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SŁOWO WSTĘPNE
W dniu 15 stycznia 2020 roku w siedzibie Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii
Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN
podpisany został akt założycielski Narodowego Centrum Profilaktyki Zdrowotnej S.A. (NCPZ). Nowo powstała organizacja jest zapleczem instytucjonalnym,
które zabezpieczy wdrożenie i realizację
Projektu Profilaktyki Zdrowotnej.
Projekt ten powstał w wyniku wymiany wiedzy i doświadczeń ekspertów, praktyków z zakresu
nauk medycznych, w odpowiedzi na przyjęte w dniu 9 lipca 2019 roku przez senacką Komisję
Zdrowia Założenia ramowe Narodowego Programu Profilaktyki Zdrowotnej. Celem Programu
jest wypracowanie i wdrożenie najefektywniejszych rozwiązań służących zbudowaniu w Polsce
jednolitego i powszechnego systemu profilaktyki zdrowotnej. Powyższe jest realizowane przy
zaangażowaniu samorządu terytorialnego i jednostek nadzorowanych przez Ministra Zdrowia
oraz instytutów badawczych Polskiej Akademii Nauk.
Fundamentalną rolę w Programie odgrywać mają jednostki samorządu terytorialnego, które
poprzez swój wkład merytoryczno-organizacyjny zapewnią m.in. pełniejsze wykorzystanie infrastruktury oraz upowszechnią programy zdrowotne na rzecz podniesienia poziomu aktywności prozdrowotnej mieszkańców. Docelowo wiodącymi akcjonariuszami NCPZ będą poszczególne województwa, na terenie których wdrażany jest Projekt Profilaktyki Zdrowotnej.
Z inicjatywy powiatów dojdzie do konsolidacji środowiska samorządowego z pracodawcami,
szkołami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, w wyniku czego powołanych
zostanie 380 Samorządowych Klastrach Profilaktyki Zdrowotnej zlokalizowanych w 314 powiatach ziemskich i 66 miastach na prawach powiatu.
NCPZ zostało powołane jako spółka akcyjna pełniąca rolę platformy integrującej podmioty publiczne i prywatne na rzecz rozwoju profilaktyki zdrowotnej w całym kraju. Upowszechnienie
profilaktyki zdrowotnej ma doprowadzić do poprawy jakości, wydłużenia życia i aktywizacji
społecznej oraz skutecznej walki z zagrożeniami chorób cywilizacyjnych. Projekt zakłada objęcie usługą profilaktyczną do 2025 roku co najmniej 25 proc. polskiego społeczeństwa.

prof. dr hab. inż. Michał Kleiber

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Narodowego Centrum Profilaktyki Zdrowotnej S.A.
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WPROWADZENIE DO
PROJEKTU PROFILAKTYKI
ZDROWOTNEJ
W czerwcu 2019 roku z inicjatywy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej podjęto działania prowadzące do opracowania Narodowego Programu Profilaktyki Zdrowotnej.
Założenia ramowe Programu zostały przyjęte w dniu
9 lipca 2019 roku przez senacką Komisję Zdrowia.
Z dokumentu wynika, że celem Narodowego Programu jest określenie strategicznych
kierunków rozwoju polityki Państwa Polskiego w obszarze skutecznych mechanizmów
prozdrowotnych dla wszystkich Polaków. Kluczowe będzie wypracowanie i przyjęcie modelowych rozwiązań służących zbudowaniu w Polsce, przy zaangażowaniu jednostek samorządu terytorialnego – szczebla wojewódzkiego, powiatowego oraz gminnego – jednolitego
i powszechnego systemu profilaktyki zdrowotnej.
1. Ramy instytucjonalne.
1.1. W efekcie konsultacji przeprowadzonych z władzami samorządów wojewódzkich
i instytutów badawczych powołano Narodowe Centrum Profilaktyki Zdrowotnej S.A.
(NCPZ) jako zaplecze instytucjonalne, odpowiedzialne za wdrożenie i realizację
Projektu Profilaktyki Zdrowotnej. Instytucja została powołana jako spółka akcyjna
pełniąca rolę platformy integrującej podmioty publiczne i organizacje pozarządowe na rzecz rozwoju profilaktyki zdrowotnej w całym kraju. Oferta objęcia akcji
NCPZ zostanie skierowana do samorządów wojewódzkich, które będą mogły stać
się wiodącymi akcjonariuszami.
1.2. NCPZ, stosownie do postanowień § 2 pkt. 4 Statutu, jest organizacją funkcjonującą na zasadzie not for profit. Oznacza to, że działalność NCPZ nie ma charakteru
komercyjnego, a wypracowany zysk z prowadzonej działalności będzie mógł być
przeznaczony wyłącznie na cele statutowe Spółki.
1.3. Kluczową rolę w projekcie odegrają powiaty wraz z gminami, inicjując powołanie
i współorganizując na swoim terenie działalność Samorządowego Klastra Profilaktyki Zdrowotnej (SKPZ). Docelowo klastry zostaną zawiązane w każdym powiecie
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oraz w miastach na prawach powiatu – łącznie 380 organizacji klastrowych do
2023 roku. Będą one stanowiły dobrowolne porozumienie samorządu terytorialnego, pracodawców, podmiotów ochrony zdrowia – w tym szpitali, szkół i uczelni
wyższych, organizacji pozarządowych, a także kościołów i związków wyznaniowych, ośrodków sportu i rekreacji, ośrodków kultury i innych podmiotów zaangażowanych lub zainteresowanych realizacją Programów Polityki Zdrowotnej.
1.4. Istotnym wsparciem dla realizacji Projektu jest współpraca z instytutami Polskiej
Akademii Nauk oraz jednostkami nadzorowanymi przez Ministra Zdrowia.
2. Narzędzia realizacji Projektu Profilaktyki Zdrowotnej.
2.1. Głównym celem Projektu Profilaktyki Zdrowotnej jest zmiana stylu życia Polaków
poprzez zbudowanie, przy zaangażowaniu jednostek samorządu terytorialnego,
jednolitego i powszechnego systemu profilaktyki oraz promocji zdrowia, którego
narzędziem realizacyjnym będzie usługa profilaktyki zdrowotnej Life-Profit.
2.2. Innowacyjna na rynku ochrony zdrowia usługa wykorzystywać będzie potencjał nowoczesnych technologii i grywalizacji w celu mobilizacji użytkowników do świadomego i odpowiedzialnego zarządzania swoim zdrowiem. Ukierunkowana będzie na
wczesną profilaktykę, mającą na celu utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego
stylu życia wśród osób aktywnych zawodowo, seniorów oraz dzieci i młodzieży.
2.3. W początkowym etapie usługa koncentrować się będzie na wspieraniu rekreacyjnej aktywności fizycznej użytkowników, motywowaniu do regularnej kontroli
masy ciała i systematycznego wykonywania badań diagnostycznych, w tym przede
wszystkim badań krwi. W kolejnych etapach rozwoju pozwoli na monitoring pozostałych, kluczowych dla zdrowia obszarów, jak aktywność fizyczna, odżywianie,
sen, poziom stresu, spożywanie używek czy wpływ środowiska zewnętrznego na
zdrowie w celu wykrycia i minimalizacji ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych.
2.4. Każdy użytkownik usługi otrzyma całodobowy, zdalny dostęp do Indywidualnego Konta Profilaktyki Zdrowotnej (IKPZ), pełniącego rolę osobistego centrum
informacji o zdrowiu i stylu życia. IKPZ pozwoli na rejestrowanie, analizowanie
oraz wizualizację postępów zdrowotnych, na podstawie danych pochodzących
z różnego rodzaju urządzeń monitorujących, w tym urządzeń ubieralnych, takich
jak opaski medyczne, smartwatche. Narzędziem ułatwiającym stałe monitorowanie usługi będzie dedykowana aplikacja mobilna.
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2.5. W utrzymaniu długotrwałego zaangażowania w proces dbałości o zdrowie istotną
rolę odgrywa edukacja zdrowotna. Z tego względu duży nacisk położony zostanie
na budowanie świadomości zdrowotnej użytkowników usługi Life-Profit poprzez
regularne dostarczenie im wiedzy na temat zdrowego stylu życia oraz nagradzanie
za podnoszenie kompetencji zdrowotnych i uczestnictwo w lokalnych wydarzeniach prozdrowotnych.
2.6. Największym bodźcem do korzystania z usługi profilaktyki zdrowotnej Life-Profit będzie nowatorska loteria „Lotto Zdrowie”. Regularne losowania oraz duże prawdopodobieństwo wygrania licznych nagród rzeczowych i finansowych przyczynią się do wzrostu zaangażowania użytkowników w zmianę nawyków. Jak wynika z Raportu Instytutu
Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera (2018 rok) wzrost odsetka osób systematycznie
dbających o swoje zdrowie wpływa zauważalnie na obniżenie kosztów ponoszonych
na leczenie oraz kosztów pracodawców z tytułu absencji chorobowych.
2.7. Celem NCPZ jest objęcie usługą jak największej liczby Polaków. W wersji podstawowej usługa dostępna będzie nieodpłatnie. Zakres podstawowy pozwoli na
utworzenie IKPZ, synchronizację danych z urządzeń monitorujących i aplikacji mobilnych, ich ewidencję oraz edukację zdrowotną i możliwość zdobywania
punktów za poszerzanie wiedzy o zdrowym stylu życia. Wersja odpłatna wiąże się
z dodatkowymi profitami jak uczestnictwo w „Lotto Zdrowie” czy członkostwo
w klubie promującym zdrowy styl życia. Dzięki temu uczestnicy będą mieli możliwość wygrania atrakcyjnych nagród w zamian za zmianę zachowań i skorzystania
ze zniżek i rabatów na produkty i usługi partnerów współpracujących.
2.8. Kluczem do sukcesu w walce o poprawę stanu zdrowia i jakości życia jest personalizacja usług profilaktycznych i zbudowanie stałej komunikacji z użytkownikami. W związku z tym planowane jest wykorzystanie właściwości predykcyjnych
sztucznej inteligencji w celu prognozowania indywidualnych nieprawidłowości zdrowotnych, tworzenia spersonalizowanych planów profilaktycznych oraz
prowadzenia regularnej komunikacji prozdrowotnej. Może to w dużym stopniu
wspomóc lekarzy we wczesnej diagnostyce, wyborze optymalnej ścieżki leczenia
i utrzymaniu długotrwałych efektów zdrowotnych wśród swoich pacjentów.
2.9. Zastosowane w Projekcie technologie stworzą niepowtarzalną szansę na kompleksowe – obejmujące całościowo populację – bieżące monitorowanie stanu zdrowia
i stylu życia lokalnych społeczności. Dzięki temu samorządy zyskają dostęp do cyklicznych raportów i ekspertyz pozwalających definiować potrzeby zdrowotne i skutecznie realizować lokalne priorytety w zakresie Programów Polityki Zdrowotnej.
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3. Samorządowe Klastry Profilaktyki Zdrowotnej jako model integracji współpracy na
rzecz rozwoju profilaktyki.
3.1. Władze samorządowe, dążąc do poprawy warunków życia mieszkańców oraz rozwoju społeczno-ekonomicznego na administrowanym terenie, od lat decydują się
na inicjowanie i uczestnictwo w innowacyjnych przedsięwzięciach o charakterze
klastrowym. Wynika to z doświadczenia różnych regionów Polski które pokazują,
że tworzenie sieci powiązań pomiędzy przedsiębiorcami, światem nauki oraz władzami szczebla lokalnego jest receptą na sukces.
3.2. Nadrzędnym celem SKPZ jest zintegrowanie działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej poprzez wzajemną współpracę jednostek samorządu terytorialnego, służby
zdrowia, instytucji oświatowych, sportowych, kościelnych, kulturalnych, podmiotów gospodarczych oraz organizacji pozarządowych. Ich skoordynowane przedsięwzięcia doprowadzą do poprawy stanu zdrowia i wzrostu świadomości zdrowotnej miejscowych społeczności, natomiast interesariuszom SKPZ przyniosą
szereg korzyści związanych z trwałą zmianą stylu życia Polaków i ich lepszą kondycją zdrowotną.
3.3. Inicjująca rola samorządu powiatowego wynika z jego pozycji ustrojowej w administracji publicznej państwa, a także osadzona jest w zadaniach powiatu
w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia. Argumentem merytorycznym, przemawiającym za zaangażowaniem powiatów w działania SKPZ jest też znajomość
specyfiki lokalnych uwarunkowań, potrzeb mieszkańców, sytuacji demograficzno
-epidemiologicznej i środowiskowej, wpływających na warunki życia na danym
terenie. Troska samorządów o zdrowie jest nie tylko jednym z wielu zadań własnych, ale warunkiem zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju.
3.4. SKPZ będą fundamentem do inicjowania działalności społecznej i biznesowej,
mającej za zadanie scalać wysiłki wszystkich interesariuszy na rzecz budowy świadomości prozdrowotnej Polaków. Konsolidacja interesariuszy Klastra jest jednym
z głównych warunków osiągnięcia efektu skali i objęcia usługą profilaktyki zdrowotnej Life-Profit jak największej części lokalnej społeczności.
3.5. Wytworzenie ścisłych i trwałych powiązań pomiędzy członkami Klastra, wymiana doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk w ramach SKPZ, dostęp do wyników
prac ośrodków badawczo-naukowych i uczelni wyższych pozwoli na wypracowanie koncepcji poprawy skuteczności działań profilaktycznych realizowanych nie
tylko regionalnie ale przede wszystkim lokalnie. Przyniesie to szereg korzyści dla
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jednostek samorządu terytorialnego, pracodawców, innych uczestników Klastra
oraz mieszkańców. W konsekwencji takie działania obniżą koszty leczenia i poprawią stan zdrowia społeczeństwa.
3.6. Poprzez Klaster jego członkowie uzyskają możliwość efektywnego i długofalowego
oddziaływania na środowisko lokalne w celu upowszechnienia praktyk prozdrowotnych i wypracowania trendu dbałości o zdrowie, skuteczniejszego wykorzystania infrastruktury, budowania marki regionu, ułatwienia współpracy z administracją państwową oraz pogłębienia współpracy pomiędzy przedsiębiorcami,
pracodawcami, podmiotami gospodarczymi i naukowymi w zakresie profilaktyki
zdrowotnej.
3.7. Powołanie organizacji klastrowej w każdym powiecie zintegruje działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej na terenie kraju. Tak usytuowana struktura realizacyjna
Projektu Profilaktyki Zdrowotnej zapewni jego rozwój, umożliwi uzyskanie finansowania zewnętrznego, w szczególności unijnego oraz osiągnięcie zakładanego
celu, jakim jest poprawa zdrowia każdego mieszkańca Polski.
3.8. Pracodawcy i organizacje, które przystąpią do SKPZ, zyskają możliwość tworzenia
wspólnych inicjatyw prozdrowotnych, otrzymają dostęp do informacji rynkowych
oraz ośrodków badawczo-naukowych wraz z wynikami prac rozwojowych. Równocześnie powstaną możliwości poszerzenia kompetencji oraz wiedzy prozdrowotnej kadry kierowniczej. Wprowadzenie elementów gry i zdrowej rywalizacji
zwiększy natomiast zaangażowanie pracowników.
4. Rola pracodawców w Projekcie Profilaktyki Zdrowotnej.
4.1. Pracodawcy mogą odgrywać szczególną rolę w utrzymaniu dobrej kondycji zdrowotnej społeczeństwa. Projekt oparty jest na ścisłym współdziałaniu pracodawców
i ich organizacji z jednostkami samorządu terytorialnego.
4.2. Główny ciężar kosztów ponoszonych na skutek absencji chorobowej pracowników
spoczywa na pracodawcach. Choroba pracownika oznacza koszty przede wszystkim dla firmy. Pracodawcy – pokrywając koszty zwolnień trwających do 33 dni
– tracą, ok. 34 mld zł rocznie – są więc głównym interesariuszem zmian w tym zakresie. Według badań Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, wprowadzenie
programu promującego zdrowie w firmie może obniżyć liczbę absencji chorobowych nawet o 25 proc.
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4.3. Drugim niezwykle kosztotwórczym zjawiskiem jest nieefektywna obecność
w pracy (prezenteizm). Zmniejsza ona wydajność pracownika o 30 proc. i w skali
roku skutkuje utratą przez pracodawcę 57 dni jego potencjalnie efektywnej pracy, generując koszt na poziomie niemal 10 000 zł/rok. Zjawisko to, mimo że jest
mniej uchwytne, znacznie bardziej obciąża firmy niż absencja chorobowa. Wg badań Światowej Organizacji Zdrowia, utrata produktywności z tego tytułu stanowi
ponad 70 proc. całkowitej utraty produktywności pracownika, czyli dwukrotnie
więcej niż absencja chorobowa.
4.4. Zgodnie z raportem Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, 33 proc. średnich i dużych
firm w Polsce zwiększyło w ostatnich latach zaangażowanie w dbałość o zdrowie
pracowników. Połowa z nich, po wdrożeniu działań prozdrowotnych, zauważyła znaczny wzrost wydajności pracy swojej kadry. Inwestycja w programy prozdrowotne według Uniwersytetu w Harwardzie może przynieść 2,5-krotny zwrot
z inwestycji. Zdaniem ekspertów IMP, zainteresowanie pracodawców zdrowiem
wzrośnie również z uwagi na niekorzystne trendy demograficzne i prognozowany
niedobór na polskim rynku pracy ponad 1,5 mln pracowników w 2025 roku. Co
ważne, pracodawcy budujący kulturę zdrowotną w swojej organizacji już teraz,
będą w przyszłości bardziej atrakcyjni dla potencjalnych nowych pracowników.
Aż 80 proc. kandydatów, wybierając pracodawcę za 10 lat, będzie brało pod uwagę
przede wszystkim posiadanie przez niego strategii corporate wellness.

5. Podsumowanie.
5.1. Strategicznym efektem realizacji Projektu będzie wprowadzenie w Polsce jednolitego i powszechnego systemu profilaktyki zdrowotnej, obejmującego docelowo
każdego zainteresowanego mieszkańca gminy. To przedsięwzięcie na ogromną
skalę, wymagające innowacyjnych rozwiązań procesowych i społecznych.
5.2. Samorządowe Klastry Profilaktyki Zdrowotnej będą fundamentem do inicjowania
działalności społecznej i biznesowej, mającej za zadanie scalać wysiłki wszystkich
interesariuszy, na rzecz budowy świadomości prozdrowotnej Polaków. Konsolidacja jednostek samorządu terytorialnego z pracodawcami, szkołami, służbą zdrowia,
a także organizacjami pozarządowymi oraz ośrodkami naukowo-badawczymi, jest
jednym z głównych warunków osiągnięcia efektu skali i objęcia usługą profilaktyki
zdrowotnej Life-Profit jak największej części społeczeństwa.
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5.3. W każdym powiecie zakłada się powołanie Ambasadorów Zdrowego Stylu Życia, którzy jako liderzy lokalnego środowiska, swoją postawą i pasją będą w stanie zmobilizować innych do zwiększonej dbałości o zdrowie i prozdrowotnych
zachowań.
5.4. Wytworzenie ścisłych i trwałych powiązań pomiędzy członkami Klastra oraz
podmiotami, instytutami i organizacjami zainteresowanymi realizacją Projektu
pozwoli na wypracowanie wspólnych koncepcji poprawy skuteczności działań
profilaktycznych w regionie. Przyniesie to szereg korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego, pracodawców, innych uczestników Klastra oraz mieszkańców.
W efekcie będzie skutkowało poprawą stanu zdrowia społeczeństwa i obniżeniem
kosztów leczenia.

prof. dr hab. n. med. Jacek Nikliński
Prezes Zarządu
Narodowego Centrum Profilaktyki Zdrowotnej S.A.
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POWIATY JAKO KREATOR
SAMORZĄDOWYCH
KLASTRÓW PROFILAKTYKI
ZDROWOTNEJ

Samorząd terytorialny realizuje zadania własne i zlecone samodzielnie lub we współpracy z jednostkami
pomocniczymi. Są to zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej. Zalicza się do nich m.in. działania związane
z profilaktyką i promocją zdrowia.
Wykonując złożony i rozbudowany katalog zadań własnych samorząd terytorialny jest zobligowany zawsze współpracować z innymi podmiotami administracji publicznej i ich jednostkami, państwowymi osobami prawnymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami
prywatnymi. Współpraca taka może przybierać bardzo różne formy, w szczególności umów
i porozumień, a także wyodrębniania i powoływania organizacji dedykowanych danym
obszarom.
Realizując zadania publiczne, samorządy w państwach Europy Zachodniej po II Wojnie
Światowej dostrzegły, że podejmowanie działań polegających na rozwijaniu współpracy
pomiędzy władzami szczebla lokalnego, światem nauki oraz przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi jest receptą na sukces. Warunkiem sukcesu jest bowiem współpraca
i umiejętność wykorzystania zewnętrznych zasobów. W tym nurcie rozwinęła się polityka
wspierania przez państwa klastrów. Szczególnie upowszechniło się to zjawisko w krajach
Unii Europejskiej.
W Europie Zachodniej klaster stał się dla administracji państwowej jednym z najważniejszych instrumentów polityki proinnowacyjnej. Pozwolił na zdefiniowanie wspólnych problemów, celów i przedsięwzięć na rzecz rozwoju danego regionu, zbudowanie sieci współpracy i wymiany innowacji w formie szerokiego partnerstwa.
Państwa Europy Zachodniej zaczęły efektywnie wspierać inicjatywy klastrowe, co prowadziło do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw skupionych w klastrach, przyczyniając
się do dyfuzji i transferu wiedzy oraz zacieśnienia współpracy między klastrowiczami.
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Jednocześnie spowodowało to poprawę warunków życia lokalnych społeczności i rozwój
społeczno-ekonomiczny poszczególnych regionów. Tworzenie klastrów niosło bowiem wymierne korzyści nie tylko dla samych przedsiębiorstw i organizacji w nich zrzeszonych, ale
przede wszystkim dla regionu. Współcześnie klastry, ze względu na swój charakter, traktowane są jako rodzaj aliansu strategicznego, który stymuluje do podejmowania skutecznych
i kreatywnie ukierunkowanych działań.
Również dotychczasowe doświadczenia różnych regionów Polski pokazały, że inicjatywa
klastrowa jest jedną z najlepszych form integrujących i poprawiających skuteczność podejmowanych działań. Współpraca podmiotów z różnych sektorów, przy wykorzystaniu tej
formuły, stanowi punkt wyjścia dla władz samorządowych do budowania i wdrażania lokalnych strategii, dając możliwość poznania opinii i doświadczeń wielu środowisk. Jednocześnie konsolidacja zasobów wyspecjalizowanych partnerów, infrastruktury oraz intensywny
przepływ wiedzy i innowacji powodują, że klastry również w Polsce stały się motorem rozwoju gospodarczego, opartego na specjalizacjach regionalnych i lokalnych.
Władze lokalne i regionalne stale wykazują duże zainteresowanie obecnością klastrów na
swoim terenie, widząc ich mocne strony w postaci generowania większej produktywności,
innowacyjności i konkurencyjności. Z tych przyczyn następuje wzmożenie polityki proinnowacyjnej i proklastrowej w programach operacyjnych i strategiach rozwoju większości
polskich samorządów wojewódzkich.
Samorządy priorytetowo, mając na względzie rozwój społeczno-gospodarczy swojego regionu, podejmowały i podejmują w związku z tym działania wspierające politykę klastrową, m.in. inicjują taką formę współpracy, uczestniczą w działalności klastrów oraz promują
tego typu organizacje. Władze samorządów wojewódzkich konstruowały i przedstawiły do
zatwierdzenia regionalne programy operacyjne, przewidujące znaczne wsparcie finansowe
dla inicjatyw klastrowych. Finansowanie takie było następnie udzielane organizacjom klastrowym w ramach RPO poszczególnych województw.
Jednym z najważniejszych elementów polityki zdrowotnej państwa, w tym jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu województw, powiatów i gmin powinna być profilaktyka
i promocja zdrowia. Troska samorządów o zdrowie jest nie tylko jednym z wielu zadań
własnych, ale warunkiem zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju. Złożony i specjalistyczny charakter tych zadań, a także wieloaspektowość zakładanych celów, uzasadnia
podjęcie i sformalizowanie wielosektorowej współpracy w tym obszarze w formule klastra.
Zaangażowanie samorządu jako władzy publicznej pozwala też równoważyć potencjalne
konflikty interesów i brak zaufania pomiędzy członkami klastra, czyniąc tę kooperację efektywną i transparentną.
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Potencjał jaki niesie za sobą sieć współpracy w formule klastra, daje samorządom terytorialnym szanse wykorzystania tej formy kooperacji do realizacji zadań własnych m.in.
w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia poprzez promowanie zachowań prozdrowotnych i do wypracowywania w mieszkańcach nawyku dbania o własne zdrowie.
Powołane z inicjatywy i z udziałem samorządu powiatowego, Samorządowe Klastry Profilaktyki Zdrowotnej są narzędziem do zwiększenia skuteczności prozdrowotnych działań
profilaktycznych, w wyniku których można osiągnąć wśród mieszkańców pozytywny efekt
w zakresie zdrowia publicznego. Celem polityki klastrowej jest bowiem doprowadzenie
do tzw. efektów wsparcia, czyli w tym przypadku trwałych zmian w stylu życia Polaków,
co w całości pokrywa się z celem profilaktyki i promocji zdrowia jako zadania własnego
samorządów.
Cele te można realizować poprzez konsolidację wokół zagadnień promocji zdrowia w ramach klastra wielu środowisk (np. instytutów badawczych, uczelni wyższych, pracodawców i przedsiębiorców, jednostek opieki zdrowotnej, instytucji oświatowych, sportowych,
kościelnych, kulturalnych oraz innych organizacji pozarządowych). Często one dysponują
bogatymi zasobami, wiedzą i doświadczonym potencjałem społecznym.
Nawiązana współpraca klastrowa, poprzez wymianę doświadczeń, autentyczne partnerstwo i efekt skali, zwiększy skuteczność i podniesie jakość podejmowanych działań na rzecz
praktycznego wdrażania zasad profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców.
Rola samorządu powiatowego, jako współorganizatora i inicjatora działalności klastra ma
uzasadnienie w pozycji ustrojowej powiatu w administracji publicznej państwa, a także
osadzona jest w zadaniach samorządu w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia. Argumentem merytorycznym, przemawiającym za zaangażowaniem powiatów w działania
Samorządowych Klastrów Profilaktyki Zdrowotnej jest też znajomość specyfiki lokalnych
uwarunkowań, potrzeb mieszkańców oraz sytuacji demograficzno-epidemiologicznej i środowiskowej, wpływającej na warunki życia na danym terenie. Jednostki samorządu terytorialnego mają więc merytoryczną podstawę by inicjować działalność klastra jako formy
współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, uczelniami, samorządami i innymi zainteresowanymi partnerami. Pozwala to samorządom skoordynować działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia na swoim terenie.
Należy też zauważyć, że z uwagi na cele Samorządowego Klastra Profilaktyki Zdrowotnej i jego charakter, członkami tego klastra będą podmioty, które już ściśle współpracują
z samorządem terytorialnym lub w sposób istotny wpływają na politykę zdrowotną na danym terenie. Do kręgu interesariuszy należą bowiem placówki oświatowe, które realizują
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edukację zdrowotną, pracodawcy, których znacznie obciąża finansowo i organizacyjnie
absencja chorobowa pracowników, lekarze pierwszego kontaktu, do których obowiązków
należy budowanie świadomości zdrowotnej pacjentów na każdym etapie życia, kluby sportowe i ośrodki sportowo-rekreacyjne oraz ośrodki kultury, które upowszechniają aktywne
formy spędzania wolnego czasu, a także organizacje pozarządowe. Niewątpliwie Kościół
i inne związki wyznaniowe, kształtują postawy swoich członków w zakresie edukacji, wychowania, a także zdrowia.
Istotne jest że klastry, tworząc nowoczesne zaplecze w postaci społecznej i organizacyjno
-technicznej infrastruktury, przyczyniają się do rozwoju nie tylko lokalnego i regionalnego,
ale również wzmacniają potencjał gospodarczy całego kraju. Wydaje się, że żaden z samorządów terytorialnych nie będzie samodzielnie i własnymi siłami realizować pełnych zadań
z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia bez wdrożenia innowacyjnej usługi wykorzystującej nowoczesne technologie oraz sztuczną inteligencję. Zbyt duże są bowiem jednostkowe
koszty takich działań oraz stopień ich skomplikowania, wymagający m.in. stałych badań
naukowych i prac rozwojowych – do czego ostatecznie samorządy nie są powołane.
Rozwój usługi profilaktycznej, połączonej ze stałym monitoringiem procesów zachodzących
w ludzkim organizmie, w tym m.in. masy ciała i parametrów biochemicznych krwi, umożliwi
samorządowi powiatowemu i gminnemu uzyskanie zagregowanych danych na temat zachowań prozdrowotnych mieszkańców. Wygenerowane w ten sposób informacje umożliwią lepsze i skuteczniejsze wykorzystanie zasobów oraz środków, jakimi dysponuje samorząd.
Realizacja takich działań przez samorząd jest możliwa natomiast poprzez organizację Samorządowego Klastra Profilaktyki Zdrowotnej, który może stać się elementem „społecznego ekosystemu” na rzecz profilaktyki zdrowotnej i promocji zachowań prozdrowotnych.
Jednostka samorządu terytorialnego w połączeniu z kompetencjami partnerów badawczo-naukowych i technologicznych oraz społecznych, będzie w stanie zapewnić odpowiednie
realizacyjne zaplecze intelektualne i organizacyjne, a także wspomóc w pozyskiwaniu dodatkowych funduszy.
Budowanie wspólnej inicjatywy i sieci powiązań pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a otoczeniem zewnętrznym, z uwzględnieniem lokalnej specyfiki i uwarunkowań, jest
jednym z głównych warunków skuteczności działań profilaktycznych w regionie i osiągnięcia
efektu poprawy stanu zdrowia i jakości życia jak największej części mieszkańców Polski.
prof. dr hab. n. med. dr h. c. Alfred Owoc
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Narodowego Centrum Profilaktyki Zdrowotnej S.A
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Podpisanie aktu założycielskiego Narodowego Centrum Profilaktyki Zdrowotnej S.A. w siedzibie
Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN.
Warszawa, 15 stycznia 2020 roku.
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INSTYTUT BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
IM. MACIEJA NAŁĘCZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
tel.: + 48 22 659 91 43

www.ibib.waw.pl

WŁADZE INSTYTUTU
DYREKTOR				prof. dr hab. inż. Adam Liebert

prof. dr hab. inż.
Adam Liebert

Z-CA DYREKTORA
DS. NAUKOWYCH			

prof. dr hab. Dorota Pijanowska

Z-CA DYREKTORA
DS. PROJEKTÓW ZEWNĘTRZNYCH

dr hab. inż. Piotr Ładyżyński

Z-CA DYREKTORA DS. OGÓLNYCH

mgr inż. Rafał Skorupski

RADA NAUKOWA – PREZYDIUM
PRZEWODNICZĄCY RADY					prof. dr hab. inż. Jacek Waniewski
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY 			
prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY 			
prof. dr hab. inż. Marek Darowski

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk (IBIB) został założony
w 1975 roku i jest największym centrum inżynierii biomedycznej w Polsce. Misją IBIB jest opracowywanie oraz wdrażanie
nowych technologii, urządzeń i teoretycznych narzędzi wspomagających diagnostykę medyczną lub leczenie, które mają
na celu długotrwałą poprawę jakości życia pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe oraz cywilizacyjne. Instytut został nagrodzony prestiżowym znakiem jakości Logo HR Excellence in Research.
W ramach IBIB działają 4 Zakłady: Mikrobiosystemów Hybrydowych i Analitycznych, Biomateriałów i Systemów Biotechnologicznych, Metod Obrazowania Mózgu i Badań Czynnościowych Układu Nerwowego, Modelowania i Wspomagania Funkcji Narządów Wewnętrznych oraz Środowiskowa Pracownia Nowych Zastosowań Diagnostycznych Jądrowego
Rezonansu Magnetycznego.
Instytut koordynuje działania mające na celu rozwój badań i edukacji z obszaru biocybernetyki i inżynierii biomedycznej
oraz prowadzi studia doktoranckie. Rada Naukowa IBIB ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria biomedyczna.
Badania realizowane w Instytucie skupiają się na łączeniu nauk inżynieryjnych i przyrodniczych, prowadząc do powstawania innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych technologii biomedycznych. Zakres badań Instytutu w dziedzinie
biocybernetyki i inżynierii biomedycznej odpowiada najnowszym kierunkom badań w nauce światowej, a badania te
mają charakter interdyscyplinarny. Instytut we współpracy z Elsevier wydaje czasopismo naukowe pn. Biocybernetics and
Biomedical Engineering. Wraz z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN, Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN, Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mossakowskiego PAN, Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN oraz Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej utworzył konsorcjum
BIOCENTRUM Ochota.
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POLSKIE TOWARZYSTWO PROGRAMÓW
ZDROWOTNYCH
Aleja Zwycięstwa 42, 80-210 Gdańsk
tel.: +48 58 349 13 35

www.ptpz.pl

ZARZĄD

PRZEWODNICZĄCY			

dr n. med. Piotr Popowski

WICEPRZEWODNICZĄCA		 dr n. med. Marzena Zarzeczna-Baran
WICEPRZEWODNICZĄCA		 dr n. med. Michał Brzeziński
dr n. med.
Piotr Popowski

RADA
Beata Gronek – PRZEWODNICZĄCA
Ewa Wojdak-Haasa
Aleksandra Niedzielska

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA
Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych (PTPZ) jest organizacją pożytku publicznego działającą na rzecz zdrowia
Polaków. Głównym celem PTPZ jest tworzenie i realizacja dobrej jakości programów zdrowotnych wdrażanych do praktyki samorządowej na poziomie lokalnym oraz regionalnym. Misją Stowarzyszenia jest wprowadzanie udowodnionych
i skutecznych narzędzi zdrowia publicznego do działań na rzecz zdrowia Polaków.
PTPZ udziela wsparcia merytorycznego i organizacyjnego instytucjom publicznym, jednostkom samorządu terytorialnego oraz firmom ze środowiska medycznego. Towarzystwo opracowuje całościowe kampanie społeczne dot. wybranego problemu zdrowotnego, m.in. w oparciu o rekomendacje National Marketing Center. W ramach opracowania
identyfikuje grupy odbiorców oraz proponuje narzędzia dostosowane do adresatów. PTPZ realizacje programy: Zdrowie dla Pomorzan, Moja Droga do Zdrowia, Program Profilaktyki Zawałów Serca i Udarów Mózgu SOPKARD, Miejsca
Wolne od Tytoniu, „Promotorzy Zdrowia”, diabeto.pl, a także kampanię „Dawca.pl – Bądź świadomym dawcą narządów” oraz „Zawodniacy”.
Od 2016 roku Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Centrum Zintegrowanej Opieki, IHE International i HIMSS Europe organizuje Forum e-Zdrowie. Konferencja objęta została
patronatem Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Marszałka Województwa Pomorskiego. Edycja 2019 pt. „Cyfrowa transformacja i globalizacja w obszarze zdrowia” zgromadziła
ponad stu ekspertów z Polski i z zagranicy reprezentujących stronę rządową i samorządową, sektory medyczny i IT oraz
środowiska pacjentów.
Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych posiada własne publikacje, do najważniejszych można zaliczyć: „Samorząd diagnostów laboratoryjnych”, „Leksykon Nauk o Zdrowiu IV tom”, „Samorządy zawodów medycznych”, „Filozoficzne, społeczne i prawne aspekty nauk o zdrowiu”, czy „Walka z nałogami w prawie Unii Europejskiej”.
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prof. dr hab. Ewelina Nojszewska
dr hab. Teodor Skotarczak, prof. nadzw. ZUT
Jakub Szulc

prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski
dr hab. Joanna Truszkowska
prof. dr hab. n. med. Katarzyna
Wieczorowska-Tobis
prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz
dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski,
prof. nadzw. GUM

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA
Narodowy Komitet Seniora (NKS) został założony w grudniu 2015 roku przez wybitnych naukowców, w tym profesorów
nauk medycznych, społecznych i ekonomicznych z doświadczeniem zawodowym z obszarów rozwoju i propagowania założeń gospodarki senioralnej. Narodowy Komitet Seniora integruje różne środowiska zainteresowane współpracą w zakresie
działań zmierzających do aktywizacji osób starszych, zaspokajania ich potrzeb zdrowotnych i społecznych: kulturalnych,
edukacyjnych i rekreacyjnych.
Jego misją jest wspieranie rozwoju wyróżniających się przedsięwzięć oraz inicjatyw zmierzających do wzmocnienia poczucia
bezpieczeństwa, poprawy jakości i komfortu życia seniorów. Priorytetem NKS jest tworzenie i wspieranie rozwoju polityki
senioralnej poprzez rekomendowanie i wdrażanie rozwiązań z zakresu „silver economy”.
Narodowy Komitet Seniora wspiera i uczestniczy w programach, których celem jest ukierunkowanie polskiego rynku na rozwój sektora gospodarki senioralnej, wdrażanie nowoczesnych technik w celu poprawy jakości życia seniorów, w tym budowa
nowoczesnych obiektów dedykowanych osobom starszym. Mobilizacja Polaków, a przede wszystkim seniorów do zmiany
swoich nawyków, stała się motywacją do udziału w Projekcie Teleprofilaktyki Zdrowotnej.
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POLSKIE TOWARZYSTWO
TELEMEDYCYNY I E-ZDROWIA
ul. Targowa 39A/5, 03-728 Warszawa
tel.: +48 22 619 00 13

ZARZĄD

PREZES				dr hab. n. med. Wojciech Glinkowski

dr hab. n. med.
Wojciech Glinkowski

WICEPREZES			

dr Dorota Kozioł-Kaczorek

SKARBNIK

mgr Ryszard Mężyk

			

SEKRETARZ			

mgr inż.Tomasz Cedro

CZŁONEK ZARZĄDU 		

dr hab. n. med. Maria Magdalena Bujnowska-Fedak

CZŁONEK ZARZĄDU 		

dr n. o zdr. Agnieszka Strzelecka

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA
Polskie Towarzystwo Telemedycyny, a właściwie Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia (PTTMeZ) jest stowarzyszeniem, którego celem jest działalność naukowo-badawcza służąca wspieraniu rozwoju telemedycyny i medycznej rzeczywistości wirtualnej w zakresie pracy klinicznej i naukowej na terytorium RP oraz wspieraniu badań naukowych służących
rozwojowi telemedycyny i jej zastosowań.
PTTMeZ wspiera działalność lekarzy, szczególnie lekarzy rodzinnych w małych ośrodkach poprzez wskazanie możliwości
telediagnostyki i teleedukacji. Ułatwia także nawiązywanie kontaktów naukowych z osobami i ośrodkami zajmującymi się
telemedycyną. Stale współpracuje z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych oraz Politechniką Warszawską.
Towarzystwo jest członkiem szwajcarskiej organizacji: ISfTeH – International Society for Telemedicine & eHealth, współpracuje z innymi towarzystwami z tej dziedziny takimi jak Associazione Italiana di Telemedicina ed Informatica Medica,
Deutsche Gesellschaft für Telemedizin i innymi.
PTTMeZ to również organizator Światowego Dnia Osteoporozy we współpracy z World Osteoporosis Day, partner projektu europejskiego MOMENTUM. Członkowie Zarządu uczestniczyli w przygotowaniu i realizacji projektu europejskiego CLEAR.
Członkowie PTTMeZ brali udział w tłumaczeniu i walidacji instrumentu badawczego do badań w kierunku sarkopenii SarQol.
Stowarzyszenie powołało Polską Grupę PROMIS® (Patient-Reported Outcomes Measurement Information System), które współpracuje z PROMIS Health Organization i prowadzi walidację, tłumaczenia i wdrożenia zestawów instrumentów badawczych,
kwestionariuszowych zorientowanych na osobę-pacjenta, które pozwalają oceniać i monitorować zdrowie fizyczne, psychiczne
i społeczne u dorosłych i dzieci, które mogą być stosowane w populacji ogólnej i u osób z chorobami przewlekłymi.
Stowarzyszenie organizuje corocznie konferencje „Telemedycyna i eZdrowie” („TELEMEDICINE AND E-HEALTH”). Początkowo, od 2006 roku, wspólnie z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, a od 2014 roku wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Europejskich i z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN, przy
współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Konferencja ta wpisała się na stałe w kalendarze ekspertów z zakresu telemedycyny i e-zdrowia oraz wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych technik w medycynie.
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POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY SPOŁECZNEJ
I ZDROWIA PUBLICZNEGO
ul. K. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
tel: +48 81 718 45 30

e-mail: medycynaogolna@gmail.com

ZARZĄD
PREZES ZARZĄDU		

prof. dr hab. n. med. dr h. c. Alfred Owoc

WICEPREZES ZARZĄDU		

prof. dr hab. n. med. Iwona Bojar

WICEPREZES ZARZĄDU		

dr n. med. Włodzimierz Stelmach

WICEPREZES ZARZĄDU		

prof. dr hab. n. med. Marian Sygit

WICEPREZES ZARZĄDU		

prof. dr hab. n. med. Andrzej Stanisław Szpak

SEKRETARZ ZARZĄDU		

dr n. med. Irena Woźnica

SKARBNIK			 dr n. med. Tomasz Gajewski
CZŁONKOWIE ZARZĄDU

prof. dr hab. n. med. dr h. c.
Alfred Owoc

Jacek Czapla

Wacław Kruk

Michał Targowski

Adam Fronczak

Alicja Krzyżaniak

Piotr Tyszko

Lech Grodzki

Irena Maniecka-Bryła

Tadeusz Wołowski

Grażyna Hejda

Maria Nowacka

Marzena Zarzeczna-Baran

Mirosław Jarosz

Waldemar Pędziński

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA
Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego (PTMS) – korzenie Towarzystwa sięgają 1905 roku, założonego przez grono patriotycznych i postępowych lekarzy Związku Lekarzy Polskich. Związek po roku (1906) został przez
władze carskie rozwiązany. W 1916 roku ta sama grupa utworzyła Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej. Towarzystwo
w tym okresie aktywnie działało, m.in. przygotowało Memoriał złożony w styczniu 1918 roku do Prezesa Rady Ministrów
w sprawie utworzenia pierwszego w dziejach Polski Ministerstwa Zdrowia Publicznego. Pierwszym Ministrem Zdrowia został ówczesny wiceprezes PTMS dr Witold Chodźko.
Działalność Towarzystwa to m.in. porozbiorowe budowanie administracyjnej struktury ochrony zdrowia oraz integracja kulturowości zdrowotnej, rozwój opieki nad matką i dzieckiem, a także chorymi psychicznie, utworzenie przez dr. Szejnacha
instytucji lekarza domowego, jako pierwowzoru późniejszego lekarza poz-u oraz lekarza medycyny ogólnej, a powszechnego dzisiaj lekarza rodzinnego. PTMS jest jednym z najstarszych polskich towarzystw lekarskich i stanowi niepodważalnie
istotną cześć dorobku społecznego i medycznego II Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 60-tych ubiegłego wieku Towarzystwo współuczestniczyło m.in. w rozwoju opieki zdrowotnej przez współwypracowywanie idei integrowanych ZOZ-ów,
w budowie struktury i programów kształcenia podyplomowego kadr ochrony zdrowia, w tym służb nadzoru sanitarno
-epidemiologicznego.
Od 1970 roku Towarzystwo organizuje coroczne konferencje naukowe – fora wymiany doświadczeń, dyskusji, promocji
dorobku praktyków i teoretyków dot. wszelkich płaszczyzn zdrowia publicznego pod wspólną nazwą ,,DNI MEDYCYNY
SPOŁECZNEJ’’. Idea ,,DNI…’’ to wspaniała i niepowtarzalna 50-letnia tradycja konferencyjna. W 1994 roku uzupełniono
nazwę – Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego. Założono, że zmiana tworzy warunki do nowoczesnego budowania celów i umożliwia rozszerzenie grona aktywnych członków o wszystkich uczestników organizacji
ochrony zdrowia.
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Powyżej prezentujemy okładki wybranych publikacji Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego – jednego z najstarszych naukowych towarzystw medycznych w Polsce.
Zeszyty „Medycyna Społeczna” Tom I został wydany w Warszawie
w 1917 roku, Tom II ukazuje się w bardzo ważnym okresie budowania
zrębów państwowości polskiej w 1919 roku. Są to zbiory dokumentów
obrazujących działalność PTMS, zalecenia, memoriały stanowiące cenne źródło wiedzy nie tylko dla młodych absolwentów i studentów kierunków medycznych i nauk o zdrowiu.
Kolejna publikacja pt. „W walce o zdrowie wsi polskiej” to referaty wygłoszone na konferencji poświęconej opiece lekarskiej na wsi, zwołanej
przez Instytut Spraw Społecznych w Warszawie w dniach 31.01-02.02.1937 roku, wydane pod redakcją dr. Marcina Kasprzaka
ówczesnego Prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej.
Prof. dr hab. n. med. dr h.c. Alfred Owoc, prof. dr hab. n. med. Iwona Bojar oraz dr n. med. Tomasz Gajewski opracowali materiał pt. „U progu Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej (1905… 1916…)”, którego celem jest przybliżenie czytelnikom
uwarunkowań i osiągnięć PTMS, ze szczególnym akcentem położonym na sylwetki twórców Towarzystwa – ich imponujące
zaangażowanie społeczne, wzajemną tolerancję i współpracę w imię najwyższych spraw.
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RADA NADZORCZA I ZARZĄD
NARODOWEGO CENTRUM
PROFILAKTYKI
ZDROWOTNEJ S.A.

RADA NADZORCZA
NARODOWEGO CENTRUM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ S.A.
prof. dr hab. inż. Michał Kleiber – PRZEWODNICZĄCY
Profesor nauk technicznych, minister nauki, prezes PAN (2007-2015). Ukończył Wydz. Inżynierii Lądowej PW
i Wydz. Matematyki i Informatyki UW. Doktor hab., prof. n. technicznych (1989). Pracował na uniwersytetach
w Stuttgarcie, Hanowerze i Darmstadt oraz jako prof. wizytujący na Uniwersytecie Kalifornijskim i w Tokio.
Były dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, przewodniczący Rady Dyrektorów
Placówek Naukowych PAN i członek Centralnej Komisji ds. Stopni Naukowych. Reprezentował Polskę
w Radzie Gubernatorów Wspólnego Centrum Badawczego UE. Minister nauki i szkolnictwa wyższego (2001
-2005). Przewodniczący rządowego Komitetu ds. Umów Offsetowych (2003-2005). Był doradcą społecznym
Prezydenta L. Kaczyńskiego. Członek Austriackiej Akademii Nauk, Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk,
Academia Europaea, Senatu Niemieckiej Akademii Przyrodników Leopoldina, Europejskiej Rady Badań oraz
Komitetu Sterującego Rady Zarządzającej Europejskiej Fundacji Nauki w Strasburgu. Ambasador Komisji
Europejskiej ds. nowej narracji europejskiej. Prezydent ECCOMAS. Doctor honoris causa kilku uczelni.
Odznaczenia: Order Orła Białego, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu
Narodowego Zasługi, Złota i Srebrna Gwiazda Orderu Wschodzącego Słońca, Krzyż Wielkiego Komandora
Orderu Feniksa. Autor około 250 publikacji i kilku książek.

dr hab. inż. Piotr Ładyżyński, prof. inst. – WICEPRZEWODNICZĄCY
Profesor instytutu w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Maciej Nałęcza Polskiej
Akademii Nauk. Doktor hab. nauk tech. biocybernetyki i inżynierii biomedycznej. Absolwent Wydział
Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Od 1991 roku związany z IBIB PAN, aktualnie na
stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Projektów Zewnętrznych. Członek Rady Naukowej IBIB PAN. W 1997
roku z wyróżnieniem obronił pracę doktorską pt. „Wspomaganie intensywnej insulinoterapii realizowanej
metodą wielokrotnych wstrzyknięć w warunkach ambulatoryjnych”, a w 2009 roku habilitacyjną pt.
„Efektywne metody i systemy monitorowania stanu pacjenta w leczeniu wybranych chorób przewlekłych”.
Od 1997 roku członek European Society for Artificial Organs (ESAO), a obecnie prezydent ESAO. Od 2006
roku członek International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE). Przewodniczący
Industry Working Group oraz członek Publication and Publicity Committee w tej organizacji. Członek
założyciel Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej. Od października 2014 roku dyrektor
Międzynarodowego Centrum Biocybernetyki PAN. Od 2017 roku Redaktor Naczelny czasopisma
naukowego Biocybernetics and Biomedical Engineering.

prof. dr hab. n. med. dr h. c. Alfred Owoc – WICEPRZEWODNICZĄCY
Lekarz, działacz społeczny, parlamentarzysta 3. kadencji. Ukończył studia lekarskie w 1980 roku na
Akademii Medycznej w Poznaniu. Pracę doktorską obronił w 1991 roku, habilitacyjną w 1999 roku. Tytuł
profesora nauk medycznych otrzymał w 2015 roku. Współpracował z Uniwersytetem Szczecińskim,
Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Uniwersytetem Zielonogórskim, Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego, UW. Założyciel i Rektor Lubuskiej Wyższej Szkoły Zdrowia Publicznego. W latach 1987-1998
był Przewodniczącym NRN ZUS. W latach 2001-2004 był Konsultantem Krajowym w dziedzinie Zdrowia
Publicznego. Był członkiem Komitetu Zdrowia Publicznego PAN oraz Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy
Ministrze Zdrowia. Od 2010 roku Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
– jednego z najstarszych naukowych towarzystw medycznych. W 2016 roku otrzymał tytuł doktora honoris
causa Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu. Autor lub współautor ponad 500. publikacji,
kilkudziesięciu recenzji doktorskich, habilitacyjnych oraz profesorskich. Promotor 16. przewodów doktorskich.
Współautor obowiązujących programów specjalizacyjnych w zakresie zdrowia publicznego dla lekarzy oraz
innych zawodów. Promotor i organizator ,,Forum Studentów Nauk o Zdrowiu’’, narodowych konkursów prac
dyplomowych ( I o i II o ), prac doktorskich w zakresie nauk o zdrowiu.
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RADA NADZORCZA
NARODOWEGO CENTRUM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ S.A.
prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz – WICEPRZEWODNICZĄCY
Specjalista chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej, transplantologii i angiologii. W 1974 roku uzyskał stopień
naukowy doktora nauk medycznych, a dziesięć lat później Rada Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej
we Wrocławiu nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego. W 1985 roku został docentem. Tytuł
profesora odebrał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 1996 roku. Specjalizację pierwszego stopnia
otrzymał w 1972 roku, a stopnia drugiego z chirurgii ogólnej w 1976 roku. Dyrektor Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu – Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, posiadający status Krajowego
Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW). Dzięki jego zaangażowaniu od wielu lat szpital zajmuje czołowe
miejsca w rankingach najlepszych szpitali w Polsce. Ordynator oddziału chirurgii ogólnej, naczyniowej,
transplantacyjnej i chemioterapii. Inicjator wdrożenia pierwszego w Polsce robota chirurgicznego da Vinci.
Wraz z zespołem opracował polskie standardy operacji robotowych w chirurgii ogólnej, onkologicznej,
urologicznej i ginekologii. Kierownik projektu badawczego WROVASC – Zintegrowanego Centrum
Medycyny Sercowo-Naczyniowej. Współzałożyciel i prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Robotowej.
Doktor honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Kawaler Orderu Św. Sylwestra,
najwyższego odznaczenia papieskiego, przyznanego przez Papieża Benedykta XVI.

dr hab. n. med. Wojciech Glinkowski – CZŁONEK
Specjalista ortopedii, traumatologii i medycyny sportowej, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa
Telemedycyny. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie (Obecnie Warszawski Uniwersytet
Medyczny) w 1985 roku. Pierwszy stopień specjalizacji z ortopedii i traumatologii uzyskał w 1988 roku.
W 1990 uzyskał stopień doktora nauk medycznych z wyróżnieniem. W 1992 roku uzyskał z wyróżnieniem
II stopień specjalizacji z medycyny sportowej, a II stopień specjalizacji z ortopedii i traumatologii
z oceną bardzo dobrą uzyskał w 1997. W 2001 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń.
W 2011 roku uzyskał dyplom Europejski z zakresu chorób kręgosłupa European Spine Diploma.
Rozprawę habilitacyjną pt. „Opracowanie i wdrożenie nowoczesnej nieinwazyjnej telemedycznej metody
trójwymiarowego badania postawy ciała i deformacji klatki piersiowej” obronił w 2014 roku i uzyskał
stopień doktora habilitowanego. Jest autorem ponad 200 publikacji, wygłosił ponad 300 referatów na
konferencjach międzynarodowych i krajowych, w tym wykłady na zaproszenie The Association of Bone
and Joint Surgeons® w Stanach Zjednoczonych oraz The European Federation of National Associations of
Orthopaedics and Traumatology (EFORT).

dr n. med. Piotr Popowski – CZŁONEK
Lekarz, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych, współorganizator Centrum
Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Absolwent Akademii
Medycznej w Gdańsku oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Od wielu lat związany
z Zakładem Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie
zajmuje się problemami systemów zdrowia, zintegrowanej opieki i e-zdrowia. Kierownik kilku projektów
współpracy Uniwersytetu, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego i Polskiego Towarzystwa Programów
Zdrowotnych z samorządami terytorialnymi i biznesem w zakresie przygotowania i testowania rozwiązań
koordynacji opieki i telemedycyny. Przez wiele lat kierował ośrodkiem koordynacji populacyjnych
programów profilaktycznych. Współpracuje z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się
zdrowiem publicznym oraz opieką zintegrowaną. W 2015 roku zainicjował powstanie Pomorskiego
Partnerstwa na rzecz zintegrowanej opieki zdrowotnej, które na Pomorzu skupia podmioty zaangażowane
w rozwój takich form opieki.
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ZARZĄD
NARODOWEGO CENTRUM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ S.A.

prof. dr hab. n. med. Jacek Nikliński
PREZES ZARZĄDU

Lekarz, profesor nauk medycznych, specjalista chirurgii ogólnej oraz
chirurgii klatki piersiowej. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w kadencjach 2008-2012 i 2012-2016. Prorektor ds. Nauki
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (2002-2005 i 2005-2008).
Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni
Medycznych (2008-2012), przewodniczący Kolegium Środowiskowego Rektorów Uczelni Wyższych w Białymstoku (2008-2016).
Doctor Honoris Causa Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu
Medycznego w Mińsku. Ukończył Wydział Lekarski AM w Białymstoku (1988). Uzyskiwał kolejne stopnie i tytuły naukowe: doktora (1991), doktora habilitowanego (1999) i profesora nauk medycznych (2004).
Był stypendystą rządu USA w National Cancer Institute, National Institutes of Health, Bethesda,
USA (1995-1997) oraz stypendystą UICC (Union for International Cancer Control) w Institut
Curie, Paris, France (1999). W 2002 roku odbył stypendium NATO w Germans Trias and Pujol,
the Health Sciences Institute and Hospital, Barcelona, Spain.
Obejmował stanowiska w organach doradczych przy Ministrze Zdrowia, Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministrze Rozwoju Regionalnego. Członek Zespołu Specjalistycznego do
oceny czasopism naukowych przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ekspert w Ośrodku Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego i w Regionalnym Komitecie
Sterującym.
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów (2006-2008 i 2008-2010).
Obecnie kierownik Zakładu Klinicznej Biologii Molekularnej i Centrum Medycyny Doświadczalnej UMB, a także dyrektor Euroregionalnego Ośrodka Medycznego ds. Badań i Edukacji.
Od 2003 roku redaktor naczelny czasopisma Advances in Medical Sciences (IF 1.364). Członek
Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Autor 152 publikacji (IF 192; Liczba cytowań 2073; h-index 25), autor 6 monografii i rozdziałów w podręcznikach naukowych. Twórca patentu na wynalazek pt.: „Biosensor do oznaczania
podoplaniny” (2015).
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ZARZĄD
NARODOWEGO CENTRUM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ S.A.

W 2003 roku otrzymał Zespołową Nagrodę Naukową Wydziału Nauk Medycznych PAN. Za osiągnięcia naukowe otrzymał 3-krotnie Zespołową Nagrodę Ministra Zdrowia. W zakresie jakości badań naukowych i prac rozwojowych UMB oraz za działalność organizacyjną, dydaktyczną
i rozwijanie międzynarodowej współpracy otrzymał 3-krotnie Indywidualną Nagrodę Ministra
Zdrowia.
Jako Rektor UMB nawiązał współpracę i zawarł umowy z 15 europejskimi ośrodkami naukowymi. Z jego inicjatywy utworzono Euroregionalny Medyczny Ośrodek ds. Badań i Edukacji. Założyciel Europejskiej Sieci Badań nad Rakiem Płuca. Intensywnie współpracuje z przedsiębiorcami
w tworzeniu badań innowacyjnych.
Laureat Medalu Europejskiego (2014) za „Propagowanie osiągnięciami naukowymi idei wspólnej
Europy i promocję wizerunku Polski za granicą”. Członek honorowy Business Centre Club. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Honorową Województwa
Podlaskiego, Orderem Równej Apostołom św. Marii Magdaleny II stopnia, Złotą Odznaką Akademickiego Związku Sportowego, Złotym Medalem Polskiego Komitetu Olimpijskiego za zasługi
dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego.
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AKCJONARIAT
NARODOWEGO CENTRUM PROFILAKTYKI
ZDROWOTNEJ S.A.

Lp.

Instytucja

Dyrektor

Wkład
założycielski

1.

Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej
i Zdrowia Publicznego

prof. dr hab. n. med.
dr h. c. Alfred Owoc

40.000 zł

2.

Narodowy Komitet Seniora

prof. dr hab. n. med.
Jacek Nikliński

35.000 zł

3.

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii
Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN

prof. dr hab. inż.
Adam Liebert

15.000 zł

4.

Polskie Towarzystwo Programów
Zdrowotnych

dr n. med. Piotr
Popowski

5.000 zł

5.

Polskie Towarzystwo Telemedycyny
i e-Zdrowia

dr hab. n. med.
Wojciech Glinkowski

5.000 zł

SUMA:
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100.000 zł

STATUT

NARODOWEGO CENTRUM
PROFILAKTYKI
ZDROWOTNEJ S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
1. Firma Spółki brzmi: Narodowe Centrum Profilaktyki Zdrowotnej Spółka Akcyjna.
Spółka może posługiwać się skrótem firmy w brzmieniu: Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej S.A. oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.
2. Narodowe Centrum Profilaktyki Zdrowotnej Spółka Akcyjna zwana jest w dalszej części
niniejszego Statutu Spółką.

§ 2.
1. Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa, a obszar jej działania obejmuje Rzeczpospolitą
Polską i inne państwa.
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne
w kraju i za granicą. Decyzje w tych sprawach podejmuje Zarząd za zgodą Rady
Nadzorczej.
3. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach z kapitałem krajowym
jak i zagranicznym, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa,
zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły
uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów oraz tworzyć spółki cywilne
i spółki prawa handlowego, przystępować do wspólnych przedsięwzięć.
4. Spółka będzie prowadziła działalność w oparciu o zasadę not for profit, co oznacza, że
środki wypracowane jako zysk Spółki nie będą wypłacane Akcjonariuszom a zostaną
przeznaczane wyłącznie na cele statutowe Spółki.

§ 3.
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
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II. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
§ 4.
1. Celem działalności Spółki jest:
1)

upowszechnienie profilaktyki zdrowotnej jako narzędzia do poprawy jakości,
wydłużenia życia i aktywizacji społecznej Polaków oraz skutecznej walki z zagrożeniami chorób cywilizacyjnych, a w konsekwencji doprowadzenie do obniżenia
kosztów leczenia i poprawy zdrowia całego społeczeństwa;

2)

wdrożenie i realizacja programu prozdrowotnego wykorzystującego mechanizmy
grywalizacji opierające się na nagradzaniu za realizację indywidualnych celów prozdrowotnych i utrzymanie zaangażowania w ramach programu motywacyjnego;

3)

upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych z obszaru
profilaktyki zdrowia oraz wdrażanie i komercjalizacja wyników badań naukowych
i prac rozwojowych;

4)

realizacja jednolitego i powszechnego systemu profilaktyki zdrowotnej przy
wdrożeniu modelu finansowego opartego na mechanizmie pozyskania inwestorów
zagranicznych, a także absorpcji funduszy unijnych bezpośrednio z Komisji
Europejskiej;

5)

wdrożenie i realizacja najefektywniejszych rozwiązań służących zbudowaniu
w Polsce jednolitego i powszechnego systemu profilaktyki zdrowotnej;

6)

wypracowanie i wdrożenie nowego modelu zarządzania zdrowiem kładącego nacisk
na profilaktykę zdrowotną i wykorzystującego mechanizmy grywalizacji;

7)

rozwój spersonalizowanych usług prozdrowotnych;

8)

wykorzystanie inteligentnych urządzeń monitorujących i sztucznej inteligencji
na potrzeby profilaktyki zdrowotnej z elementami grywalizacji motywującej do
zmiany stylu życia na rzecz skutecznej strategii w walce o zdrowie społeczeństwa;

9)

oddziaływanie na zmianę trybu życia całej populacji Polski, profilując działania
na dzieci i młodzież, osoby aktywne zawodowo, a także seniorów i wypracowanie
przez to nowych mechanizmów dbałości każdego o swoje zdrowie;
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10)

wykorzystanie potencjału społeczno-organizacyjnego jednostek samorządu
terytorialnego wszystkich szczebli poprzez pełniejsze zagospodarowanie ich infrastruktury oraz upowszechnianie programów zdrowotnych na rzecz podniesienia
poziomu aktywności prozdrowotnej mieszkańców, przy współpracy z organizacjami
pracodawców i szeroko rozumianego wolontariatu;

11)

skonsolidowanie potencjału organizacyjnego, finansowego i merytorycznego
samorządów wojewódzkich celem zbudowania platformy, która doprowadzi do
upowszechnienia usługi teleprofilaktycznej we wszystkich gminach polskich,
obejmując co najmniej 25 proc. mieszkańców tą usługą;

12)

wykorzystanie i wdrożenie w innych państwach Unii Europejskiej rozwiązań
przyjętych w Polsce, przy zaangażowaniu międzynarodowych instytucji finansowych, w tym głównie ubezpieczeniowych.

2. Cel działania Spółki będzie osiągnięty poprzez ścisłą współpracę z jednostkami
samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz organizowanie prac naukowobadawczych z udziałem polskich i zagranicznych uczelni medycznych, ośrodków
naukowo-badawczych i innych uprawnionych podmiotów, a także wprowadzanie
rozwiązań zapewniających finansowanie tych działań, w szczególności ze środków Unii
Europejskiej.
3. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:
1)

Telekomunikacja PKD 61,

2)

Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki
oraz działalność powiązana PKD 62,

3)

Działalność usługowa w zakresie informacji PKD 63,

4)

Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 64,

5)

Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze
emerytalne PKD 66,

6)

Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe PKD 69,

7)

Działalność firm centralnych (head offices); Doradztwo związane z zarządzaniem
PKD 70,

8)

Badania naukowe i prace rozwojowe PKD 72,
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9)

Reklama, badanie rynku i opinii publicznej PKD 73,

10) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna PKD 74,
11) Wynajem i dzierżawa PKD 77,
12) Działalność związana z zatrudnieniem PKD 78,
13) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność
wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej PKD 82,
14) Edukacja PKD 85,
15) Opieka zdrowotna PKD 86,
16) Pomoc społeczna bez zakwaterowania PKD 88,
17) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi PKD 92,
18) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna PKD 93.
4. Jeżeli z mocy przepisów szczególnych podjęcie lub prowadzenie działalności w którejkolwiek z dziedzin stanowiących przedmiot działalności Spółki, wymaga zezwolenia
lub koncesji właściwych organów, podjęcie lub prowadzenie takiej działalności może
nastąpić dopiero po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI
§ 5.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 100
(sto) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii „A”, o numerach od A 001 do A 100,
o nominalnej wartości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda akcja.
2. Akcje są niepodzielne. Mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Wszystkie akcje są akcjami imiennymi. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela
i odwrotnie odbywa się za zgodą Rady Nadzorczej.
4. Cena emisyjna akcji jest równa cenie nominalnej.
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5. Akcje są zbywalne.
6. Do wykonywania praw z tytułu posiadanych akcji należących do Akcjonariuszy
– instytutów badawczych stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku
o instytutach badawczych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1350).
7. Do zbycia akcji lub praw z akcji należących do Akcjonariuszy – instytutów badawczych
stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem
państwowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1302).

§ 6.
1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji
imiennych lub na okaziciela bądź podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych
akcji.
2. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładem
pieniężnym lub niepieniężnym (aportem).
3. Walne Zgromadzenie może podwyższać kapitał zakładowy przeznaczając na to
środki z kapitału zapasowego lub kapitału rezerwowego. Akcjonariusze nabywają
akcje w podwyższonym kapitale zakładowym proporcjonalnie do ich udziału
w dotychczasowym kapitale zakładowym.
4. Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje w rozumieniu art. 19 ustawy z dnia
15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 483 z późn. zm.).

§ 7.
Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji,
połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji.

§ 8.
1. Każda akcja Spółki może zostać umorzona za zgodą Akcjonariusza, w drodze nabycia
jej przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Z zastrzeżeniem art. 362 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie może na swój rachunek
nabywać ani przyjmować w zastaw własnych akcji.
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IV. ORGANY SPÓŁKI
§ 9.
Organami Spółki są:
1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

WALNE ZGROMADZENIE
§ 10.
Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, określonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu.

§ 11.
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30 czerwca
każdego roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na
pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących
co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału akcyjnego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 2 (dwóch) tygodni od
złożenia wniosku przez uprawniony podmiot.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
1)

jeżeli Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym
terminie,

2)

jeżeli pomimo złożenia wniosków Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy,
reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału akcyjnego, Zarząd
nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 2 (dwóch)
tygodni od dnia ich złożenia.
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6. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, w zależności
od tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie.
7. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą)
kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad
Walnego Zgromadzenia.
8. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie organów
Spółki oraz goście zaproszeni przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.

§ 12.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy przewidziane w Kodeksie spółek
handlowych (z wyjątkiem spraw dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału
w nieruchomości, użytkowania wieczystego lub praw spółdzielczych, które należą
do kompetencji Rady Nadzorczej) oraz sprawy przewidziane w niniejszym Statucie,
w szczególności:
1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów
Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
2. podziału zysku lub pokrycia strat,
3. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
4. wypłaty dywidendy za poprzedni rok obrotowy oraz zaliczki na poczet dywidendy,
5. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej z wyjątkiem pierwszego składu
Rady Nadzorczej ustanowionego przez Założycieli Spółki,
6. ustalenie sposobu i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
7. emisji obligacji zamiennych.

§ 13.
W przypadku, gdy wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi, o terminie Walnego
Zgromadzenia Zarząd zawiadamia każdego z Akcjonariuszy za pomocą listów poleconych
lub dostarczonych pocztą kurierską, co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego
Zgromadzenia.
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§ 14.
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że
Statut lub ustawa stanowią inaczej.
2. Uchwały co do zmiany Statutu, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki,
połączenia z innymi spółkami, likwidacji spółki lub jej przekształcenia oraz umorzenia
akcji, bez względu na to, czy umorzenie następuje przez obniżenie kapitału zakładowego
czy z czystego zysku, wymagają dla swej ważności obecności na Zgromadzeniu
Akcjonariuszy reprezentujących 2/3 (dwie trzecie) części kapitału i muszą być powzięte
większością 3/4 (trzy czwarte) ważnie oddanych głosów.
3. Uchwała zmieniająca § 2 pkt. 4 niniejszego Statutu wymaga jednomyślności.

§ 15.
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący
albo jeden z członków Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności Walne Zgromadzenie
otwiera Akcjonariusz obecny na zgromadzeniu, posiadający największą ilość akcji
zgłoszonych do udziału w Zgromadzeniu. Następnie spośród uprawnionych do uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.

§ 16.
Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 17.
1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie
członków organów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również
w sprawach osobowych.
3. Tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych
lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
4. Z ważnych powodów Walne Zgromadzenie może uchwalić przerwę w obradach
większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż
30 (trzydzieści dni).
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RADA NADZORCZA
§ 18.
1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) członków powoływanych
i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres 3 (trzech) lat na odrębne kadencje.
3. Walne Zgromadzenie z ważnych powodów może odwołać członka Rady Nadzorczej
przed upływem kadencji.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat za ostatni pełny rok
obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek rezygnacji albo odwołania
ze składu Rady Nadzorczej.
6. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej Akcjonariusza – samorządu województwa,
wskazywani będą spośród osób spełniających wymogi określone w art. 10 a ust.
5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (t.j. D. U. z 2019 r.
poz. 712).

§ 19.
1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
i Sekretarza Rady Nadzorczej, poza pierwszym składem Rady Nadzorczej, których
wskazują Założyciele.
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
3. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, w przypadku jego nieobecności
lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego
jego funkcji – Wiceprzewodniczący Rady, a następnie odpowiednio Sekretarz Rady.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na
wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej 2 (dwóch) członków Rady.
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§ 20.
1. Pierwszy skład Rady Nadzorczej ustanawiają Założyciele Aktem zawiązania Spółki.
2. Obsługę biurową Rady Nadzorczej prowadzi Spółka.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń lub
w formie elektronicznej, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej
(7) siedem dni przed datą posiedzenia.

§ 21.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje obowiązki tylko osobiście.

§ 22.
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności
co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równości głosów decyduje głos
Przewodniczącego Rady.
2. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich jej
członków o posiedzeniu Rady.
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział z głosem doradczym członkowie
Zarządu i zaproszeni goście.
4. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane, protokół podpisują osoba zwołująca
posiedzenie Rady Nadzorczej i protokolant, zaś w przypadku braku na posiedzeniu
osoby zwołującej posiedzenie protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu.
5. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej
może być podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość.

§ 23.
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich
dziedzinach jej działalności.
2. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych
w obowiązujących przepisach, należy:
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1)

powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki z wyjątkiem pierwszego
składu Zarządu ustanowionego przez Założycieli Spółki;

2)

czasowe zawieszenie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków
w czynnościach;

3)

ustalenie wysokości oraz zasad wynagradzania członków Zarządu;

4)

udzielenie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność
konkurencyjną Spółki;

5)

wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz do
dokonywania czynności rewizji finansowej w Spółce;

6)

ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu dotyczących
podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu
corocznego sprawozdania z wyników tej oceny;

7)

zatwierdzanie rocznego budżetu, planu biznesowego oraz planu strategicznego
Spółki;

8)

udzielanie zgody na połączenie z innym podmiotem;

9)

opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu
Zgromadzeniu;

10)

zatwierdzanie limitów zadłużenia Spółki oraz podejmowanie decyzji co do
zwiększania takich limitów;

11)

udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych, których
wartość przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą;

12)

udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania
wieczystego lub praw spółdzielczych oraz udziału w nieruchomości przez Spółkę;

13)

opiniowanie proponowanych zmian Statutu Spółki oraz projektów innych
uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu;

14)

opiniowanie kandydatury na prokurenta Spółki;

15)

udzielenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy lub dokonanie czynności
rozporządzająco-zobowiązującej, wykraczającej poza zakres zwykłej działalności
Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, której wartość
przekracza 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych);
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16)

udzielanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach
lub dokonanie innej inwestycji w inne spółki lub przystąpienie do wspólnego
przedsięwzięcia, w przypadku gdy wartość pojedynczej inwestycji przekracza
100.000,00 zł (sto tysięcy złotych);

17)

zatwierdzanie limitu kwoty obciążeń na składnikach majątkowych Spółki
(zastawów, hipotek lub innych obciążeń) oraz podejmowania decyzji co do
zwiększania takich limitów;

18)

delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności
zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub też
całego Zarządu lub gdy Zarząd z ważnych powodów nie może działać.

§ 24.
Rada Nadzorcza wydaje opinię w sprawach wniosków oraz projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu oraz podejmuje uchwałę w sprawie wyrażania
bądź odmowy wyrażenia zgody na czynności, o których mowa w § 23 ust. 2 w terminie nie
dłuższym niż 14 (czternaście) dni od daty przedłożenia takich wniosków lub projektów
uchwał do zaopiniowania lub wystąpienia o wyrażenie zgody.

ZARZĄD SPÓŁKI
§ 25.
1. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego ) do 5 (pięciu) członków.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na trzyletnią odrębną kadencje.
3. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który
powoływany jest przez Założycieli Spółki.

§ 26.
1. Zarząd swoją wolę wyraża w uchwałach podejmowanych w głosowaniu. Uchwały
Zarządu zapadają większością głosów.
2. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, jednakże w sytuacji gdy
Zarząd składa się z trzech członków, a w posiedzeniu bierze udział dwóch członków
Zarządu uchwały mogą być podejmowane tylko jednogłośnie.
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§ 27.
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki, reprezentuje Spółkę w sądzie i poza
sądem, zarządza jej majątkiem, odpowiada za należyte prowadzenie rachunkowości
Spółki oraz ściśle przestrzega postanowień statutu, regulaminów i uchwał.
2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane
jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie
z prokurentem, a w przypadku Zarządu jednoosobowego – członek Zarządu samodzielnie.
3. Oświadczenia składane Spółce oraz doręczenia pism Spółce mogą być dokonywane
wobec jednego członka Zarządu lub prokurenta.
4. Każdy z członków Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki. Zarząd
Spółki jest zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej na dokonanie
czynności, które wymagają takiej zgody zgodnie z § 23 ust. 2 Statutu lub przepisami prawa.
5. Zarząd decyduje o polityce kadrowej oraz ustala wynagrodzenia pracowników
w granicach etatów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą.
6. Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.
7. Zarząd sporządza roczne sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie
finansowe za ubiegły rok obrotowy. Sprawozdanie to przedstawia Radzie Nadzorczej do
30 marca danego roku kalendarzowego celem dokonania oceny.

§ 28.
1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami
konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki
cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć
w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także
udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez
członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa do
powołania co najmniej jednego członka zarządu.
2. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą. Nie
uchybia to ich roszczeniom z umowy o pracę względnie roszczeniom z innych umów.
Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość zostanie określona
w umowie o pracę lub w kontrakcie menadżerskim.
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3. Umowę o pracę względnie kontrakt menadżerski z członkami Zarządu podpisuje
w imieniu Spółki Rada Nadzorcza reprezentowana przez Przewodniczącego oraz
Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 29.
1. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia
funkcji.
2. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek rezygnacji albo odwołania go ze
składu Zarządu.

V. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
§ 30.
1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31 grudnia 2020 roku.

§ 31.
Na pokrycie straty tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8 proc.
(osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej
1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.

§ 32.
1. W Spółce tworzy się kapitał rezerwowy.
2. Na kapitał rezerwowy przeznaczone są odpisy z czystego zysku, a także środki finansowe
z innych źródeł.
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§ 33.
1. W Spółce mogą być tworzone fundusze specjalne na realizację określonych programów.
2. Utworzenie i zniesienie funduszu specjalnego następuje w drodze uchwały Rady
Nadzorczej podjętej na wniosek Zarządu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 34.
Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału
zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego, Zarząd
obowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały
dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

§ 35.
Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się
pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Walne Zgromadzenie wybiera 2 (dwóch)
likwidatorów, którzy będą reprezentować Spółkę łącznie.

§ 36.
Pismem wymaganym prawem do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy.

§ 37.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy praw.

49

Warszawa, dnia 9 lipca 2019 r.

1.

Z inicjatywy senackiej Komisji Zdrowia opracowywany jest Narodowy Program Profilaktyki
Zdrowotnej, którego celem ma być wypracowanie i przyjęcie najefektywniejszych rozwiązań
służących zbudowaniu w Polsce, przy zaangażowaniu jednostek samorządu terytorialnego,
jednolitego i powszechnego systemu profilaktyki zdrowotnej

2.

Program ten stworzy szansę nowego modelu zarządzania zdrowiem i rozwoju
spersonalizowanych usług prozdrowotnych. Wykorzystanie inteligentnych urządzeń
monitorujących i sztucznej inteligencji na potrzeby profilaktyki zdrowotnej
z elementami grywalizacji motywującej do zmiany stylu życia ułatwi prowadzenie skutecznej
strategii w walce o zdrowie społeczeństwa.

3.

Program swoim zasięgiem ma objąć całą populację Polski, profilując działania na dzieci
i młodzież, osoby aktywne zawodowo, a także seniorów oddziaływując na zmianę trybu życia
i wypracowując przez to nowe mechanizmy dbałości każdego o swoje zdrowie.

4.

Fundamentalną rolę w Narodowym Programie odgrywać mają jednostki samorządu
terytorialnego, które poprzez swój wkład merytoryczno-organizacyjny zapewnią m.in.
pełniejsze wykorzystanie infrastruktury oraz upowszechnią programy zdrowotne na rzecz
podniesienia poziomu aktywności prozdrowotnej mieszkańców.

5.

Zbudowanie modelu finansowego realizacji jednolitego i powszechnego systemu profilaktyki
zdrowotnej ma być oparte na mechanizmie absorpcji funduszy unijnych bezpośrednio
z Komisji Europejskiej, tworząc dla takiego rozwiązania odpowiednie zaplecze instytucjonalne.

6.

Przyjęte w Polsce rozwiązania mogą być wykorzystane i wdrożone w innych państwach
Unii Europejskiej, angażując w to również międzynarodowe instytucje finansowe,
w tym głównie ubezpieczeniowe, a także organizacje pracodawców i szeroko rozumiany
wolontariat.

7.

Upowszechnienie profilaktyki zdrowotnej ma w swoim założeniu doprowadzić do
poprawy jakości, wydłużenia życia i aktywizacji społecznej oraz skutecznej walki
z zagrożeniami chorób cywilizacyjnych. W konsekwencji doprowadzi to do obniżenia
kosztów leczenia i poprawy zdrowia całego społeczeństwa.

