, Zegrze ul. Warszawska 39B, Legionowo ul. Długa 21 a). Dotychczasowe 
miejsca są dobrze zorganizowane od lat, natomiast wskazane nowe lokalizacje będą 
wymagały dopiero dostosowania. 
Przy ponad 50 tysiącach mieszkańców Legionowo decyzją „Meditransu SP ZOZ" od 
01.01.2021 r. będzie miała miejsca wyczekiwania karetki pogotowia ze znacznie dłuższym 
czasem dojazdu do pacjenta od obecnie istniejących. Należy przy tym wskazać, że powiat 
legionowski nadal nie ma placówki udzielającej świadczeń w ramach hospitalizacji w 
podstawowych zakresach. Tak więc czas dojazdu do pacjenta odgrywa istotną rolę dla 
mieszkańców powiatu. 
Miejsce stacjonowania Pogotowia Ratunkowego w Legionowie przy ul. Sowińskiego 4 
istnieje od początku istnienia przychodni i pogotowia ratunkowego, a decyzją dyrektora 
„Meditransu SPZOZ" od 01.01.2021 r. ma zostać zlikwidowane. 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o interwencję, aby szczególnie w tak trudnym czasie 
pandemii, dyrekcja „Meditransu SPZOZ" prowadziła dialog i rozmowy z samorządem 
powiatowym w Legionowie w 
zakresie planowanych zmian, a nie zmieniała rzeczywistości mieszkańców Legionowa 
pozbawiając ich Stacji Pogotowia Ratownictwa Medycznego stacjonującego przy ZOZ 
Legionowo Sp, z o. o w Legionowie. 
Zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Marszałka o interwencję w tej sprawie i 
spowodowanie wycofanie się z działań dyrektora „Meditransu SPZOZ”, które są szkodliwe 
dla mieszkańców powiatu legionowskiego, a szczególnie dla Legionowa. 
Stacja Ratownictwa Medycznego w Legionowie jest dobrze wyposażona, w specjalistyczny 
sprzęt i nowe karetki, dzięki wsparciu finansowemu Gminy Legionowo oraz Samorządu 
Powiatowego w Legionowie. Wykonawca ZOZ Sp. z o.o. wykonuje zadanie na bardzo 
wysokim poziomie przy mniejszych stawkach niż sam Meditrans ( w załączeniu tabela z 
pokazanymi stawkami). Dodatkowo należy wskazać, że z myślą o mieszkańcach powiatu 
legionowskiego w roku 2019 Spółka skorzystała z dotacji celowej udzielanej przez 
Ministerstwo Zdrowia na zakup ambulansu przeznaczonego na potrzeby przedmiotowego 
zakresu. 
ZOZ Sp, z 0.0. wyraził swoją gotowość do dalszej współpracy w piśmie skierowanym do 
dyrektora „Meditrans SPZOZ” (pismo w załączeniu). 
W mojej ocenie decyzja dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu 
„Meditrans" SP ZOZ w zakresie zmiany sposobu realizacji zadania ratownictwa medycznego 
w powiecie legionowskim, szczególnie w okresie pandemii, związana z rezygnacji z usług 
podwykonawcy ZOZ Legionowo Sp. z o.o. jest szkodliwa, nieuzasadniona oraz 
nieekonomiczna. Poza tym niesie za sobą duże ryzyko i zagrożenie, braku gotowości 
świadczenia usług medycznych od 01 stycznia 2021 r. 
Zmiana tak nagła i bez żadnych wcześniejszych rozmów wpływa źle na wizerunek 
Samorządu Województwa Mazowieckiego, który dba o mieszkańców Mazowsza i walczy o 
dialog w zakresie ochrony zdrowia. 
Proszę o interwencję Pana Marszałka w tej sprawie i spowodowanie pozostawienia na 
dotychczasowych warunkach zadania ratownictwo medycznego w powiecie legionowskim 
przez podwykonawcę ZOZ sp. z o.o. przy ul. Sowińskiego 4 w Legionowie, przynajmniej na 



okres 3 miesięcy. Czas ten pozwoli nam na wspólne ustalenia razem z samorządem 
powiatowym w Legionowie dalszego losu Stacji Pogotowia Ratunkowego w Legionowie i 
miejsc wyczekiwania karetek. Pozwoli podjąć racjonalne decyzje, a nie pochopne, z 
nastawieniem przede wszystkim na dobro mieszkańców powiatu legionowskiego. 
 


