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1. WPROWADZENIE
Wieloletnie prace studyjne i analityczne z udziałem przedstawicieli Rządu RP,
jednostek samorządu terytorialnego, instytutów nadzorowanych przez Ministra
Zdrowia, Polskiej Akademii Nauk, pracodawców i ich organizacji, uniwersytetów
medycznych, Naczelnej Izby Lekarskiej
i okręgowych izb lekarskich, doprowadziły
do zaproponowania rozwiązań organizacyjno-merytorycznych, tworzących podwaliny dla skonstruowania Projektu Profilaktyki Zdrowotnej. W ramach tych działań
ustalono optymalny skład podmiotowo-instytucjonalny, który powinien być włączony w realizację tego Projektu.

gen. dyw. prof. dr hab. n. med.
GRZEGORZ GIELERAK
Przewodniczący Narodowej Rady
Profilaktyki Zdrowotnej

W tym składzie istotną rolę mają do odegrania inwestorzy komercyjni, którzy ze
względu na swoje doświadczenia zapewniają sprawność podejmowanych działań,
efekty ekonomiczne i dostarczają zaplecze
technologiczne. Są oni również gwarantem osiągnięcia sukcesu, który przekładać się będzie na dotarcie z działaniami
profilaktycznymi do co najmniej 25% społeczeństwa i osadzenie tej inicjatywy na
rachunku ekonomicznym, a także w późniejszym etapie sprzedaż usługi na rynkach międzynarodowych.

Celem Projektu Profilaktyki Zdrowotnej
jest podniesienie zdrowotności społeczeństwa polskiego, co może się dokonać
wyłącznie wtedy, gdy powstanie jednolity
i powszechny system profilaktyki zdrowotnej. Dla jego zbudowania potrzebna jest
określona infrastruktura instytucjonalna,
w której istotną rolę powinien odgrywać
Rząd i jego agendy, samorząd terytorialny wszystkich szczebli, pracodawcy, organizacje pozarządowe, organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego
oraz inwestorzy komercyjni, w tym celowe
fundusze inwestycyjne (np. Polski Fundusz
Rozwoju S.A.).

Jak wskazuje wynik wieloletnich prac studyjnych i analitycznych przygotowujących
Projekt Profilaktyki Zdrowotnej, tylko tak
zbudowana koalicja ma szansę zmierzyć
się z wyzwaniem, jakim jest poprawa stanu zdrowia populacji Polski, a efekt ten
będzie możliwy tylko dzięki wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technologicznych, które wcześniej były niedostępne.
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Dotychczasowe działania szeregu instytucji w Polsce nie były w stanie doprowadzić do uzyskania satysfakcjonujących
wyników w obszarze zbudowania systemu
profilaktyki zdrowotnej. Zarówno programy Ministerstwa Zdrowia, samorządów
terytorialnych wszystkich szczebli, jak
i szerokie zaangażowanie pracodawców
w tworzenie zdrowego i atrakcyjnego
miejsca pracy, w tym poprzez benefity
pracownicze, nie pozwoliły na stworzenie
systemowych, długofalowych i kompleksowych rozwiązań w zakresie profilaktyki
zdrowotnej. Brak ciągłości i spójności przy
realizacji tych zadań sprawił, że były one
nieefektywne i nie pozwalały na uzyskanie
zakładanych rezultatów zdrowotnych.

merytoryczno-organizacyjnej z jednostkami samorządu terytorialnego wszystkich
szczebli.
Województwa, powiaty i gminy stanowić
będą fundament, który umożliwi jego
efektywne i skuteczne wdrożenie na terenie całego kraju.
Do zadań własnych jednostek samorządu
terytorialnego należy jednocześnie opracowywanie, realizacja oraz ocena efektów
programów polityki zdrowotnej. Ustawy
o samorządzie gminnym, powiatowym
i wojewódzkim w katalogu zadań związanych ze zdrowiem wymieniają przede
wszystkim promocję i ochronę zdrowia.
Rola jednostek samorządu terytorialnego
w ochronie zdrowia jest niezastąpiona – to
samorządy są najbliżej swoich mieszkańców, a więc również najbliżej ich problemów i potrzeb.

Każda krajowa strategia zdrowotna powinna uwzględniać w swoich celach operacyjnych dwa równoznaczne i równoważące
obszary: pierwszy to profilaktyka zdrowotna, a drugi to medycyna naprawcza. W Polsce został zbudowany i funkcjonuje system
medycyny naprawczej, natomiast brakuje
kompleksowego, jednolitego i powszechnego systemu profilaktyki zdrowotnej.

Projekt Profilaktyki Zdrowotnej będzie niezwykle istotnym wsparciem dla samorządów w realizacji swoich zadań w obszarze
profilaktyki i promocji zdrowia. Udostępni
władzom samorządowym nowoczesne
i skuteczne narzędzie do wykonywania
tych zadań, efektywnie angażując ich zasoby, a co szczególnie istotne – zapewni
im także stały monitoring efektywności
prowadzonych działań.

Jednocześnie istnieją warunki prawno-ekonomiczne dla stworzenia szerokiej
koalicji społeczno-administracyjnej, która
pozwoli zbudować ogólnopolski i długofalowy system profilaktyki zdrowia. Zarówno instytucje rządowe mają ustawowe
obowiązki, komplementarne z Projektem
Profilaktyki Zdrowotnej jak i dla samorządu terytorialnego profilaktyka i promocja
zdrowia to ustawowo określone zadania
własne.

Oparcie realizacji Projektu na samorządach terytorialnych pozwoli skutecznie
docierać z usługą profilaktyki zdrowotnej
do mieszkańców, a współpraca z władzami samorządowymi pozwoli dopasowywać oferowaną usługę do ich bieżących
potrzeb oraz specyfiki danego regionu czy
obszaru.

Z tego względu Projekt będzie realizowany przy ścisłej współpracy
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Projekt Profilaktyki Zdrowotnej dla uzyskania przewodniego celu, jakim jest
ukształtowanie w społeczeństwie nawyku dbałości o zdrowie, zakłada powołanie
w większości powiatów Samorządowego
Klastra Profilaktyki Zdrowotnej.

Klastry będą scalać wysiłki wszystkich interesariuszy na rzecz budowy świadomości prozdrowotnej lokalnej społeczności.
Konsolidacja członków i interesariuszy Klastra będzie jednym z głównych warunków
osiągnięcia efektu skali i objęcia świadczeniami profilaktyki zdrowotnej jak największej części społeczeństwa. Przyniesie
to szereg korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego, pracodawców i innych
uczestników Klastra, a przede wszystkim
lokalnych społeczności skutkując poprawą
ich stanu zdrowia oraz obniżeniem kosztów leczenia.

Samorządowe Klastry Profilaktyki Zdrowotnej będą stanowiły dobrowolne porozumienia samorządu terytorialnego, pracodawców i ich organizacji (działających
na szczeblu lokalnym), podmiotów leczniczych, szkół i uczelni wyższych, organizacji pozarządowych – w tym wolontariackich, a także ośrodków sportu i rekreacji,
ośrodków kultury i innych podmiotów zaangażowanych lub zainteresowanych realizacją profilaktyki zdrowotnej w danym
powiecie, względnie mieście na prawach
powiatu.

Ze względu na fakt, że kondycja zdrowotna pracowników przekłada się na wyniki finansowe każdego przedsiębiorstwa,
istotnym beneficjentem Projekt będą
pracodawcy.

Narodowa Rada Proflilaktyki Zdrowotnej

Projekt Profilaktyki Zdrowotnej

Struktura realizacyjna
Centrum Operacyjne
Polska Profilaktyka Zdrowotna
Life-Profit S.A.

Narodowe Centrum Profilaktyki
Zdrowotnej S.A.
organizacja not for profit

organizacja komercyjna
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Udział w realizacji Projektu umożliwi im
podniesienie kondycji psychofizycznej
zatrudnionych pracowników, a przez to
wzrost efektywności świadczonej przez
nich pracy i zmniejszenie poziomu absencji chorobowych.

wersjach: bezpłatnej (Life-Profit Basic)
i płatnej (Life-Profit Premium).
W planie ekonomicznym Projektu Profilaktyki Zdrowotnej na lata 2023-2026 założono, że wersja usługi Life-Profit Premium
w 70% będzie finansowana przez pracodawców, a w 30% przez osoby fizyczne.

Projekt umożliwi im także prowadzenie
szkoleń, konferencji i badań profilaktycznych dla swoich pracowników w obiektach Centrów Diagnostyczno-Rehabilitacyjnych (CDR) oraz współfinansowanie
miesięcznego abonamentu mobilnej aplikacji Life-Profit.

Dzięki stałemu monitoringowi kluczowych
obszarów mających wpływ na dobrostan
zdrowotny, takich jak m.in. aktywność fizyczna, odżywianie, sen, stres czy spożywanie używek oraz przy wykorzystaniu
nowoczesnych technologii, w tym sztucznej inteligencji, każdy użytkownik usługi
będzie systematycznie otrzymywał spersonalizowane zalecenia prozdrowotne
oraz dedykowany system grywalizacyjny,
motywujący go do dbałości o zdrowie.

Oprócz korzyści społeczno-gospodarczych, wpłynie to także pozytywnie na
ich wizerunek. Partycypacja w Projekcie
będzie efektywnym narzędziem promocji
danego pracodawcy, jako zaangażowanego w zdrowie i dobrą kondycję swoich
pracowników.

Ponadto długotrwała analiza zachowań
umożliwi wykrywanie na wczesnym etapie określonych problemów ze zdrowiem,
co stanowić będzie istotne wsparcie dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej we
wczesnej diagnostyce i utrzymaniu długotrwałych efektów zdrowotnych wśród
pacjentów.

Za przygotowanie i wdrożenie Projektu
Profilaktyki Zdrowotnej będzie odpowiedzialne Centrum Operacyjne Polska Profilaktyka Zdrowotna Life-Profit S.A. działające jako organizacja komercyjna. Jednym
z akcjonariuszy tego podmiotu będzie Narodowe Centrum Profilaktyki Zdrowotnej
S.A. – organizacja not for profit reprezentująca kapitał samorządu terytorialnego
(98%) i innych podmiotów publicznych.

Zastosowany w usłudze Life-Profit system grywalizacji (w tym w szczególności
losowania, w których będzie można wygrywać atrakcyjne nagrody) będzie skutecznie motywować do zdrowego stylu
życia. Wykorzystanie grywalizacji jako koła
zamachowego całego Projektu, które dzięki ciągłemu nagradzaniu użytkowników
będzie utrzymywać ich motywację do
dbania o zdrowie na wysokim poziomie
zagwarantuje, że usługa Life-Profit stanie
się skutecznym narzędziem mobilizacji
zdrowotnej.

Projekt Profilaktyki Zdrowotnej będzie
oferował usługę adresowaną do wszystkich grup wiekowych w formie mobilnej
aplikacji Life-Profit powiązanej z Kontem
Life-Profit, w ramach którego następować będzie gromadzenie, archiwizowanie,
a następnie przetwarzanie określonych
danych o stylu życia każdego użytkownika. Usługa będzie dostępna w dwóch
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Stanowi to całkowite odejście od standardowych, nieefektywnych form propagowania profilaktyki zdrowia. Oferowana usługa, tworząc z aktywności
prozdrowotnych emocjonującą zabawę,
pobudzi i utrzyma apetyt użytkowników
na zdrowe i szczęśliwe życie.
Z planu ekonomiczno-finansowego Projektu na lata 2023-2026 wynika, że w wariancie zachowawczym w roku 2023 bezpłatną usługą Life-Profit Basic objętych
zostanie 4% społeczeństwa tj. ok. 1,5 mln
osób, natomiast w 2026 roku 16% społeczeństwa tj. ok. 6,1 mln osób. Jednocześnie założono, że z usługi abonamentowej Life-Profit Premium będzie korzystać
w 2023 roku ok. 730 tys. osób, a w 2026 ok.
2,3 mln osób.
Taka sprzedaż uzasadnia zaangażowanie
finansowe przez inwestorów w kapitał
Centrum Operacyjnego Polska Profilaktyka Zdrowotna Life-Profit S.A. na poziomie
180 mln PLN – jako wiodącego operatora
Projektu Profilaktyki Zdrowotnej, gwarantując uzyskanie satysfakcjonującej stopy
zwrotu, a także udział w innowacyjnym
przedsięwzięciu generującym dużą wartość społeczną.
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GRUPY PODMIOTÓW TWORZĄCYCH
SAMORZĄDOWY KLASTER PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
SCHEMAT PRZEDSTAWIAJĄCY
GRUPY PODMIOTÓW TWORZĄCYCH KLASTER

OŚRODKI
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JEDNOSTKI
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TERYTORIALNEGO
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ZDROWOTNA

OŚWIATA

CZŁONKOWIE
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KLASTRA
PROFILAKTYKI
ZDROWOTNEJ

ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE
NGO

PRACODAWCY
I PRZEDSIĘBIORCY
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PROJEKT PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

Realizacyjnym narzędziem Projektu jest
adresowana do wszystkich grup wiekowych usługa Life-Profit, która wykorzystuje aplikację mobilną. Usługa ta jest
dostarczana w dwóch wersjach – Basic
i Premium. W pierwszym przypadku klient
bezpłatnie zakłada Konto Life-Profit i na tej
podstawie dochodzi do gromadzenia, archiwizowania, a następnie przetwarzania
określonych danych o stylu życia.

względnie jednorazową opłatę z możliwością jej odnawiania. Ta wersja usługi zawiera w sobie bardziej rozbudowany system
grywalizacji, w którym, użytkownik będzie
miał większe szanse na wygrywanie atrakcyjnych nagród.
Każda wygrana będzie wypłacana w bonach Life-Profit. Użytkownik będzie mógł
zapłacić za nagrodę bonami (wybierając ją
z przygotowanego katalogu produktów),
względnie wymienić bony na gotówkę.

Dzięki stałemu monitoringowi kluczowych
obszarów mających wpływ na zdrowie,
takich jak m.in. aktywność fizyczna, odżywianie, sen, stres, czy spożywanie używek,
przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, będzie możliwe wykrywanie na
wczesnym etapie określonych problemów
i ryzyk zdrowotnych, a także zwrotne spersonalizowanie zaleceń prozdrowotnych.

Ż

Szersza wersja usługi Life-Profit Premium
będzie dostępna w formie odpłatnej poprzez zakup miesięcznego abonamentu,

NIO

I
EC
D Z I D ZI E
i MŁO

W celu motywowania użytkowników do
dbałości o zdrowie i realizacji generowanych zaleceń, aplikacja została wyposażona w innowacyjny system grywalizacji
oparty na różnorodnych technologiach
systematycznego nagradzania i premiowania. Istota działań będzie skoncentrowana na tym, aby poprzez pozytywne emocje
mobilizować nas do dbałości o zdrowie,
gdy jesteśmy zdrowi. Sprawny „silnik” grywalizacyjny, ciągłe motywowanie i inspirowanie – poprzez nagrody oraz atrakcyjny
system wyróżnień – doprowadzi do zaangażowania użytkowników w długim horyzoncie czasowym i trwałej, prozdrowotnej
zmiany stylu życia społeczeństwa.

RZY

Ze względu na fakt, że istotnymi beneficjentami tego systemu będą pracodawcy,
przewiduje się możliwość finansowania
przez nich miesięcznego abonamentu
dla swoich pracowników w całości lub
w części. Zdrowie pracowników nie może
być obojętne pracodawcom. Ich kondycja
wpływa bowiem na rzeczowe i finansowe
efekty pracy, co przekłada się na wynik
ekonomiczny przedsiębiorstwa.

A K T Y W NI
Z AW O DOWO

SE

2.

Konto Life-Profit
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3.

MECHANIZM GRYWALIZACYJNY

Każdy użytkownik zarówno bezpłatnej, jak i płatnej wersji usługi będzie miał dostęp do Konta
Life-Profit oraz dedykowanego mechanizmu grywalizacyjnego, co wspomoże go w systematycznej i efektywnej dbałości o swoje zdrowie.

MECHANIZM GRYWALIZACYJNY

Użytkownicy bezpłatnej
wersji usługi
Life-Profit Basic

3.1.

Użytkownicy płatnej
wersji usługi
Life-Profit Premium

GRYWALIZACJA

3.2.

Elementem, który będzie stale motywować użytkowników do zmiany stylu życia
i wdrożenia zdrowych nawyków, jest zastosowany w usłudze Life-Profit system
grywalizacji. Grywalizacja, w tym w szczególności system atrakcyjnych nagród i wyróżnień, zapewni użytkownikom poczucie
frajdy w „grze o zdrowie”, zmieniając rutynowe, często niezbyt przyjemne aktywności prozdrowotne w zabawę, dostarczając
wszystkim pozytywnych emocji.

KONKURSY LIFE-PROFIT

Głównym elementem motywującym do
dbałości o zdrowie, systematycznie podsycającym atmosferę gry i zabawy będą
losowania, w których będzie można wygrywać bony Life-Profit o różnej wartości
nominalnej – od 1000 PLN do 100 000 PLN.
Bony te będą podlegać wymianie na atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe.
Udział w konkursie będzie mógł wziąć
każdy użytkownik aplikacji posiadający
aktywne Konto Life-Profit – jednak prawdopodobieństwo wygrania nagrody o dużej wartości finansowej będzie zależne od
tego, czy w dniu losowania jest użytkownikiem bezpłatnej, czy płatnej wersji usługi.
Płatna wersja usługi zapewni uczestnictwo w konkursie z większym funduszem
nagród.

Z mechanizmu grywalizacji będzie mogła korzystać zarówno grupa użytkowników bezpłatnej wersji Life-Profit Basic, jak
również użytkownicy płatnej wersji usługi – wystarczy posiadać aktywne Konto
Life-Profit oraz wypełniać zalecenia aplikacji. System grywalizacji jest dedykowany wszystkim użytkownikom, jednak jego
funkcjonalności i związane z tym profity
uzależnione będą od wersji usługi, z jakiej
na dany moment korzysta użytkownik.

Fundusz nagród konkursowych będzie
każdorazowo dzielony na dwie podgrupy
klientów – 20% funduszu nagród będzie

12

dedykowane użytkownikom bezpłatnej
wersji usługi, natomiast 80% trafi do użytkowników, którzy będą korzystać z wersji
płatnej.

okazjonalną opłatę konkursową, jak również poprzez zakup miesięcznego abonamentu Life-Profit Premium, który będzie
generować największe prawdopodobieństwo wygrania wartościowych nagród.

Użytkownicy płatnej wersji usługi będą
mogli wziąć udział w konkursie w dwojaki sposób: poprzez jednorazową,

Mechanizm grywalizacji usługi Life-Profit

Użytkownicy bezpłatnej wersji usługi
Life-Profit Basic

Użytkownicy płatnej wersji usługi
Life-Profit Premium

Użytkownicy okazjonalni
(opłata konkursowa)

BON

BON

20% funduszu nagród

3.3.

Użytkownicy abonamentowi
(zakup abonamentu
Life-Profit Premium)

80% funduszu nagród

BONY LIFE-PROFIT

3.4.

Wszystkie nagrody będą wypłacane w bonach Life-Profit o różnej wartości nominalnej. Bony stanowią element nagradzania
w mechanizmie grywalizacyjnym – walutę
lokalną, która umożliwi wybór i odbiór
nagród.

PLATFORMA ZAKUPOWA
LIFE-PROFIT

Wymiany bonów na nagrody będzie można dokonać poprzez platformę zakupową
Life-Profit. Z poziomu tej platformy użytkownik będzie realizował wylosowane
bony – poprzez ich wymianę na nagrody.
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MECHANIZM GRYWALIZACJI
W PROJEKCIE PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

MECHANIZM GRYWALIZACJI
w Programie „Twoje Zdrowie”
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6
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4
PRACODAWCY

2

INSTYTUCJE

3
SAMORZĄD
TERYTORIALNY
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Dokona tego, wybierając je spośród obszernego katalogu produktów i usług –
w tym artykułów sportowych, odzieży,
sprzętu RTV, wycieczek turystycznych, biletów lotniczych, kursów i szkoleń, pobytów w hotelach i wielu innych.

Bony Life-Profit, zależnie od preferencji
użytkownika, po trzech miesiącach będą
mogły być także wymieniane na gotówkę, względnie stanowić atrakcyjną lokatę
kapitału.
Ze względu na fakt, że dzięki zawartym
umowom partnerskim, stosunek ceny nagród na platformie Life-Profit do ich rynkowej wartości będzie bardzo atrakcyjny,
platforma będzie dopuszczać samodzielny
zakup bonów, w celu ich wymiany na produkty i usługi na niej dostępne.

W przypadku, gdy wartość wymarzonej
nagrody będzie przewyższać wartość
posiadanego bonu, platforma umożliwi
zakup dodatkowych bonów Life-Profit
o dowolnej wartości, które dokapitalizują
posiadaną wartość bonu w celu zrealizowania wybranej nagrody.

Platforma zakupowa
– zakup towarów i usług

BON 1 000 PLN

BON 20 000 PLN
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BON 100 000 PLN

4.

PROJEKT CENTRÓW
DIAGNOSTYCZNO-REHABILITACYJNYCH (CDR)

Użytkownicy aplikacji Life-Profit będą stale zachęcani do aktywnego wspierania
swojego zdrowia, w tym do przeprowadzania badań profilaktycznych w wyspecjalizowanych ośrodkach – Centrach Diagnostyczno-Rehabilitacyjnych (CDR).

Inwestorem Centrów DiagnostycznoRehabilitacyjnych będzie w pierwszej kolejności środowisko medyczne związane
z profilaktyką zdrowotną, a także fundusze emerytalne i inwestycyjne. Zakłada się
istotne wsparcie środków unijnych, w tym
w ramach Krajowego Planu Odbudowy
i innych funduszy.

Projekt zakłada zorganizowanie w poszczególnych państwach dla wszystkich
użytkowników aplikacji infrastruktury stacjonarnej umożliwiającej przeprowadzanie systematycznych badań profilaktycznych oraz rehabilitacji w komfortowych
warunkach. Będzie to możliwe dzięki wybudowaniu i przystosowaniu na zasadach
franczyzy sieci medyczno-hotelowych
obiektów w różnych regionach Europy.

Strefy funkcjonalne
w każdym obiekcie CDR

Centra te będą nowoczesnymi ośrodkami pobytowymi łączącymi funkcje diagnostyczno-medyczne z wypoczynkiem
i możliwością prowadzenia szkoleń przez
pracodawców.
Wartością dodaną będzie ścisła współpraca z lokalnym środowiskiem medycznym
(również w obszarze rehabilitacji pacjentów po przebyciu choroby COVID-19).
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5.

PRACODAWCY – KLUCZOWI INTERESARIUSZE
PROJEKTU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

Adresatem Projektu Profilaktyki Zdrowotnej jest ogół społeczeństwa, przy czym
szczególną uwagę kieruje się na osoby
aktywne zawodowo. W ich przypadku dobrostan zdrowia warunkuje realizację planów życiowych i zawodowych. Wpływa na
możliwość pracy w określonych zawodach
i w różnych warunkach środowiskowych.
Rzutuje na zdolność do podejmowania
nowych wyzwań. Szczególnie teraz, w obliczu zmian demograficznych i rosnącej
zapadalności na choroby przewlekłe wynikające ze stylu życia, kluczowe jest utrzymanie dobrostanu zdrowia aktywnej zawodowo części populacji.

ponad 5 proc. PKB. Ale przecież to nie
wszystkie nakłady, jakie ponosimy na opiekę zdrowotną. Choć wydatki na ochronę
zdrowia – finansowane z budżetu państwa
i z własnych kieszeni obywateli oraz pracodawców w ramach różnych planów ubezpieczeniowych i abonamentów medycznych regularnie rosną, to nie poprawia się
adekwatnie stan zdrowia społeczeństwa.
Szacowane koszty, jakie polscy pracodawcy ponoszą rocznie w związku z chorobami
swoich pracowników liczone są w miliardach złotych. Ich motywacja do szerzenia
działań na rzecz wspierania zdrowia swojej
kadry jest więc oczywista. Misją medycyny
pracy jest ochrona zdrowia pracujących
przed wpływem niekorzystnych warunków środowiska pracy oraz sprawowanie
profilaktycznej opieki zdrowotnej – czyli
zapobieganie powstawaniu i szerzeniu
się niekorzystnych skutków zdrowotnych.
Co istotne, potrzebę realizacji skutecznej
profilaktyki wśród pracowników podkreśla
się nie tylko w ujęciu jednostkowym, ale
także w aspekcie makroekonomicznym
– szczególnie w kontekście starzenia się
społeczeństwa i potrzeby utrzymywania
dłuższej aktywności zawodowej.

Ich kondycja, stan zdrowia oraz efektywność pracy bezpośrednio przekładają się
na wynik finansowy każdej firmy, a w efekcie – całego państwa. W drugim kwartale
2021 roku liczba osób pracujących w Polsce sięgnęła ponad 17 mln. Większość
z nich zatrudnionych jest w przedsiębiorstwach. W 2020 r. w naszym kraju działało 2 261,9 tys. przedsiębiorstw – o 2,3%
więcej niż w roku 2019 oraz aż o 31,0%
więcej niż w roku 2010. W samym sektorze
przedsiębiorstw w 2020 r. było zatrudnionych 9 999,6 tys. osób – o 12,9% więcej, niż
w roku 2010.

Tymczasem, jak wskazują statystyki,
w 2021 roku, ponad 6,5 miliona osób
otrzymało przynajmniej jedno zwolnienie lekarskie, co stanowi około 45% liczby
osób objętych w tym czasie ubezpieczeniem chorobowym. Eksperci szacują, że
z powodu absencji chorobowych Polska traci co roku aż 5 proc. PKB. Według

Stan zdrowia populacji osób aktywnych
zawodowo ma fundamentalne znaczenie
zarówno dla samych przedsiębiorców, jak
i państwowej gospodarki. W 2020 roku
wydatki na opiekę zdrowotną z budżetu
państwa w Polsce po raz pierwszy w historii przekroczyły 100 mld PLN i wyniosły
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danych statystycznych ZUS Polacy spędzili w sumie na zwolnieniach lekarskich
w 2018 roku 243 692.552 dni, czyli 667 650
lat – lekarze wystawili w tym okresie blisko
20 mln zwolnień. Koszty związane z przebywaniem pracowników na L4 osiągnęły
18,5 mld zł, z czego pracodawcy ponieśli ponad 6,9 mld zł z tych kosztów, czyli
ok. 37,5 proc. To o 570 mln zł więcej niż
rok wcześniej. Co istotne, dane Eurostatu
wskazują, że blisko 30 proc. ogólnej absencji osób pracujących wynika z chorób
związanych z pracą, czyli zarówno zawodowych, jak i tych, które nasilają się pod
wpływem pracy.

z powodu choroby, czy złego samopoczucia) zmniejsza jego wydajność nawet o 30
procent. Taki pracownik może zaburzyć
funkcjonowanie całego zespołu, a także
spowodować wypadek w miejscu pracy
z powodu obniżonej koncentracji. Przede
wszystkim jednak generuje opóźnienia
i trudności w wykonywaniu zadań, które
mogą sięgać nawet 60 proc. normalnego
tempa pracy. Prezenteizm skutkuje w skali roku utratą przez pracodawcę około 57
dni potencjalnie efektywnej pracy. Trudno
oszacować ile w wymiarze finansowym
tracą pracodawcy z powodu nieefektywnej obecności w pracy – wiele badań
wskazuje na to, że może być to wartość nawet 3-4 krotnie wyższa niż koszt zwolnień
lekarskich.

Odrębnym zjawiskiem, wpływającym na
produktywność i efektywność świadczonej pracy, a co za tym idzie – obniżającym
wynik finansowy przedsiębiorstwa jest
bierna obecność w pracy (prezenteizm).
Obliczono, że praca świadczona przez pracownika o obniżonej wydajności (czy to

Kondycja i zdrowie pracowników, ograniczenie zwolnień lekarskich, pozytywne nastawienie do powierzonych zadań
wpływają na rzeczowe i finansowe efekty

SKUTKI ABSENCJI CHOROBOWYCH I PREZENTEIZMU
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pracy. Stan zdrowia pracowników w znaczący sposób kształtuje wynik bilansowy
przedsiębiorstwa. Zawsze istotne będzie
w związku z tym zadbanie o ich kondycję
zdrowotną, dobre samopoczucie i pozytywne nastawienie do pracy.

wymierne korzyści biznesowe. Firmy, które
zainwestowały w programy prozdrowotne, odnotowały znaczną poprawę stylu
życia pracowników. Co istotne, 50 procent
takich przedsiębiorstw zgodnie uznaje, że
pozwoliło to zwiększyć wydajność, obniżyć absencje oraz zbudować większą lojalność pracowników, a dodatkowo pomogło
w zdobyciu wartościowych kandydatów
do pracy.

W miarę rozwoju gospodarczego coraz
więcej firm stara się zapobiegać absencjom chorobowym i podnosić wydajność
pracowników, dbając o ich zdrowie m.in.
poprzez zapewnienie pakietów medycznych i innych benefitów pracowniczych.
Tego rodzaju działania w ostatnim okresie
stały się wręcz standardem. Firmy wspierają pracowników również w prowadzeniu
zdrowego stylu życia, gdyż, jak wiadomo,
sport i dobre odżywianie potrafią podnieść produktywność, znacząco obniżając absencję chorobową i wpływając na
wzrost zaangażowania w obowiązki.

Realizacja Projektu Profilaktyki Zdrowotnej
ma na celu utrzymanie produktywności
populacji, z której korzysta cała gospodarka i każda firma z osobna. Kluczowe jest
więc zmniejszenie absencji chorobowych
i poprawa kondycji zdrowotnej pracowników. Usługa profilaktyki zdrowotnej to
nowa filozofia i nowa jakość planu zdrowotnego: edukuje, motywuje do aktywności prozdrowotnej, do stałej dbałości
o zdrowie, czego nie wywołują inne projekty, nastawione głównie na kosztowne
leczenie. Dodatkowo nałożony mechanizm grywalizacji wytworzy pozytywną
energię wśród użytkowników nakierowaną na zdrowy styl życia, zachęcając zespoły
pracownicze do wspólnej prozdrowotnej
aktywności i mobilizowania innych. „Sportowy duch” jednostek uzupełniony zostanie „prozdrowotnym duchem” zespołów
pracowniczych, wspierającym zarówno
w życiu prywatnym i w pracy.

Szacunki wskazują, że 80 proc. pracodawców chce rozbudować programy
motywacyjne o działania prozdrowotne.
Inwestowanie w zdrowie pracowników
to budowanie siły i stabilizowanie firmy.
Przedsiębiorstwa, które już zainwestowały w programy prozdrowotne odnotowały
widoczną poprawę stylu życia swych pracowników, jednak wciąż brak jest systemowego rozwiązania. Pracodawcy oferują
zdrowe przekąski, tworzą siłownie, strefy
relaksu, a niektórzy przyznają nawet bonusy za przyjazd do pracy rowerem. Corporate wellness, który podchodzi holistycznie
do wszystkich aspektów funkcjonowania
pracownika w firmie, stało się ważnym
trendem. Osoby korzystające z korporacyjnych programów wellness wskazują,
że pozytywnie wpływają one na ich stan
zdrowia i samopoczucie. Zadowolenie
z wykonywanej pracy przekłada się też na

Każdy przedsiębiorca będzie mógł zaoferować swojej kadrze dostęp do pakietu
benefitów związanych z usługą profilaktyki zdrowotnej, co w konsekwencji przyniesie pożytki obydwóm stronom. Udział
w Projekcie pozwoli przedsiębiorcom
realizować zadania z zakresu społecznej
odpowiedzialności biznesu w atrakcyjnej
i niespotykanej dotychczas formule.
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Pracownicy, którzy dzięki zaangażowaniu swoich pracodawców zostaną objęci
usługą profilaktyki zdrowotnej, otrzymają
bezpłatny dostęp do Konta Life-Profit –
osobistego centrum informacji o zdrowiu.
Integracja danych z różnych źródeł umożliwi bieżący monitoring i kontrolę ich postępów w kluczowych dla zdrowia obszarach.
Uzyskiwane przez system informacje pozwolą na generowanie i przesyłanie spersonalizowanych zaleceń prozdrowotnych,
które pomogą każdemu usystematyzować
wiedzę i działania na rzecz wspierania
swojego zdrowia.

Pracodawcy będą mieli realny wpływ na
kondycję psychofizyczną swojej kadry.
Usługa Life-Profit podniesie dobrostan
zdrowotny ich pracowników, co przełoży się na efektywność świadczonej przez
nich pracy. Udział w Projekcie pozwoli im
także korzystać z infrastruktury Centrów
Diagnostyczno-Rehabilitacyjnych na preferencyjnych warunkach – pracodawcy
będą mogli organizować tam szkolenia,
warsztaty i konferencje, otrzymując w pakiecie badania profilaktyczne dla swoich
pracowników. Liczne rabaty na usługi
i produkty partnerów współpracujących
będą dla kadry dodatkowym bonusem.

Ciągła komunikacja, połączona z atrakcyjnym systemem grywalizacji i możliwością
wygrywania atrakcyjnych nagród w konkursach prozdrowotnych, wygeneruje
wśród zespołów pracowniczych chęć zdrowej rywalizacji i zaangażowanie w zmianę
stylu życia na bardziej prozdrowotny.

Inicjatorzy Projektu są przekonani, że
obejmując kompleksową opieką profilaktyczną środowiska pracownicze zintegrują potrzeby osób aktywnych zawodowo z interesami pracodawców. Z tego
względu, przyjęto rozwiązanie, że koszt

MODELE FINANSOWANIA USŁUGI LIFE-PROFIT

Abonament miesięczny
(ok. 50 PLN)

Osoba fizyczna
100%

Pracodawca
50%

Pracownik
50%
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Pracodawca
100%

abonamentu każdy użytkownik może
pokrywać osobiście albo dzielić się nim
z pracodawcą – skorzystać z dofinansowania programów socjalnych i prozdrowotnych w przedsiębiorstwie. Przewiduje
się w związku z tym trzy warianty odpłatności abonamentu: pełnej odpłatności za
usługę przez pracownika, współdzielenie
odpłatności za usługę przez pracownika
i pracodawcę (w proporcjach ustalonych
w umowie) oraz pełną odpłatność abonamentu przez pracodawcę. Plan ekonomiczno-finansowy Projektu zakłada, że
wpływy z tytułu partycypacji pracodawców w kosztach zakupu usługi Life-Profit
będą stanowiły ok. 70% ogólnej wartości
sprzedaży, osiągając wartość ok. 158 mln
zł w 2023 roku, 390 mln zł w 2024 roku,
597 mln zł w 2025 roku, a w 2026 roku
835 mln zł.
5.1.

dyskusję na temat konieczności oraz
opłacalności inwestowania w profilaktykę zdrowotną, a także potrzeby kompleksowego i systematycznego podejścia do
implementacji programów wczesnej diagnostyki i profilaktyki chorób cywilizacyjnych oraz zakaźnych. Eksperci w opracowaniu starają się znaleźć odpowiedź na
pytanie co zrobić, aby społeczeństwo żyło
jak najdłużej i w dobrym zdrowiu oraz
w jaki sposób państwo powinno systemowo wspomóc obywateli w indywidualnym
i populacyjnym dbaniu o zdrowie. Projekt
Profilaktyki Zdrowotnej jest odpowiedzią
na te wyzwania i realizacją założonych
w raporcie celów i kierunków.
Zaplanowane przez Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej S.A. działania
obejmują cykliczne konsultacje Projektu
i sposobów jego realizacji na forum Rady
Dialogu Społecznego oraz wszystkich
Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego.
W ostatnich latach, w ramach dialogu reprezentatywnych organizacji pracodawców, pracobiorców i przedstawicieli państwa dyskutowany jest coraz szerszy zakres
spraw – już nie tylko kwestie pracownicze,
ale też funkcjonowanie systemów ubezpieczeń społecznych i zabezpieczenia
społecznego, sytuacja demograficzna,
problemy systemu ochrony zdrowia. Projekt będący ogólnopolskim systemem
wspomagania dbałości o zdrowie, skierowanym w głównej mierze do osób aktywnych zawodowo będzie w perspektywie
zmniejszał wydatki ponoszone na pokrycie kosztów zwolnień lekarskich i medycynę naprawczą. Współpraca z instytucjami
dialogu społecznego oraz należącymi do
nich organizacjami pracodawców i pracobiorców przyczyni się do popularyzacji założeń Projektu i pozwoli objąć jak

Instytucjonalizacja współpracy
z pracodawcami

Przedsiębiorcy mają naturalny (społeczny i ekonomiczny) interes w podnoszeniu
stanu zdrowia swoich pracowników. Organizacje zrzeszające pracodawców od
lat pracują nad rozwiązaniami, które pozwoliłyby ograniczyć wydatki związane
z absencjami chorobowymi i spadkiem
efektywności świadczonej pracy. Opracowany przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej w 2021r. „Raport Profilaktyka
Zdrowotna w Systemie Ochrony Zdrowia”,
który został przygotowany we współpracy
z ekspertami i profesjonalistami medycznymi, przedstawia propozycje poprawy
wykorzystania profilaktyki i wczesnej
diagnostyki w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, co ma
przełożyć się na sprawne funkcjonowanie i rozwój państwa. Raport rozpoczyna
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największą ilość osób aktywnych zawodowo kompleksową usługą profilaktyczną. NCPZ planuje zawiązanie współpracy
z Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej,
Konfederacją „Lewiatan”, Związkiem Rzemiosła Polskiego, Związkiem Pracodawców Business Centre Club, Związkiem
Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Federacją Przedsiębiorców Polskich.

długofalowe, pozytywne wyniki zarówno
zdrowotne, jak i biznesowe. Przełoży się
to na wynik finansowy, ale również poprawi wizerunek i atrakcyjność ich marki. Ponadto konstruktywna grywalizacja
z jasno określonymi regułami i systemem
premiowania może wnieść wiele dobrego
do kultury organizacji. Pracownicy poczują
się częścią wyjątkowej społeczności, a nagrody oraz uczestnictwo w ich losowaniu
wzmocni zaangażowanie i motywację.
Każdy pracodawca, niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników, będzie
mógł liczyć na obniżenie kosztów absencji chorobowych, zmniejszenie poziomu
fluktuacji w firmie i w efekcie niższe koszty
rekrutacji, jak również podniesienie efektywności i jakości pracy pracowników.

Istotną strukturą realizacyjną Projektu
będą Samorządowe Klastry Profilaktyki Zdrowotnej, powoływane z inicjatywy
starostwa powiatowego przez struktury
i organizacje wspólnot samorządowych.
Działalność Klastra będzie skoncentrowana wokół samorządowców, pracodawców,
środowiska medycznego, placówek oświatowych a także organizacji pozarządowych
i kształtować ich decyzje w zakresie realizowanej profilaktyki i promocji zdrowia.
Taka koalicja na rzecz zdrowia umożliwi
zmianę koncentracji działań z medycyny
naprawczej na rzecz profilaktyki, a co za
tym idzie ograniczenie wydatków na zdrowie – zarówno publicznych, jak i tych ponoszonych przez pracodawców i każdego
obywatela.

Przystępujący do Projektu pracodawcy
niewątpliwie wpiszą się w istotną strategię społecznej odpowiedzialności biznesu,
będą mogli wyróżnić się na rynku pracy
jako świadomy i zaangażowany pracodawca oraz zapewnią sobie pozycję pioniera
we wdrażaniu skoordynowanych działań
profilaktycznych i prozdrowotnych. Pracownicy będą także czuli, że pracodawca
o nich zadbał, co spowoduje zaangażowanie w promocję miejsca pracy.

Pracodawcy i ich lokalne struktury, jak izby
rzemieślnicze, stowarzyszenia oraz lokalne
organizacje branżowe będą kluczowymi
podmiotami, aktywnie wpływając na działalność i efekty prac Klastra. Uczestnictwo
pracodawców w Klastrze umożliwi im aktywny udział w powiększaniu dobrostanu
zdrowotnego swoich pracowników. Zostanie im udostępnione kompleksowe narzędzie, które umożliwi prowadzenie działań
w sposób kompleksowy i systematyczny
– tylko wtedy możliwy będzie zwrot inwestycji w zdrowie pracowników. Udział
w Projekcie przyniesie pracodawcom
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6.

WNIOSKI

1. Misją Projektu Profilaktyki Zdrowotnej jest poprawa stanu zdrowia społeczeństwa poprzez wdrożenie jednolitego i powszechnego systemu
profilaktyki zdrowotnej, który dzięki
atrakcyjnym rozwiązaniom grywalizacyjnym zmotywuje dzieci, młodzież,
osoby aktywne zawodowo oraz seniorów do dbałości o zdrowie.

6. Dzięki stałemu monitoringowi kluczowych obszarów mających wpływ na
zdrowie, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, będzie możliwe wykrywanie na wczesnym etapie
określonych problemów i ryzyk zdrowotnych, a także zwrotne spersonalizowanie zaleceń prozdrowotnych.
7. W celu motywowania użytkowników
do dbałości o zdrowie i realizacji generowanych zaleceń, aplikacja została
wyposażona w innowacyjny system
grywalizacji oparty na różnorodnych
technologiach systematycznego nagradzania i premiowania. Ciągłe motywowanie i inspirowanie – poprzez
nagrody oraz atrakcyjny system wyróżnień – doprowadzi do zaangażowania użytkowników w długim horyzoncie czasowym i trwałej, prozdrowotnej
zmiany stylu życia społeczeństwa.

2. Zakładanym efektem działania Projektu jest zmiana nawyków zdrowotnych
polskiego społeczeństwa, poprawa
jakości i wydłużenie życia oraz walka
z zagrożeniami wynikającymi w szczególności z chorób cywilizacyjnych.
3. Docelowo do 2030 roku zostało zaplanowane dotarcie z usługą profilaktyki
zdrowotnej Life-Profit do około 25%
społeczeństwa.
4. Wdrożenie Projektu na powszechną
skalę będzie realizowane dzięki zaangażowaniu wielu środowisk, w tym
jednostek samorządu terytorialnego
wszystkich szczebli, pracodawców
oraz sektora ochrony zdrowia. W celu
konsolidacji tych środowisk, Program
zakłada powołanie w większości powiatów Samorządowych Klastrów Profilaktyki Zdrowotnej.

8. W wersji Basic usługa będzie bezpłatna i skierowana do wszystkich grup
wiekowych. Istota działań będzie
skoncentrowana na tym, aby zmotywować społeczeństwo do działań
prozdrowotnych. Dzięki wsparciu samorządów terytorialnych zwiększy się
wykorzystanie bazy infrastrukturalnej
oddziaływającej na zdrowy styl życia.

5. Realizacyjnym narzędziem Projektu
jest adresowana do wszystkich grup
wiekowych usługa Life-Profit, która
wykorzystuje aplikację mobilną. Usługa ta jest dostarczana w dwóch wersjach – Basic i Premium.

9. Szersza wersja usługi Life-Profit Premium będzie opłacana w formie miesięcznego abonamentu, często przy
partycypacji pracodawców. Przychody
z tego tytułu będą stanowiły komercyjną część Projektu Profilaktyki Zdrowotnej, których beneficjentem będzie
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Centrum Operacyjne Polska Profilaktyka Zdrowotna Life-Profit S.A. Ta wersja
usługi zawiera w sobie bardziej rozbudowany system grywalizacji, w którym,
użytkownik będzie miał m.in większe
szanse na wygrywanie atrakcyjnych nagród w organizowanych losowaniach.

11. Zakłada się zorganizowanie infrastruktury stacjonarnej umożliwiającej
przeprowadzanie
systematycznych
badań profilaktycznych oraz rehabilitacji w komfortowych warunkach. Będzie to możliwe dzięki wybudowaniu
i przystosowaniu na zasadach franczyzy
sieci Centrów Diagnostyczno-Rehabilitacyjnych – medyczno-hotelowych
obiektów w całej Polsce. W ramach sieci, w latach 2023-2030 na terenie Polski
zostanie przygotowanych 40 obiektów,
które w każdym roku będą zdolne do
obsługi ponad miliona gości.

10. Jednym z głównych beneficjentów
wdrożenia Projektu Profilaktyki Zdrowotnej będą pracodawcy i ich organizacje. Zbudowanie trwałego sojuszu
pomiędzy jednostkami samorządu
terytorialnego a pracodawcami jest
jednym z głównych celów działalności
Samorządowych Klastrów Profilaktyki
Zdrowotnej.

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
FUNDAMENTEM PROJEKTU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
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Założenia i etapy wdrażania Projektu Profilaktyki Zdrowotnej były przedmiotem posiedzenia Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Związku Województw RP w dniu 16 lutego 2022 roku. Po wnikliwej analizie materiałów dotyczących zbudowania jednolitego i powszechnego systemu profilaktyki zdrowotnej, przedstawionych przez NCPZ, Komisja w dniu
24 lutego 2022 wydała stanowisko popierające wdrożenie Projektu przy udziale jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Podkreślono potrzebę zwiększenia zaangażowania samorządów wojewódzkich w budowanie i wdrażanie inicjatyw profilaktyki zdrowotnej
i promocji zdrowia przy jednoczesnym większym finansowaniu tego typu przedsięwzięć,
patrz strona numer 56.
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7.

NARODOWA RADA
PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

Misją Narodowej Rady Profilaktyki Zdrowotnej jest merytoryczny i programowy
nadzór nad zbudowaniem powszechnego
systemu profilaktyki zdrowotnej, w efekcie
czego dojdzie do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa i obniżenia kosztów
leczenia.

R

Narodowa Rada Profilaktyki Zdrowotnej
jest organem niezależnym, eksperckim,
tworzącym przestrzeń dyskusji oraz animującym współpracę pomiędzy liderami
nauki, administracji publicznej i samorządowej oraz instytucji wdrażających nowe
technologie w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia.

Biorąc pod uwagę konieczność stworzenia
gremium doradczo-eksperckiego dla opracowania i wdrożenia Narodowego Programu Profilaktyki Zdrowotnej, uwzględniając stanowiska posłów i senatorów RP,
wybrane instytucje tj.: Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej S.A., Polski Komitet Zdrowego Stylu Życia, Narodowy Komitet Seniora oraz Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia – podjęły decyzję
o stworzeniu ram prawnych dla działalności Narodowej Rady Profilaktyki
Zdrowotnej.

Stanowi platformę dialogu i wymiany doświadczeń o najlepszych praktykach zarządzania i strategii działań zmierzających
do poprawy stanu zdrowia ogółu polskiego społeczeństwa. W oparciu o istniejącą
synergię będzie integrować interesariuszy
na rzecz realizacji projektów o charakterze
strategicznym dla zdrowia publicznego,
a także formułować rekomendacje dla instytucji publicznych w tym zakresie.
Rada, na bazie badań i analiz dotyczących
społeczno-gospodarczych konsekwencji
wyboru określonego stylu życia poszukuje
sposobów rozwiązania wynikających stąd
problemów oraz uczestniczy w debacie
publicznej.

Rada skupia wybitne osobowości, ekspertów i specjalistów w zakresie zdrowia publicznego, profilaktyki i promocji zdrowia,
administracji publicznej, nowych technologii i innych dziedzin.
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KOMITET
TECHNOLOGII
I INNOWACJI

KOMITET
FINANSOWANIA
I FUNDUSZY
EUROPEJSKICH

KOMITET
GRYWALIZACJI

NARODOWA RADA
PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

KOMITET
WSPÓŁPRACY
TERYTORIALNEJ
I INSTYTUCJONALNEJ

KOMITET
INFORMACJI
I KOMUNIKACJI

KOMITET
DIAGNOSTYKI,
EDUKACJI,
STYLU ŻYCIA
I SPORTU

Schemat definiujący komitety problemowe funkcjonujące w ramach Narodowej Rady Profilaktyki
Zdrowotnej.
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Podstawowym zadaniem Rady jest merytoryczne i eksperckie zaangażowanie
w wypracowanie i wdrażanie systemowych rozwiązań w obszarze profilaktyki,
promocji i edukacji zdrowotnej, a przez
to wydłużenie i poprawa jakości życia
Polaków.

Europejskich,
• Komitet Grywalizacji,
• Komitet Współpracy Terytorialnej
i Instytucjonalnej,
• Komitet Informacji i Komunikacji
• Komitet Diagnostyki, Edukacji, Stylu
Życia i Sportu.

Rada realizuje swoje zadania poprzez
współpracę z administracją państwową
i samorządową, uniwersytetami medycznymi i uczelniami wyższymi, w tym posiadającymi wydziały medyczne lub pokrewne, zajmujące się sztuczną inteligencją,
akademiami wychowania fizycznego oraz
Polską Akademią Nauk i instytutami badawczymi, a także innymi podmiotami
publicznymi i prywatnymi, jak pracodawcy i ich organizacje, Radą Dialogu Społecznego, podmiotami ochrony zdrowia, placówkami oświatowymi oraz organizacjami
samorządu lekarskiego.

Pracami poszczególnych komitetów problemowych kieruje przewodniczący wybierany przez Prezydium Rady.
Rada może ustanawiać odznaki i medale
honorowe, a także nagrody i wyróżnienia, nadawane osobom fizycznym i osobom prawnym, zasłużonym dla celów
obranych przez Radę lub dla samej Rady.
Rada nie posiada osobowości prawnej,
nie prowadzi działalności gospodarczej,
ani nie dokonuje czynności o charakterze
zobowiązująco-rozporządzającym.
Organizacją, która przejęła na siebie obowiązki zabezpieczenia funkcjonowania
Rady jest Kancelaria Narodowej Rady Profilaktyki Zdrowotnej – Spółdzielnia, działająca w oparciu o ustawę z dnia 16 września
1982 roku Prawo spółdzielcze.

Rada udziela stałego wsparcia dla wdrażanego Projektu Profilaktyki Zdrowotnej
którego celem jest trwałe zmotywowanie
Polaków do dbałości o zdrowie, gdy są
zdrowi.
Członkiem Rady może być osoba o znaczącym dorobku społeczno-gospodarczym
i naukowym z zakresu zdrowia publicznego, profilaktyki i promocji zdrowia, administracji publicznej, w tym samorządowej,
nowych technologii i innych powiązanych
dziedzin. Prezydium Rady dokonuje wyboru członków Rady na 4-letnią indywidualną kadencję.
Narodowa Rada Profilaktyki Zdrowotnej
opiera się na strukturach doradczych, a jej
organami są Prezydium Rady oraz sześć
komitetów problemowych:
• Komitet Technologii i Innowacji,
• Komitet Finansowania i Funduszy
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Celem naszego działania jest zbudowanie jednolitego

i powszechnego systemu profilaktyki
zdrowotnej, który dzięki atrakcyjnym rozwiązaniom grywalizacyjnym poprawi w istotny sposób stan zdrowia społeczeństwa.

7.1.

Prezydium Narodowej Rady Profilaktyki Zdrowotnej

GEN. DYW. PROF. DR HAB. N. MED.

GRZEGORZ GIELERAK
Przewodniczący
Generał dywizji, profesor nauk medycznych,
dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego
(WIM). Absolwent Wydziału Lekarskiego
Wojskowej Akademii Medycznej, Szkoły Głównej
Handlowej oraz Akademii Leona Koźmińskiego,
specjalista w zakresie chorób wewnętrznych
i kardiologii, MBA. Konsultant Krajowy ds.
Obronności w dziedzinie medycyny – choroby
wewnętrzne. Od 2007 roku dyrektor WIM.
Za osiągnięcia w działalności organizacyjnej,
zarządczej oraz w dziedzinie innowacji
nagrodzony
tytułem „Menedżera
Roku
w Ochronie Zdrowia 2012”. Instytut pod jego
kierownictwem był wielokrotnie nagradzany
szeregiem prestiżowych nagród m.in. Krajowy
i Regionalny Lider Innowacji – 2011 w kategorii
wizjoner IT; „Perły medycyny 2012” – I nagroda
w kategorii szpitale wielospecjalistyczne; Laureat
konkursu „Liderzy zmian w ochronie zdrowia” –
2013 w kategorii zarządzanie kapitałem ludzkim.
Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi,
Srebrnym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie
Ojczyzny”, Złotym Medalem „Za Zasługi dla
Obronności Kraju”. W 2021 roku został powołany
przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na członka
Rady do spraw Ochrony Zdrowia.
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DR N. MED. KONRAD

DZIOBEK

Wiceprzewodniczący
Lekarz specjalista ginekologii i położnictwa, wieloletni nauczyciel akademicki, przedsiębiorca, doradca
Prezydenta RP oraz sekretarz Narodowej Rady Rozwoju. Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 2009 roku obronił pracę doktorską. Uczestniczył
w stażach zagranicznych. Był organizatorem licznych zjazdów naukowych o zasięgu międzynarodowym. Swoje zainteresowania medyczne i naukowe koncentruje na ginekologii onkologicznej. Zawodowo jako lekarz praktyk był związany ze Szpitalem Specjalistycznym im. Rydygiera w Krakowie oraz
Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Wieloletni pracownik Szpitala Uniwersyteckiego oraz Collegium
Medicum UJ, gdzie prowadził zajęcia dydaktyczne. W latach 2008–2012 tworzył i z sukcesem zarządzał niepublicznym ZOZ-em. W latach 2018–2020 dyrektor szpitala zatrudniającego blisko siedmiuset
pracowników. Został odznaczony Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości jako zasłużony dla
ochrony zdrowia w Polsce. Od roku 1999 w ramach prowadzonych przedsiębiorstw jest aktywny na
rynku medycznym i farmaceutycznym, współpracując z podmiotami polskimi i międzynarodowymi.
Zajmuje się zagadnieniami zarządzania, szkoleń, outsourcingu i doradztwa. Autor kilkudziesięciu publikacji. Działa w organizacjach społecznych i zawodowych, wspiera czynnie organizacje charytatywne.

PROF. DR HAB. N. MED. ANDRZEJ

MATYJA

Wiceprzewodniczący
Lekarz, chirurg ogólny, nauczyciel akademicki, działacz samorządu lekarzy, prezes Naczelnej Rady
Lekarskiej (2018-2022). Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie. Od 1978 roku pracownik I Katedry Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum UJ. W 1988 roku obronił pracę doktorską, a habilitacyjną
w 2007 roku. Od 2012 roku profesor nauk medycznych. W 1990 roku uzyskał specjalizację w zakresie chirurgii ogólnej, a następnie w 2013 roku chirurgii onkologicznej. W latach 1989-2010 współwłaściciel i wiceprezes SCDZ Medicina. Od 1999 roku należał do Krajowej Rady Egzaminów Lekarskich.
W latach 2001-2009 członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie (2009-2013) oraz członek Naczelnej Rady Lekarskiej (2010-2013). W latach 2009-2014 konsultant wojewódzki województwa podkarpackiego w dziedzinie transplantologii klinicznej. W latach
2018-2022 prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Założyciel Stowarzyszenia Lekarzy Prywatnie Praktykujących, członek Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Polskiego
Towarzystwa Transplantacyjnego, Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Endoskopowej, Europejskiego
Towarzystwa Chirurgii, Polskiego Klubu Przepuklinowego. Autor lub współautor 60. prac naukowych.

GEN. BRYG. DR N. MED. ANDRZEJ TRYBUSZ

Wiceprzewodniczący
Generał brygady, lekarz, Główny Inspektor Sanitarny (2001-2006), prezes zarządu głównego Polskiego
Czerwonego Krzyża (2004-2005). Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej
w Łodzi. W 1989 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Specjalizował się w zakresie psychiatrii. Był zawodowym wojskowym, w 1998 roku mianowany na stopień generała brygady. Pełnił służbę
m.in. w Szefostwie Służby Zdrowia Wojska Polskiego. W latach 1998-2001 zajmował stanowisko szefa
Zarządu Służby Zdrowia WP, pełnił też funkcję pełnomocnika ministra obrony narodowej ds. resortowej opieki zdrowotnej. Od roku 2001 do roku 2006 pełnił funkcję Głównego Inspektora Sanitarnego.
W latach 2006-2020 Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Odznaczony Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.
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7.2.

Członkowie Narodowej Rady Profilaktyki Zdrowotnej

RAFAŁ BANIAK
Pracodawcy RP
Ekonomista, urzędnik państwowy i działacz gospodarczy, prezes zarządu Pracodawców RP. Ukończył
studia na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
W latach 2004-2005 zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej,
współprzewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz zastępcy przewodniczącego
Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Był także członkiem Komitetu Europejskiego Rady Ministrów. W 2006 roku został dyrektorem departamentu dialogu społecznego i stosunków
pracy w Polskiej Konfederacji Pracodawców Polskich Lewiatan, a następnie doradcą prezydenta i zastępcą dyrektora generalnego w Konfederacji Pracodawców Polskich. W latach 2011-2015 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Prezes zarządu w SWPS Innowacje, Strategic
Workforce Institute. Członek rad nadzorczych, m.in. w Hucie Bankowa, Telakces.com, Personel Service S.A. Współzałożyciel i prezes Fundacji MK 12.31. Członek Rady Programowej Open Eyes Economy
Summit. Reprezentuje Pracodawców RP w Radzie Dialogu Społecznego.

DR ARTUR

BARTOSZEWICZ
Ekspert

Ekspert w obszarach analiz ekonomiczno-finansowych, pomocy publicznej i funduszy UE. Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, adiunkt w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie. Był społecznym doradcą Ministrów Zdrowia prof. Zbigniewa Religii oraz prof. Mariana Zembali. Był członkiem rad nadzorczych i przewodniczącym Komitetów Audytu w PHZ Baltona
SA w Warszawie, Węglokoks SA Spółka Skarbu Państwa, PGE Polska Grupa Energetyczna SA w Warszawie. Jest członkiem rad nadzorczych Towarowej Giełdy Energii SA, Powszechnego Towarzystwa
Emerytalnego PZU oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Autor ok 100 ekspertyz, raportów
i ewaluacji z zakresu analiz ekonomiczno-finansowych, finansów publicznych, pomocy publicznej,
strategii i planów wieloletnich m.in. na rzecz MF, MIiR, MG, MRiRW, MSiT, PARP, Urzędów Marszałkowskich, Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu RP i OECD. Zaprojektował również założenia do
trzech ustaw i pełne teksty tych ustaw. Jest ekspertem oceniającym projekty finansowane z funduszy UE z listy krajowej MIiR oraz CPPC, NCBR i PARP. Wykładowca m.in. w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie i Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

RUDOLF BORUSIEWICZ
Związek Powiatów Polskich
Sekretarz generalny Związku Powiatów Polskich, od 1999 roku dyrektor Biura Związku Powiatów
Polskich. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, magister ekonomii. Ukończył podyplomowe studia pedagogiczne w Ośrodku Wdrażania Postępu Technicznego w Energetyce w Bielsku
Białej, podyplomowe studia trenerskie na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, Studia
Podyplomowe w zakresie Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Przestrzennej na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Podyplomowe Studia Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1994-2002 wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza. W latach 1994-1996 wiceprezydent Nowego Sącza. W latach 1994-1998 członek Zarządu Związku Miast Polskich, a w latach 1998-2002 członek Komisji Rewizyjnej ZMP. Uczestnik prac
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Był członkiem Rady Narodowego Funduszu
Zdrowia, zastępcą przewodniczącego, a od 2015 r. przewodniczący Rady NFZ. Członek Rady Ekspertów Uczelni Łazarskiego, członek Rady Ekspertów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz
przewodniczący Komitetu Sterującego „Inicjatywy Edukacji Obywatelskiej.” Otrzymał Złoty Krzyż
Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz
Medal Honorowy ZMP.
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ALOJZY CHODA
Ekspert
Ekspert i doradca ubezpieczeniowy branży turystycznej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości
w Warszawie. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w administracji państwowej. Od 1994
roku związany z branżą ubezpieczeniową początkowo z firmą ATU, która weszła w skład grupy Gerling Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A., a w 2000 roku został prezesem tej firmy. Współpracował z Wyższą Szkołą Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. W latach 2004-2009 był prezesem
zarządu obu polskich spółek Towarzystwa Ubezpieczeniowego SIGNAL IDUNA. W latach 2004-2012
członek rady Międzynarodowej Szkoły Zarządzania. Był członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby
Ubezpieczeniowej. Prezes zarządu w Mentor Business & Travel Insurance, w ramach Mentor S.A.

DR N. EKON. MAŁGORZATA

GAŁĄZKA-SOBOTKA

Ekspert
Doktor nauk ekonomicznych, specjalistka w obszarze zarządzania strategicznego, przywództwa,
organizacji i zarządzania ochroną zdrowia oraz zdrowia publicznego. Autorka licznych publikacji
naukowych i eksperckich, poświęconych ekonomiczno-społecznym aspektom ochrony zdrowia
i zarządzania w tym sektorze. Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Wiceprzewodnicząca Rady Narodowego
Funduszu Zdrowia, Prezes IFIC Polska, Doradca Prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony
zdrowia. Od 2010 r. kieruje pierwszym w Polsce programem MBA w Ochronie Zdrowia. Nadzoruje
merytorycznie wiele certyfikowanych przez Uczelnię Łazarskiego programów szkoleniowych przeznaczonych dla kadry zarządzającej placówek leczniczych oraz pracowników administracji publicznej sektora opieki zdrowotnej. Koordynator Sektorowej Rady ds. Kompetencji w opiece zdrowotnej
i opiece społecznej, zainicjowanej przez Ministrów Zdrowia, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Propagator koncepcji „Ochrony zdrowia nakierowanej na wartość”
(Value Based Healthcare). W 2019 r. powołała do życia Center of Value Based Healthcare, pierwszy
w Polsce ośrodek edukacyjno-badawczy, rozwijający i promujący wiedzę, metody i narzędzia ochrony zdrowia.

DR HAB. N. MED. WOJCIECH

GLINKOWSKI

Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia
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 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).
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PROF. DR HAB. N. MED. MARIUSZ

GUJSKI

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Psychiatra, specjalista od zdrowia publicznego, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego, adiunkt w Katedrze Zdrowia Publicznego i Środowiskowego WUM. Absolwent II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2005 roku uzyskał
tytuł doktora, w 2018 roku doktora habilitowanego, a w 2021 roku profesora nauk medycznych.
W 2004 roku uzyskał specjalizację w dziedzinie zdrowia publicznego. W latach 1994-1995 lekarz
stażysta w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 3 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od
1994 roku asystent, później adiunkt na Wydziałach Lekarskich i Nauk o Zdrowiu WUM. W 1995 roku
stypendysta programu TEMPUS, Dept. of Endocrinology, Erasmus University, Rotterdam, Holandia.
Od 2017 roku dyrektor Filii „Centrum Ochrony Zdrowia” Kolei Ukraińskich (strukturze tej podlega
8 szpitali wielospecjalistycznych oraz 7995 zatrudnionych osób personelu medycznego). W 2020
roku został dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

PAWEŁ HEBDA
Ekspert
Przedsiębiorca, społecznik, filantrop. Od ponad 20 lat prowadzi własne przedsiębiorstwa, dbając
szczególnie o dobro wspólne, krzewienie najwyższych standardów etycznych w biznesie i poszanowanie dla wartości ekologicznych. Intensywnie angażuje się w budowę pozytywnych relacji
z samorządem terytorialnym, wspierając liczne wydarzenia i inwestycje. Działa na rzecz instytucji
kościelnych, placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, a także lokalnych instytucji
i osób, przekazując część zysków na cele społeczne. W prowadzonym biznesie perfekcyjnie wciela najnowsze osiągnięcia naukowe, współpracując z uczelniami. Z jego inicjatywy, przy współpracy
z naukowcami i wykorzystaniu platformy wymiany doświadczeń i opinii, podjęto wysiłek doskonalenia procesu produkcyjnego w branży budowlanej i przemysłowej, transportując do gospodarki
najnowsze zdobycze nauki. Aktywnie uczestniczy w pracach Fundacji Kapitałowej „Twoje Zdrowie”.
Członek Rady Narodowego Komitetu Seniora. W 2010 Najlepszy Szef Roku, według rankingu tygodnika Wprost. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany przez władze samorządowe z terenu województwa śląskiego. W latach 2013-2016 doradca Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego, odznaczony
przez Związek Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego.

MACIEJ IWAŃSKI
Ekspert
Dziennikarz i komentator sportowy, prezenter, specjalizujący się w piłce nożnej i ręcznej, ale zajmujący się także esportem oraz Formułą 1. Absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie SWPS, gdzie
obecnie wykłada. Ukończył Zarządzenie Organizacjami Sportowymi na Uniwersytecie Jagiellońskim,
studiował prawo na Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Przygodę z komentowaniem
zaczynał od olsztyńskiego radia WaMa, mając szesnaście lat. Następnie związał się z tygodnikiem „Piłka Nożna”, „Przeglądem Sportowym”, by przejść na stałe do Telewizji Polskiej i TVP Sport. Na antenie
zadebiutował w 2003 roku, do dziś komentując łącznie kilkadziesiąt turniejów mistrzostw Europy oraz
świata w piłce nożnej oraz ręcznej. Prowadził programy skierowane do dzieci, takie jak „Kadra 2012”
i „Orliki gola”. Angażuje się w niestandardowe projekty, jak komentowanie meczów reprezentacji
z gwiazdą YouTube Piotrem „Izakiem” Skowyrskim, dwunastoletnim Olkiem (laureatem konkursu TVP
Sport), czy niewidomym dziennikarzem sportowym Marcinem Ryszką. Od 2016 roku prowadzi studio
program poświęcony rozgrywkom PKO Ekstraklasy „Gol”. Nie unika pracy w charakterze reportera, jest
także felietonistą. Prowadzi podcasty. Współpracuje z zagranicznymi redakcjami, m.in. z „The Blizzard”.
Jako jedyny polski dziennikarz zasiada w gronie Jury „Złotej Piłki”, najstarszego plebiscytu tego typu
na świecie organizowanego przez „France Football”.
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DR

JACEK JANISZEWSKI

Ekspert
Polityk, doktor nauk humanistycznych, minister rolnictwa w rządzie Jerzego Buzka. Absolwent Wydziału Zootechniki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. W 2004 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 1990-1992 był dyrektorem Wydziału Rolnictwa w Urzędzie Wojewódzkim
w Szczecinie. W 1993 roku pełnił funkcję sekretarza stanu – kierownika resortu rolnictwa i gospodarki żywnościowej w rządzie Hanny Suchockiej. Pracował w Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa:
w latach 1992-1995 jako dyrektor w oddziale szczecińskim, a następnie, w latach 1995-1997, jako
dyrektor ds. osadnictwa. W 1997 roku został posłem na Sejm III kadencji i ministrem rolnictwa i rozwoju wsi w rządzie Jerzego Buzka. Od 2014 roku jest prezesem zarządu Samorządowego Funduszu
Zdrowia sp. z o.o. Jest założycielem i przewodniczącym Rady Programowej Stowarzyszenia „Integracja i Współpraca”, które jest organizatorem WELCONOMY Forum in Toruń, wyróżnionego Złotym
Laurem „Super Biznesu” 2015 oraz Perłą Polskiej Gospodarki 2015. W roku 2011 został uhonorowany
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

DR JERZY

JANKOWSKI

Krajowa Rada Spółdzielcza
Polski polityk, działacz spółdzielczy, poseł na Sejm I, II i III kadencji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2003 roku uzyskał tytuł doktora, broniąc pracę nt. spółdzielczości mieszkaniowej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Pracował m.in.
jako prezes zarządu spółdzielni mieszkaniowej w Zgorzelcu. Od początku lat 90. kieruje naczelnymi
organami samorządu spółdzielczego – najpierw Naczelną Radą Spółdzielczą, następnie Krajową
Radą Spółdzielczą (jako przewodniczący zgromadzenia ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej). Prezes zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Członek rady naukowej Spółdzielczego Instytutu Naukowego w Sopocie, założonego w grudniu 2010 roku, którego patronem jest
dr Franciszek Stefczyk. Od 1991 roku do 2001 roku sprawował mandat posła na Sejm I, II i III kadencji.
W 2002 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. Ekspert prawa spółdzielczego.

ŁUKASZ JANKOWSKI
Naczelna Izba Lekarska
Lekarz – specjalista nefrologii, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, doktorant I Wydziału Lekarskiego
WUM oraz działacz samorządu lekarskiego. Ukończył I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jest także absolwentem Podyplomowych Studiów Menedżerskich z Zarządzania
w Ochronie Zdrowia na Uniwersytecie Warszawskim. Członek Naczelnej Rady Lekarskiej, członek
Komisji ds. Warunków Zatrudniania Lekarzy, Komisji ds. Stażu Podyplomowego, Komisji ds. Młodego Lekarza, Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego Lekarzy w OIL W Warszawie. Były wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL. W latach 2018-2022 prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie. Współorganizator manifestacji środowisk medycznych i pacjentów w czerwcu 2019 r.
Uczestnik i panelista licznych konferencji i spotkań eksperckich o tematyce systemu ochrony zdrowia. Od maja 2022 r. prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.
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WOJCIECH JEZNACH
Ekspert
Przedsiębiorca, ekspert branży gamingowej. Absolwent prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz
logistyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Posiada dyplom ukończenia Programu Venture Capital Unlocked na Uniwersytecie Stanford i dyplom MBA uzyskany na Francuskim Instytucie
Zarządzania. Jest też najmłodszym polskim licencjonowanym detektywem (w 2011 roku uzyskał
licencję). W latach 2012-2013 manager ds. sprzedaży i rozwoju biznesu w Stopklatka S.A., gdzie zajmował się rozwojem serwisu Stopklatka.pl, telewizji Stopklatka TV. Pracował również nad aplikacją
OTT FilmBox Live. Od 2013 roku do 2016 roku business development manager w SPI International.
Od 2016 roku współwłaściciel i wiceprezes ds. sprzedaży w Fantasy Expo sp. z o.o. W latach 20182019 wykładowca zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. W 2019 roku był doradcą
przy Startup w Campus Google w Warszawie. Od 2020 roku członek rady nadzorczej w Polskiej Lidze
Esportowej S.A.

DR HAB. GRZEGORZ

JUSZCZYK

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH
Doktor habilitowany nauk o zdrowiu, ekspert w dziedzinie zdrowia publicznego, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego. Absolwent
Wydziału Ochrony Zdrowia Collegium Medicum UJ oraz Uniwersytetu w Maastricht. Brał udział
w treningach Instytutu Banku Światowego w Budapeszcie. Odbył stypendium Marie Curie na Uniwersytecie w Sheffiled. Ukończył studia preMBA z zakresu zarządzania strategicznego i operacyjnego na Wydziale Zarządzania UW. W 2008 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych.
Był trenerem-współpracownikiem Centrum Szkoleniowego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie. Od 2003 roku jest pracownikiem naukowym w Zakładzie Zdrowia Publicznego
WUM. Współpracował z Medicover i Grupą LUX MED. W Grupie LUX MED kierował Biurem Edukacji Zdrowotnej. Reprezentował polskich pracodawców w Komitecie doradczym ds. zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy Komisji Europejskiej. We wrześniu 2017 roku został powołany przez
ówczesnego ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła na stanowisko dyrektora PZH. Jest autorem
i współautorem kilkunastu prac w specjalistycznych czasopismach naukowych oraz rozdziałów
w monografiach książkowych.

ROBERT KAMIŃSKI
Ekspert
Ekspert w dziedzinie budowania partnerskich relacji biznesowych, kreowania marek i zwiększania
ich wartości. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie, Haute Etudes de Commerce Paris, ICAN Institute. 20 lat doświadczenia na rynku usług B2B, B2C – pracował między innymi dla grupy Accor Orbis, Benefit Systems, czy Polskiego Funduszu Rozwoju odpowiadając za obszary business development. Entuzjasta rozwiązań benefitowych, podnoszących
dobrostan konsumentów.
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AGNIESZKA KAPAŁA-SOKALSKA
Związek Województw RP
Adwokat, samorządowiec, społeczniczka. Od 2018 radna Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz
członkini Zarządu Województwa Pomorskiego. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdańskiego. Jest adwokatem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Zaangażowana w wiele inicjatyw edukacyjnych i pomocowych realizowanych na terenie województwa pomorskiego (m.in. Program Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych, Program Edukacyjny Pomorskiej Izby Adwokackiej pn. „Adwokat przydaje się w życiu”, Pomorski Tydzień Edukacji
Prawnej). Autorka licznych publikacji popularyzujących wiedzę prawną, zamieszczanych w mediach
internetowych oraz na łamach prasy codziennej i fachowej. W 2018 r. powołana przez Sejmik Województwa Pomorskiego na członka Zarządu Województwa Pomorskiego odpowiedzialnego za politykę społeczną oraz zdrowotną. Jest członkinią Komisji Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej oraz
Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny Sejmiku Województwa Pomorskiego. W 2016 i 2018
r. nominowana w ogólnopolskim konkursie Prawnik Pro Bono oraz w 2018 roku w ogólnopolskim
konkursie Kobieta Adwokatury. W latach 2016-2021 Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Pomorskiej Izby
Adwokackiej. Od 2019 roku redaktorka „Gdańskiego Kwartalnika Adwokackiego”.

PROF. DR HAB. INŻ. MICHAŁ

KLEIBER

Narodowe Centrum Profilaktyki Zdrowotnej S.A.
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.

ROMAN KOLEK
Związek Województw RP
Lekarz i samorządowiec, przewodniczący Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Związku Województw RP. Wieloletni Wicemarszałek Województwa Opolskiego. Ukończył studia na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Kształcił się także podyplomowo w zakresie zarządzania
w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz systemów ochrony zdrowia
państw Europy w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, a także na
kursach z zakresu ochrony zdrowia. W 2002 zdał egzamin dla kandydatów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Prowadził zajęcia na kursach dla lekarzy, a także w ramach Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego na Politechnice Warszawskiej. Opublikował prace
naukowe z zakresu zdrowia publicznego i finansów służby zdrowia W latach 1999-2002 dyrektor
Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
Od 2002 wicedyrektor Opolskiej Regionalnej Kasy Chorych ds. medycznych, a następnie w opolskim
oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Działał także społecznie, biorąc udział w konsultacjach
dotyczących zmian w polityce zdrowotnej państwa i w programie racjonalizacji antybiotykoterapii.
Zaangażował się politycznie w działania mniejszości niemieckiej w ramach Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. Od 2010 do 2021 roku pełnił funkcję Wicemarszałka
Województwa Opolskiego.

36

LIGIA KORNOWSKA
Polska Federacja Szpitali
Lekarka, dyrektor zarządzająca Polską Federacją Szpitali – organizacją zrzeszającą największą liczbę
podmiotów leczniczych w kraju. Założycielka i prezes Młodych Menedżerów Medycyny. Wyróżniona
na liście Forbesa „25 under 25” w kategorii „Biznes” oraz w rankingu „100 najbardziej wpływowych
osób w ochronie zdrowia”. Liderka AI w zdrowiu, telemedycyny, danych medycznych, doświadczona
w prowadzeniu startupów, inwestorka i konsultantka wspomagająca cyfrową transformację w zdrowiu. Posiada udokumentowane osiągnięcia w tworzeniu rozwiązań i biznesów w AI, VR, telemedycynie, blockchainie. Liderka „Koalicji AI w zdrowiu”, członek Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji
w obszarze zdrowia przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i strumienia AI&BD w Strategii e-Zdrowia
na lata 2021-2026 dla Polski. Współinicjatorka Kodeksu Branżowego RODO w Ochronie Zdrowia, odpowiedzialna za współpracę ze stroną publiczną i interesariuszami sektora.

JACEK KOTAS
Narodowe Centrum Studiów Strategicznych
Polityk, przedsiębiorca. W 1992 roku ukończył studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej
w Szczecinie, zaś w 1997 roku w College of Business Administration w University of Wisconsin-La
Crosse. Uzyskał również dyplom Business Management na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie. W latach 1993-1997 pracował jako specjalista w Sekcji Ewidencji i Analiz Agencji Własności
Rolnej Skarbu Państwa w Oddziale Terenowym w Szczecinie. Od 1997 roku do 1999 roku był doradcą i sekretarzem ministra rolnictwa, następnie współpracownikiem Banku Światowego oraz konsultantem w Fundacji Programów Pomocowych dla Rolnictwa „FAPA”. Od 2000 dyrektor organizacyjny
Forum Ekonomicznego w Krynicy, a od 2002 do września 2006 prezes zarządu Fundacji Instytut
Studiów Wschodnich. W latach 2002-2006 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie
zarządzania i doradztwa. Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. W 2007 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, w tym samym roku uzyskał prawo dostępu do
tajemnic wojskowych. Od grudnia 2015 roku jest prezesem zarządu Narodowego Centrum Studiów
Strategicznych.

MAREK KOWALSKI
Federacja Przedsiębiorców Polskich
Członek Prezydium Rady Dialogu Społecznego (RDS). Przewodniczący Rady Zamówień Publicznych.
Ekspert w zakresie zamówień publicznych, rynku pracy oraz zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Współzałożyciel i prezes Polskiego Stowarzyszenia Czystości. W latach 2005-2007
wiceprezes zarządu Europejskiej Federacji Czystości. Od 2008 prezes zarządu Izby Gospodarczej.
W 2012 roku powołany przez ministra pracy do Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Od 2013 roku członek Komisji Trójstronnej, od 2014 roku przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. Od grudnia 2015 roku do grudnia 2018 roku członek Rady Dialogu
Społecznego – instytucji powołanej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w celu osiągania kompromisu między pracodawcami, związkami zawodowymi i stroną rządową na etapie stanowienia prawa,
gdzie przewodniczył również Zespołowi Doraźnemu ds. Zamówień Publicznych do października
2017 roku. Od 2019 roku powołany do pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Zamówień Publicznych – organu doradczo-opiniodawczego prezesa UZP.
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ANDRZEJ KRAŚNICKI
Polski Komitet Olimpijski
Działacz sportowy, prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Absolwent Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu. W połowie lat 60. był zawodnikiem
juniorskiej i młodzieżowej kadry narodowej piłki ręcznej. Pracował jako trener tej dyscypliny, a także
jako instruktor narciarstwa i ratownik wodny. Następnie prowadził własną działalność gospodarczą
w ramach spółki prawa handlowego. Pełnił funkcję prezesa klubu sportowego Posnania. W latach
2002-2005 prezes Polskiej Konfederacji Sportu. Od 2006 roku prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce
i pierwszy wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Od 2010 roku prezes Polskiego Komitetu
Olimpijskiego. Na kolejne kadencje wybierany w 2013 i 2017 roku. W 2005 roku, za wybitne zasługi dla rozwoju sportu odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2015 roku
Krzyżem Komandorskim tego orderu za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiego ruchu
olimpijskiego. W 2020 roku uczelnia Collegium Humanum nadała mu profesurę honorową.

JANUSZ KRÓL
Ekspert
Wydawca, dziennikarz i wieloletni redaktor naczelny Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA. Z wykształcenia filolog – absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W latach 1983-1990
nauczyciel w liceum ogólnokształcącym. W latach 1990-1997 aktywny samorządowiec: radny i burmistrz Stoczka Łukowskiego. W okresie od 1997 roku do 1998 roku uczestniczył w pracach nad przygotowaniem i wdrożeniem drugiego etapu reformy samorządowej. W 1998 roku radca Prezesa Rady
Ministrów. Założyciel i prezes Szkoły Administracji Samorządowej S.A. W latach 2000-2019 prezes
zarządu Municipium S.A. Od 2001 roku redaktor naczelny Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

PAWEŁ KUŚMIEROWSKI
Deloitte
Partner w Deloitte Digital, menedżer, doradca. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz IESE Business School. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie menedżerskie oraz konsultingowe. Tworzył i wdrażał strategie rozwoju firm, prowadził duże programy
transformacyjne, mające na celu poprawę obsługi klienta, a także uruchamiał nowe linie biznesowe
jak mobile-health i telekonsultacje. Zarządzał sprzedażą, marketingiem, technologią i przeprowadzał akwizycje podmiotów medycznych. Pracował głównie dla branż usługowych - od bankowości,
telekomunikacji i ubezpieczeń, po szeroko rozumianą ochronę zdrowia. W ostatnich latach w roli
członka zarządu PZU Zdrowie rozwijał ubezpieczenia zdrowotne oraz jako wiceprezes firmy Neuca
odpowiadał w Polsce i zagranicą za rozwój badań klinicznych, digital-health, telemedycyny, e-commerce i rynku przychodni. W Deloitte Digital odpowiada za rozwój praktyki konsultingowej w obszarze Life Science & Health Care.
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ELŻBIETA LANC
Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
Polityk, nauczycielka i samorządowiec. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego,
studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą, audytu i kontroli zewnętrznej oraz zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Pracowała jako nauczycielka,
była dyrektorem liceum ogólnokształcącego i ekonomicznego. Od 1999 roku do 2001 roku sprawowała urząd starosty węgrowskiego. Zasiadała w zarządzie Związku Powiatów Polskich. W rządzie
Leszka Millera w latach 2001-2002 pełniła funkcję wicewojewody mazowieckiego. Przez kolejne
cztery lata zajmowała stanowisko prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W 2007 została zastępcą dyrektora Mazowieckiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego. W 2014 została powołana w skład zarządu województwa mazowieckiego.
W 2018 została wybrana na radną sejmiku VI kadencji, ponownie obejmując funkcję Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego.

PROF. DR HAB. INŻ. PIOTR

ŁADYŻYŃSKI

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
Profesor instytutu w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Maciej Nałęcza Polskiej
Akademii Nauk. Doktor hab. nauk tech. biocybernetyki i inżynierii biomedycznej. Absolwent Wydziału 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. JACEK

PIOTR MĘCINA
Ekspert

Prawnik i politolog, profesor nauk społecznych. Ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych (1993) oraz na Wydziale Prawa i Administracji (1996) Uniwersytetu Warszawskiego. Od
1993 roku pracownik naukowy UW. Od1999 adiunkt w Instytucie Polityki Społecznej, profesor uczelni w Katedrze Ustroju Pracy i Rynku Pracy na UW. Wicedyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych,
dyrektor Departamentu Stosunków Pracy i Dialogu Społecznego Polskiej Konfederacji Pracodawców
Prywatnych Lewiatan, wiceminister gospodarki i pracy. W 2006 doradca zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, członek Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych,
przewodniczący zespołu Komisji Trójstronnej do spraw Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Pracy.
Członek rady programowej Konkursu „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi”. W 2012 sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, przedstawiciel resortu w Komisji Nadzoru Finansowego W 2015 roku z ramienia Konfederacji Lewiatan został członkiem nowo powstałej Rady Dialogu
Społecznego. W 2005 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, w latach 2012-2015
sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
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PIOTR MUSZYŃSKI
Ekspert
Doradca, ekspert w zakresie społeczeństwa informacyjnego, menedżer. Absolwent Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, a także Zaawansowanego Programu Zarządzania organizowanego przez IESE Business School/Uniwersytet Nawarry oraz Stanford Executive Program,
Stanford University. W latach 2008-2018 związany z Orange Polska S.A., gdzie pełnił obowiązki dyrektora Pionu Obsługi Klienta, Dywizji Obsługi i Sprzedaży, dyrektora wykonawczego Grupy TP ds.
Obsługi i Sprzedaży oraz członka zarządu. Prowadzi własną działalność gospodarczą i doradczą skupioną na rozwoju infrastruktury i usług społeczeństwa informacyjnego. Prezes spółki inwestycyjnej
FixMap oraz udziałowiec spółki technologicznej Synestica. Członek rady nadzorczej eo Networks
S.A.– spółki należącej do Grupy Euvic. Członek Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN oraz doradca społeczny Prezydenta Pracodawców RP ds. teleinformatyki. Za swoje osiągnięcia zawodowe
został dwukrotnie wyróżniony nagrodą Złotej Anteny Świata Telekomunikacji w 2010 roku oraz Złotym Cyborgiem podczas Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki w 2011 roku.

MIECZYSŁAW NOWICKI
Polski Komitet Olimpijski
Polityk, kolarz szosowy i torowy, dwukrotny medalista olimpijski oraz dwukrotny medalista szosowych mistrzostw świata. Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl), prezes Towarzystwa
Olimpijczyków Polskich. Był związany z łódzkimi klubami – Społem i Włókniarzem. Na początku
kariery specjalizował się kolarstwie torowym. W tej dyscyplinie wystąpił na igrzyskach olimpijskich
w Monachium w 1972 roku, gdzie wraz z drużyną zajął czwarte miejsce w wyścigu na dochodzenie.
Czterokrotnie startował w mistrzostwach świata, zajmując między innymi: czwarte miejsca w drużynowym wyścigu na dochodzenie na MŚ w San Sebastián (1973), piąte na MŚ w San Leicester (1970),
miejsca 5-8 na MŚ w Varese (1971) oraz ósme na MŚ w Antwerpii (1969). Po zakończeniu kariery
sportowej prowadził własną firmę. Od 1995 roku do 2000 roku dyrektor Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków. W latach 2000-2001 prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu. W 2001 roku podsekretarz
stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Pracuje w łódzkim Urzędzie Miasta. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

DR HAB. PAWEŁ

OLSZEWSKI

Uczelnia Łazarskiego
Dziekan Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego, wieloletni pracownik Uczelni Łazarskiego i Polskiej Akademii Nauk. Pełnił funkcje dziekana, prodziekana ds. jakości kształcenia, pełnomocnika
dziekana Wydziału Medycznego ds. rozwoju kierunku. W swojej karierze zawodowej poza pracą dydaktyczną i badawczą zajmuje się zarządzaniem projektami edukacyjnymi i badawczymi. Od siedmiu lat pracuje przy tworzeniu i rozwijaniu kierunku lekarskiego na Uczelni Łazarskiego. Kierownik
Centrum Naukowe Uczelni Łazarskiego i ISP PAN. Wcześniej związany również z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Politycznych Uczelni Łazarskiego. Wykładał również w Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Pracownik Zakładu Europeistyki Instytutu
Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk (ISP PAN). Profesor nadzwyczajny Instytutu Studiów
Politycznych PAN.
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PROF. DR HAB. N. MED. DR H. C. ALFRED

OWOC

Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej
i Zdrowia Publicznego
Lekarz, działacz społeczny, parlamentarzysta III kadencji. Absolwent 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 19871998 przewodniczący NRN ZUS. W latach 2001-2004 Konsultant Krajowy 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, prac doktorskich
w zakresie nauk o zdrowiu.

MARTA PAWŁOWSKA
Ekspert
Coach zdrowia rodziny, specjalistka zdrowego żywienia. Absolwentka filologii hiszpańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, podyplomowych studiów Public Relations na Akademii Ekonomicznej
w Krakowie oraz MBA Oxford Brooks University. Studiuje Executive MBA Zarządzanie w Ochronie
Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Pasjonatka edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia od 20 lat. Specjalistka zdrowego żywienia i coach zdrowia akredytowany w Izbie Coachingu. Była dyrektor Biura
Profilaktyki Zdrowotnej NFZ. Doświadczony manager promocji zdrowia, twórca i realizator nietuzinkowych kampanii społecznych. Jako specjalistka zdrowego żywienia oraz coach zdrowia rodziny ma
na koncie 8 500 godzin coachingu indywidualnego oraz 600 coachingu grupowego. Coach zdrowia rodziny – od blisko 10 lat specjalizuje się w tematyce relacji człowieka z jedzeniem – w mechanizmach tycia i odchudzania, marketingu otyłości, w jedzeniu emocjonalnym oraz zachowaniach
kompulsywnych. Zrealizowała dziewięć edycji autorskich warsztatów „Ja i jedzenie: karmię ciało czy
zatykam duszę?” – pierwszych w Polsce poświęconych jedzeniu emocjonalnemu. W procesach coachingowych chętnie sięga po elementy terapii narracyjnej oraz coachingu prowokatywnego.

ANDRZEJ PŁONKA
Ekspert
Działacz samorządowy, od 2017 roku prezes zarządu Związku Powiatów Polskich, od 2002 roku
Starosta Bielski, absolwent Politechniki Łódzkiej. Od sześciu kadencji związany z samorządem powiatu bielskiego, był członkiem zarządu powiatu, potem wicestarostą. Od 2007 roku pełni funkcję
przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego. Od 2007 roku przez trzy kadencje
pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Związku Powiatów Polskich. W 2009 roku wyróżniony przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji. Aktywnie zabiega o środki finansowe na modernizację infrastruktury szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat. Jest zaangażowany w wiele inicjatyw lokalnych, był głównym inicjatorem
i animatorem powstania Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego – organizatora publicznego
transportu zbiorowego dla mieszkańców powiatu. Uhonorowany wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi w 2017 roku.
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DR N. MED. PIOTR

POPOWSKI

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych
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.

ANDRZEJ PORAWSKI
Związek Miast Polskich
Działacz samorządowy i technolog, długoletni dyrektor Biura Związku Miast Polskich. Z zawodu
technolog drewna, ukończył studia na Akademii Rolniczej w Poznaniu. W latach 1974-1983 pracował
jako asystent w Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu, od 1984 r. do 1990 r. pracował w poznańskim oddziale Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W roku 1980 został członkiem „Solidarności”, wchodził w skład prezydium Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki. W 1989 roku
był zastępcą szefa sztabu wyborczego miejskiego Komitetu Obywatelskiego, następnie dyrektorem
biura posłów i senatorów Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego w Poznaniu. Pełnił funkcję przewodniczącego KO w województwie poznańskim. W latach 1990-1998 i 2002-2006 był radnym Poznania I, II i IV kadencji. W 1991 roku objął stanowisko dyrektora Biura Związku Miast Polskich. W latach 1992-1993 i 1997-2001 współpracował z Urzędem Rady Ministrów i Kancelarią Prezesa Rady
Ministrów w zakresie reform ustrojowych. W latach 1998-2002 zasiadał w sejmiku wielkopolskim
I kadencji. Od 1999 roku pełni funkcję sekretarza Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ze strony samorządowej. Był członkiem zarządu miasta i wiceprzewodniczącym rady miejskiej.
Powoływany w skład m.in. Rady Statystyki, Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, rady
naukowej Instytutu Rozwoju Miast i Kapituły Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim (2009) i Krzyżem Oficerskim (2014) Orderu Odrodzenia Polski.

KS. PROF. DR HAB. HENRYK

SKOROWSKI

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Socjolog, politolog, salezjanin. W 1968 roku wstąpił do Zgromadzenia Salezjańskiego. Absolwent
Wyższego Seminarium Duchownego Księży Salezjanów w Czerwińsku nad Wisłą i w Lądzie nad Wartą. W 1974 roku złożył śluby wieczyste. W Lublinie w 1976 roku przyjął święcenia kapłańskie i uzyskał
stopień magistra teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracę doktorską obronił w 1982
roku na AKT w Warszawie. W 1990 roku habilitował się z socjologii i chrześcijańskich nauk społecznych, w 1997 roku uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych. W 1995 roku został profesorem
nadzw., a w roku 2000 roku profesorem zw. ATK. Kierował Katedrą Historii Doktryn Społecznych oraz
Studium Caritas przy ATK, wykładał w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Salezjanów w Lądzie nad Wartą, prowadził zajęcia w AON w Rembertowie, na Politechnice Rzeszowskiej i w Instytucie
Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie. W latach 1996-2005 dziekan Wydziału Nauk Historycznych
i Społecznych UKSW, a od 2005 do 2010 prorektor ds. ogólnych i badań naukowych. W latach 20102012 rektor UKSW w Warszawie. Prezes Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego. Koordynator
Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW. Odznaczony
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
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PROF. DR HAB. N. MED. ANDRZEJ

STANISŁAWEK
Ekspert

Polski lekarz (chirurg, onkolog), polityk i nauczyciel akademicki. Ukończył studia lekarskie w Akademii Medycznej w Lublinie. Był pracownikiem Oddziału Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, uzyskał specjalizację I stopnia z chirurgii ogólnej, a także II stopnia z zakresu
chirurgii onkologicznej. W 1990 obronił pracę doktorską. W 2002 objął funkcję kierownika, a później zastępcy ordynatora Kliniki Chirurgii Onkologicznej Akademii Medycznej w Lublinie. W 2002
habilitował się w zakresie nauk medycznych. Pełnił funkcję kierownika Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie, profesora nadzwyczajnego tej uczelni, a także prodziekana jej Wydziału Pielęgniarstwa
i Nauk o Zdrowiu. Założył Fundację Wczesnego Wykrywania Raka, na bazie której uruchomił pierwszy, nowoczesny mammograf w regionie. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Gospodarki
Narodowej i Innowacyjności oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W grudniu 2020 r. został wybrany na przewodniczącego rady NCBR. W 2003 r. był wyróżniony odznaką Zasłużony dla Kultury, a w 2004 r. odebrał odznaczenie od Polish Anti-Cancer Committee.
W 2007 r. otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi, a w 2008 r. został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi. Jego dorobek naukowy obejmuje 295 pozycji. Jest autorem 40 rozdziałów w podręcznikach
akademickich.

WITOLD STĘPIEŃ
Ekspert
Samorządowiec, polityk, Marszałek Województwa Łódzkiego (2010-2018). Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej. Pracował w ZPW Konstilana, od 1986 roku jako zastępca kierownika
ciepłowni. W 2002 roku został sekretarzem miasta w konstantynowskim urzędzie miejskim. W latach
2005-2018 był przewodniczącym rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy
Konstantynów Łódzki. W 2008 roku został powołany na członka zarządu województwa łódzkiego,
a w 2009 na urząd wicemarszałka. W 2010 roku został radnym sejmiku łódzkiego i powołano go
na stanowisko marszałka województwa. W 2014 roku otrzymał reelekcję. W 2018 utrzymał mandat
radnego województwa na kolejną kadencję. Od lipca 2019 roku główny specjalista w Bionanoparku
w Łodzi. Otrzymał m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Odznakę Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, Brązowy Medal „Za zasługi dla
obronności kraju”, Srebrny Medal za Długoletnią Służbę.

TERESA SUKNIEWICZ-KLEIBER
Polski Komitet Zdrowego Stylu Życia
Lekkoatletka, trzykrotna rekordzistka świata, siedmiokrotna mistrzyni Polski, medalistka halowych
i otwartych mistrzostw Europy, działaczka społeczna. Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. W 1968 roku uczestniczyła w półfinale biegu na 80 m przez płotki w igrzyskach
olimpijskich w Meksyku. Dwukrotnie startowała w mistrzostwach Europy: w Atenach w 1969 roku
zajęła piąte miejsce na 100 m przez płotki, a w Helsinkach w 1971 roku zdobyła w tej samej konkurencji brązowy medal. Przywiozła złoty medal z Uniwersjady w Turynie w 1970 roku. Ma w swym
dorobku także trzy medale halowych mistrzostw Europy: srebrny na 50 m przez płotki z Grenoble
(1972) i brązowe na 60 m ppł z Wiednia (1970) i Sofii (1971). Trzykrotnie ustanawiała rekord świata
w biegu na 100 m przez płotki: w 1969 roku i dwukrotnie w 1970 roku. Ustanowiła też rekord świata
w biegu na 200 m przez płotki – 25,8 s w 1970. Pracowała jako dziennikarka w redakcji sportowej TVP,
przygotowując m.in. reportaże z udziałem sportowców. Fundator fundacji Polski Komitet Zdrowego
Stylu Życia. Zasłużona Mistrzyni Sportu, odznaczona m.in. złotym, srebrnym i brązowym Medalem
za Wybitne Osiągnięcia Sportowe. W 1970 roku zdobyła tytuł sportowca roku w Plebiscycie Przeglądu Sportowego. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.
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AGNIESZKA SZPARA
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Główny ekspert Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ds. Ochrony Zdrowia. Absolwentka
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Programu Advanced Management Program w IESE Business School University of Navarra oraz Szkoły Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. 25 lat doświadczenia w zarządzaniu w sektorze opieki medycznej, w tym ponad
15 lat doświadczenia w zarządzaniu strategicznym. W latach 1994-2009 związana zawodowo
z rozwojem Grupy Medicover, w tym na stanowisku prezes zarządu Medicover w Polsce. Później
prezes zarządu Grupy EMC zajmującej się prowadzeniem sieci szpitali. Do 2019 roku prezes zarządu
Affidea Sp. z o.o. i Affidea Onkoterapia Sp. z o.o. – spółek dostarczających usługi diagnostyki obrazowej oraz radioterapii. Założyła i wspiera start-upy w Polsce.

WOJCIECH SZPIL
Ekspert
Menadżer, ekspert ds. grywalizacji. Absolwent Wydziału Wzornictwa Przemysłowego w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, Advanced Management Program IESE Business School w Barcelonie.
Od 1997 do 2005 roku był współwłaścicielem i prezesem zarządu Upstairs sp. z o.o. – jednej z pierwszych agencji reklamowych w Polsce. Od 1999 do 2005 r. związany z największą na świecie grupą
agencji reklamowych Young & Rubicam Brands, gdzie pełnił m.in. funkcję prezesa zarządu. W roku
2008 był dyrektorem ds. strategii i komunikacji w międzynarodowym koncernie Instalexport. Pracował jako doradca zarządu ds. rozwoju i strategii w Art NEW Media S.A. W latach 2012-2016 pełnił
funkcję prezesa zarządu Totalizatora Sportowego sp. z o.o., z którym był związany od 2009 roku. Jest
partnerem zarządzającym w funduszu inwestycyjnym Level Up Capital, a także członkiem rady nadzorczej Level Up Management oraz prezesem zarządu Green Cola Polska i członkiem zarządu Green
Cola. Członek Komitetu Wykonawczego European Lotteries, członek zarządu European Lotteries &
Toto Association (EL&TA). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

PROF. DR HAB. N. MED. FILIP

SZYMAŃSKI

Polskie Towarzystwo Chorób Cywilizacyjnych
Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych, przewodniczący Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Oprócz działalności publiczno-edukacyjnej posiada znaczący dorobek naukowy z zakresu zarówno klasycznych, jak i nieklasycznych
czynników ryzyka chorób serca i naczyń. Jest autorem/współautorem ponad 180 publikacji naukowych (publikacje w prestiżowych czasopismach naukowych (m.in.: „The American Journal of Cardiology”, „International Journal of Cardiology”, „Sleep and Breathing”). Jest także współtwórcą wielu
wytycznych dotyczących diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych (m.in. zasad postępowania
w nadciśnieniu tętniczym Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego czy rekomendacji dotyczących leczenia dyslipidemii w Polsce) oraz współredaktorem pierwszych na skalą europejską podręczników: „Hipertensjoonkologia” oraz “Nieklasyczne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego”. Za
dotychczasową działalność naukowo-dydaktyczną został uhonorowany licznymi nagrodami. Poza
działalnością naukową, dydaktyczną i organizacyjną jest lekarzem praktykiem.
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JANUSZ TOMASZEWSKI
Ekspert
Polski polityk i działacz związkowy, wiceprezes Rady Ministrów (1997-1999) oraz minister spraw
wewnętrznych i administracji. Z wykształcenia mechanik samochodowy. Do 1980 roku pracował
w Zakładach Naprawczych w Pabianicach. Później działał w NSZZ „Solidarność”. W stanie wojennym
został internowany na okres kilku tygodni. W 1990 roku objął stanowisko wiceprzewodniczącego
zarządu Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”, a w latach 1992-1997 pełnił funkcję przewodniczącego. Od 1995 roku wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Należał do najbliższych współpracowników Mariana Krzaklewskiego, a w 1996 roku do inicjatorów utworzenia Akcji
Wyborczej Solidarność, w ramach której został pełnomocnikiem Krajowego Komitetu Wyborczego
AWS. W latach 1997-1999 wicepremier oraz minister spraw wewnętrznych i administracji w rządzie
Jerzego Buzka. Następnie doradca rektora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Od 2003 roku prowadzi
własną działalność gospodarczą, w ramach której doradza i negocjuje kontrakty m.in. z takimi firmami jak: VEOLIA, IMPEL S.A., BIOTON S.A., AIMCOMMS S.A., ELECTUS S.A., HAWE S.A. Od 2006 roku
współpracuje również z GHELAMCO.

DR N. MED. MAREK TOMBARKIEWICZ

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
Lekarz, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, a także medycyny ratunkowej. Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Pracę zawodową rozpoczął w 1992
roku w Szpitalu Powiatowym w Staszowie, pracując kolejno na stanowiskach: asystenta i ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W latach 2001-2007 był ordynatorem Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego w Końskich. W latach 2006-2008 pełnił funkcję
pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego ds. Medycyny Ratunkowej i konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej (do 2016). W 2007 roku został dyrektorem naczelnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie. Od 2016 roku do marca
2018 roku był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia. Od 2018 roku dyrektor Narodowego
Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie.

PROF. DR HAB. N. MED. WALDEMAR WIERZBA

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
Dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Absolwent Wydziału Elektroniki
Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. W 1995
roku uzyskał tytuł naukowy doktora nauk medycznych, a w 2019 roku w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi stopień doktora habilitowanego. W latach 1993-2019 pełnił odpowiedzialne
funkcje w sektorze ochrony zdrowia. Tworzył m.in. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Biuro Rozliczeń Międzynarodowych oraz Agencję Oceny
Technologii Medycznych, której był pierwszym prezesem. Kierował zespołem ponad 400. ekspertów
opracowujących ,,koszyk świadczeń gwarantowanych”. Od 2018 roku do 2019 roku dyrektor Departamentu Zdrowia MSWiA. Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe przekazuje młodszym pokoleniom pracując jako wykładowca. Rektor Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Redaktor
naczelny czasopisma specjalistycznego ,,Świat Lekarza’’. Autor i współautor ponad 160. publikacji
naukowych i popularnonaukowych w dziedzinie medycyny i nauk o zdrowiu. Otrzymał Złoty Krzyż
Zasługi i odznakę honorową „Zasłużony dla ochrony zdrowia”.
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DR HAB. N. MED. ANNA WILMOWSKA-PIETRUSZYŃSKA,
PROF. UŁA

Uczelnia Łazarskiego
Specjalistka w dziedzinie neurologii i zdrowia publicznego, pracownik naukowy, prezes Polskiego
Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego. Inicjatorka wdrożenia Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia ICF w Polsce. W latach 1982-2003 Naczelny Lekarz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wieloletni wykładowca studiów podyplomowych na Warszawskim
Uniwersytecie Medycznym oraz w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego i na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Organizatorka licznych naukowych konferencji krajowych
i międzynarodowych. Od 2011 roku współtworzy kwartalnik naukowy „Niepełnosprawność: problemy, zagadnienia, rozwiązania”. Przewodnicząca Rady ds. Wdrożenia Międzynarodowej Klasyfikacji
Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia. Członek Rady Senioralnej Przy Ministrze, Rodzinnej
i Polityki Społecznej. Członek Zespołu Ekspertów Rzecznika Praw Pacjenta. Wyróżniona została m.in.
Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz odznaczeniem LAUDABILIS (czyli: godny uznania) nadawanym przez Okręgową Izbę Lekarską. Autorka i współautorka ponad
200 publikacji, monografii i podręczników w zakresie zdrowia publicznego, zabezpieczenia społecznego, orzecznictwa lekarskiego i zapobiegania niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowej rehabilitacji.

PROF. DR HAB. N. MED. WOJCIECH WITKIEWICZ

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Specjalista chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej, transplantologii i angiologii. W 1974 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych, a dziesięć lat później Rada Wydziału Lekarskiego
AM 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.

MACIEJ WITUCKI
Konfederacja Lewiatan
Menedżer, pracownik naukowy, inżynier, prezydent Konfederacji Lewiatan. Absolwent Wydziału
Elektrycznego Politechniki Poznańskiej, odbył stypendium w École Centrale w Paryżu. Jako pracownik naukowy odpowiadał za polsko-francuskie studia podyplomowe. Specjalizował się w dziedzinie
badań operacyjnych i wspomagania decyzji. Przez 5 lat pracował w banku Cetelem Polska, a następnie w zarządzie Lukas Banku, którego w 2005 został prezesem. W 2006 został prezesem Telekomunikacji Polskiej i jednocześnie szefem Grupy TP, w której skład wchodziły 23 spółki. W latach
2008-2016 przewodniczący Rady Programowej Polskiego Forum Obywatelskiego. Od 2009 członek
Rady Dyrektorów Atlantic Council of the United States. Członek Rady Fundacji Centrum im. prof.
Bronisława Geremka. W latach 2010-2017 prezes Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (CCIFP).
Do 2013 roku prezes Orange Polska S.A., a następnie przewodniczący rady nadzorczej Orange Polska
S.A. Od 2013 do 2015 członek rady nadzorczej PLL LOT oraz Work Service S.A. W latach 2016-2019
prezes zarządu Work Service S.A. Pomysłodawca i przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego
KIG w latach 2016-2018. Od 2019 roku prezydent Konfederacji Lewiatan. Odznaczony m.in. Krzyżem
Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

46

PROF. DR HAB. N. MED. JACEK WYSOCKI

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Lekarz, profesor nauk medycznych, rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu w kadencjach 2008-2012 i 2012-2016. Absolwent medycyny na Wydziale Lekarskim
Akademii Medycznej w Poznaniu. W 1986 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, habilitował się w 1998 roku, a w roku 2007 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Specjalizacje
lekarskie z zakresu pediatrii uzyskiwał w 1982 i w 1987 roku, a z chorób zakaźnych w 1993 roku.
Zawodowo związany z poznańską Akademią Medyczną – następnie Uniwersytetem Medycznym,
od 2010 roku na stanowisku profesora zwyczajnego. W 2008 roku został wybrany na rektora tej
uczelni, w 2012 roku uzyskał reelekcję na kolejną kadencję. Praktykę zawodową podjął także m.in.
w ramach prowadzonego przez siebie Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką
i Dzieckiem w Poznaniu (jako ordynator oddziału), pełnił funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu oraz przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Wakcynologii. Odznaczony
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

DR MARCIN

ZARZECKI

Polska Fundacja Narodowa
Prezes zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Socjolog, statystyk, metodolog nauk społecznych
i ewaluator. Od 2014 roku kierownik Laboratorium Metod Numerycznych i Analiz Statystycznych
w Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii na UKSW w Warszawie. W latach 2015-2016 zastępca dyrektora Instytutu Socjologii UKSW w Warszawie. W kadencji 2016-2019 prodziekan Wydziału Nauk
Historycznych i Społecznych UKSW. W latach 2016-2018 prezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Członek Zarządu Głównego OW Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Współzałożyciel oraz
wicekierownik Pracowni Badawczej Polski Pomiar Postaw i Wartości. Członek Rady Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu, zespołu konsultacyjnego ds. badań społecznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rady Zatrudnienia Socjalnego w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej. Od 2019 roku zastępca dyrektora Departamentu Własności Intelektualnej
i Mediów MKiDN. Od 2020 roku kieruje Zakładem Metodologii Badań i Analiz Socjologicznych w Instytucie Nauk Socjologicznych na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym UKSW w Warszawie.

JAROSŁAW ZDUN
Ekspert
Ekspert, menadżer, doradca w zakresie zarządzania i restrukturyzacji przedsiębiorstw, strukturyzacji i finansowania projektów inwestycyjnych, właściciel Biura Doradztwa Ekonomicznego J. Zdun
& Partnerzy BDE sp. z o.o. Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, kierunek Zarządzanie Finansami. W latach 1985-1990 specjalista ds. rynków
wschodnich Hoyer GmbH, Hannover. Od 1991 roku do 1993 roku pełnił funkcję specjalisty ds. rynków wschodnich Pack-Plast sp. z o.o. W latach 1993-1997 dyrektor Działu Handlu Zagranicznego Fabryki Kosmetyków SORAYA S.A., prezes zarządu Przedstawicielstw w Federacji Rosyjskiej i Republice
Białorusi. Od 1997 r. do 1999 r. dyrektor Oddziału w Warszawie Konsorcjum Biur Leasingowych OGI
S.A. W latach 1999-2002 dyrektor Autoryzowanego Przedstawicielstwa w Warszawie Bankowego
Funduszu Leasingowego PKO BP S.A. Członek wielu stowarzyszeń. Ekspert Komitetu Wschodniego
Krajowej Izby Gospodarczej. Członek Polsko-Saudyjskiej Rady Biznesu. Współzałożyciel Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej. Współzałożyciel Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.
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7.3.

Regulamin Narodowej Rady Profilaktyki Zdrowotnej

§ 1.
1. Narodowa Rada Profilaktyki Zdrowotnej (dalej: Rada) powołana została z inicjatywy
Polskiego Komitetu Zdrowego Stylu Życia, Narodowego Komitetu Seniora, Narodowego Centrum Profilaktyki Zdrowotnej S.A. oraz Polskiego Towarzystwa Telemedycyny
i e-Zdrowia (dalej: Organizatorzy), jako organ niezależny o charakterze eksperckim. Wymienione instytucje podjęły decyzję o stworzeniu i wsparciu działalności Rady, powierzając obsługę jej funkcjonowania Kancelarii Narodowej Rady Profilaktyki Zdrowotnej
– Spółdzielni.
2. Rada tworzy forum dyskusji, animując współpracę pomiędzy liderami nauki, administracji publicznej i samorządowej oraz nowych technologii, w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia.
3. Rada stanowi platformę dialogu i wymiany doświadczeń o najlepszych praktykach zarządzania i strategii działań zmierzających do poprawy stanu zdrowia ogółu polskiego
społeczeństwa. W oparciu o istniejącą synergię będzie integrować interesariuszy, w tym
jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe oraz instytucje państwowe na
rzecz realizacji projektów o charakterze strategicznym dla zdrowia publicznego, a także formułować rekomendacje dla instytucji publicznych w tym zakresie. Rada, na bazie
badań i analiz dotyczących społeczno-gospodarczych konsekwencji wyboru określonego stylu życia, poszukuje sposobów rozwiązania wynikających stąd problemów oraz
uczestniczy w debacie publicznej.
4. Rada nie posiada osobowości prawnej. Rada nie prowadzi działalności gospodarczej ani
nie dokonuje czynności o charakterze zobowiązująco-rozporządzającym.
5. Kancelaria Narodowej Rady Profilaktyki Zdrowotnej – Spółdzielnia zapewnia obsługę prawną, księgową, finansową i organizacyjną Rady. Kancelaria posiada osobowość
prawną i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 275, z późniejszymi zmianami) oraz postanowienia Statutu.
Kancelaria będzie pokrywać swoje rozchody m.in. z krajowych i międzynarodowych źródeł wsparcia, w tym ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej. Kancelaria jest organizacją apolityczną, a jej siedziba znajduje się w mieście stołecznym Warszawa.
§ 2.
1. Do zadań Rady należy wypracowanie i wdrażanie systemowych rozwiązań w obszarze
profilaktyki, promocji i edukacji zdrowotnej, a przez to wydłużenie i poprawa jakości
życia Polaków, w tym:
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1.1. współtworzenie programów polityki zdrowotnej państwa i samorządu terytorialnego, kreowanie strategicznych kierunków rozwoju w obszarze zapewnienia
bezpieczeństwa zdrowia populacji Polski, a także wypracowywanie modeli najbardziej efektywnych mechanizmów prozdrowotnych dla przyszłych pokoleń Polaków, rozumianych jako działania ciągłe, powszechne i systemowe, które mogą decydować o przedłużeniu życia, zdolności do pracy, oszczędnościach finansowych
dla systemu ochrony zdrowia oraz istotnie lepszym funkcjonowaniu i podniesieniu jakości życia społeczeństwa;
1.2. formułowanie celów oraz instrumentów działania w obszarze profilaktyki, promocji i edukacji zdrowotnej;
1.3. wypracowanie rozwiązań zmierzających do uzupełnienia brakującej infrastruktury
opieki zdrowotnej w Polsce i odciążenia sektora rynku szpitalnego poprzez stworzenie obiektów dedykowanych i skoncentrowanych na zadaniach związanych
z szeroko pojętą profilaktyką zdrowia;
1.4. wypracowywanie innowacyjnych modeli wspierających uzupełnienie systemu
opieki zdrowotnej o segment obejmujący diagnozowanie i wzmacnianie zdrowia
społeczeństwa, w tym w oparciu o ośrodki pobytowo-diagnostyczne;
1.5. wspieranie rozwiązań sprzyjających tworzeniu efektywnego systemu profilaktyki zdrowotnej, obejmującego całościowy wachlarz specjalistycznych procedur
i usług oraz personalizację zaleceń;
1.6. monitorowanie i ocena stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa, realizowane za pomocą nowoczesnych rozwiązań technologicznych;
1.7. analizowanie i rozpoznawanie zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki i pracy, a także wskazywanie ryzyk wynikających z nierówności w dostępie do profilaktyki zdrowotnej;
1.8. opracowywanie raportów dotyczących dobrostanu zdrowotnego Polaków,
uwzględniających projekcję globalnych trendów i obraz przemian społecznogospodarczych w kraju;
1.9. wspieranie rozwiązań, w wyniku których działania profilaktyczne będę realizowane z wykorzystaniem najnowszych systemów teleinformatycznych i urządzeń
technologicznych, w tym z zastosowaniem systemów sztucznej inteligencji;
1.10. wypracowywanie rozwiązań uwzględniających potencjał nowoczesnych technologii oraz grywalizacji i nagród motywacyjnych w celu mobilizacji społeczeństwa
do świadomego i odpowiedzialnego zarządzania swoim zdrowiem oraz budowania stałego zaangażowania i dyscyplinowania populacji Polski do zdrowego stylu
życia;
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1.11. podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie zagadnień dotyczących profilaktyki, promocji i edukacji zdrowia;
1.12. wypracowanie rozwiązań związanych z zapewnieniem odpowiednio wykształconych kadr zajmujących się profilaktyką i promocją zdrowia;
1.13. rekomendowanie, opiniowanie oraz inicjowanie kierunków działań w zakresie
profilaktyki i promocji zdrowia oraz ich upowszechnianie w przestrzeni publicznej;
1.14. przygotowywanie zobiektywizowanych, strategicznych analiz, opinii, rekomendacji, a także założeń realizacyjnych;
1.15. wspieranie naukowego, zobiektywizowanego podejścia do profilaktyki, promocji
i edukacji zdrowotnej;
1.16. formułowanie celów i kierunków strategicznych oraz metod ich osiągania w obszarze profilaktyki, promocji i edukacji zdrowia, jako działań realizowanych wielosektorowo oraz definiowanie możliwych wyzwań dla poprawy istniejącej sytuacji;
1.17. poszukiwanie i wspieranie korzystnych dla społeczeństwa rozwiązań z zakresu
finansowania ochrony zdrowia i udzielania świadczeń zdrowotnych;
1.18. promowanie polskiego doświadczenia i wizji w zakresie profilaktyki, promocji i edukacji zdrowotnej wobec instytucji Unii Europejskiej, w celu pełniejszego
uwzględnienia tej tematyki w politykach i budżecie Unii Europejskiej;
1.19. stworzenie forum wymiany zróżnicowanych poglądów ekspertów, w tym naukowców i praktyków istotnych dyscyplin medycznych z decydentami i przedstawicielami urzędów administracji państwa;
1.20. wypracowanie wizji i mechanizmów współpracy różnych interesariuszy krajowych
na rzecz synergii działań i optymalizacji kosztów profilaktyki, promocji i edukacji
zdrowotnej;
1.21. opracowanie lub propagowanie rozwiązań prawnych, zarządczych, społecznych
na rzecz profilaktyki zdrowia, a także zdrowego i bezpiecznego starzenia się
w kontekście nowych wyzwań gospodarczych oraz zachodzących zmian demograficznych.
2. Rada realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:
2.1. współpracę z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Narodową Radą
Rozwoju przy Prezydencie RP;
2.2. współpracę z Sejmem RP i Senatem RP oraz ich komisjami;
2.3. współpracę z Radą Ministrów RP oraz instytucjami rządowymi, w tym agencjami
rządowymi, ministerstwami, Narodowym Funduszem Zdrowia, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
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2.4. współpracę z uniwersytetami medycznymi i uczelniami wyższymi, posiadającymi
wydziały medyczne lub pokrewne;
2.5. współpracę z uczelniami wyższymi posiadającymi wydziały, katedry, instytuty,
koła i inne formy organizacyjne zajmujące się sztuczną inteligencją;
2.6. współpracę z akademiami wychowania fizycznego w zakresie kształtowania społecznych postaw oraz prowadzonej działalności sportowej, rehabilitacyjnej lub
diagnostycznej;
2.7. współpracę z Polską Akademią Nauk i instytutami badawczymi;
2.8. współpracę z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Radą Dialogu Społecznego i prezentowanie na ich forach koncepcji z zakresu profilaktyki
i promocji zdrowia, istotnych z punktu widzenia działalności Rady;
2.9. współpracę z pracodawcami i ich organizacjami, tj. Business Centre Club, Konfederacją LEWIATAN, Krajową Izbą Gospodarczą, Polską Radą Biznesu, Pracodawcami
RP, Związkiem Rzemiosła Polskiego oraz Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców;
2.10. współpracę z Wojewódzkimi Radami Dialogu Społecznego jako forum debaty
i wypracowania rekomendacji o zaangażowaniu pracodawców w działania na
rzecz profilaktyki zdrowia pracowników;
2.11. współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego oraz ich organizacjami w obszarze popularyzacji profilaktyki i promocji zdrowia z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi oraz przygotowywanie tematycznych konferencji, warsztatów
i szkoleń adresowanych do władz jednostek samorządu terytorialnego z tego zakresu;
2.12. współpracę z podmiotami ochrony zdrowia i placówkami oświatowymi, podmiotami kultury, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi
oraz innymi podmiotami, zainteresowanymi realizacją celów Narodowej Rady Profilaktyki Zdrowotnej;
2.13. współpracę z Naczelną Izbą Lekarską i okręgowymi izbami lekarskimi obejmującą m.in. uzyskanie stanowiska izb lekarskich odnośnie projektowanych rozwiązań
z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz w obszarze kształcenia kadr zajmujących się profilaktyką i promocją zdrowia;
2.14. współpracę z instytucjami europejskimi, w tym organami Unii Europejskiej:
Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską, Europejskim Komitetem
Ekonomiczno-Społecznym, Europejskim Komitetem Regionów;
2.15. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Kancelarię Narodowej Rady
Profilaktyki Zdrowotnej – Spółdzielnię.
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3. Rada może ustanawiać odznaki i medale honorowe, a także nagrody i wyróżnienia,
nadawane osobom fizycznym i osobom prawnym, zasłużonym dla celów obranych
przez Radę lub dla samej Rady.

§ 3.
1. W skład Rady wchodzą specjaliści w zakresie zdrowia publicznego, profilaktyki i promocji zdrowia, administracji publicznej, w tym samorządowej, nowych technologii i innych
powiązanych dziedzin. Rada skupia osoby o znaczącym dorobku społeczno-gospodarczym i naukowym.
2. Organami Rady są: Przewodniczący Rady, Prezydium Rady oraz poszczególne Komitety
problemowe.
3. Wyboru Przewodniczącego Rady dokonują Organizatorzy większością głosów na
4-letnią kadencję.
4. Członkowie pierwszego Prezydium Rady są nominowani przez Organizatorów na
4-letnią indywidualną kadencję.

§ 4.
1. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Przewodniczącego Rady należy ponadto:
2.1. zwoływanie posiedzeń Rady,
2.2. nadzór nad systemem komunikacji pomiędzy członkami Rady i Prezydium oraz Komitetami Problemowymi,
2.3. proponowanie zagadnień pod obrady Rady i przedkładanie projektów uchwał,
2.4. uczestnictwo w posiedzeniach Komitetów problemowych,
2.5. proponowanie kandydatów do składu Prezydium Rady.
3. Funkcja Przewodniczącego Rady wygasa w przypadku jej zrzeczenia się.
§ 5.
1. Prezydium Rady dokonuje wyboru członków Rady na 4-letnią indywidualną kadencję,
kierując się przesłankami określonymi w § 3. ust. 1.
2. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku:
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2.1. pisemnej rezygnacji członka Rady,
2.2. uchwały Prezydium Rady podjętej większością 2/3 głosów.
§ 6.
1. Posiedzenie Rady odbywa się co najmniej raz na rok.
2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Prezydium
lub 5 członków Rady,
3. Posiedzenie powinno zostać zwołane w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.
4. Posiedzenia Rady zwoływane są drogą elektroniczną co najmniej 7 dni przed terminem
posiedzenia. W zaproszeniu powinno być określone miejsce, godzina rozpoczęcia i porządek posiedzenia.
5. Uchwały Rady mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni na
posiedzenie.
6. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć przedstawiciele Kancelarii Narodowej Rady
Profilaktyki Zdrowotnej – Spółdzielni, Organizatorów oraz inni goście, zaproszeni przez
Przewodniczącego lub Prezydium Rady.
§ 7.
1. Prezydium Rady liczy od 3 do 11 członków. Członków Prezydium Rady, z wyjątkiem
pierwszej kadencji, wybiera Rada spośród swoich członków.
2. Pracami Prezydium Rady kieruje Przewodniczący Rady. Obok niego w skład Prezydium
Rady wchodzą: Wiceprzewodniczący, Sekretarz oraz przewodniczący poszczególnych
Komitetów problemowych.
3. Wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego (poza pierwszym składem), sekretarza Prezydium Rady i przewodniczących Komitetów problemowych dokonuje Prezydium Rady w głosowaniu tajnym.
4. W skład Prezydium Rady mogą być wybrane i powoływane tylko osoby będące członka
– mi Rady na daną kadencję.
5. Członkostwo w Prezydium Rady wygasa w przypadku pisemnej rezygnacji członka Prezydium Rady lub w przypadku upływu kadencji w Radzie.
§ 8.
1. Do zadań Prezydium Rady należy:
1.1. wspieranie Przewodniczącego Rady w realizacji powierzonych zadań,
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1.2. przygotowywanie projektów uchwał związanych z pracą Rady i Prezydium,
1.3. przygotowanie planów pracy i sprawozdań z działalności Rady,
1.4. wykonywanie uchwał Rady,
1.5. podejmowanie decyzji w sprawach przekazanych przez Radę lub poszczególne Komitety problemowe.
2. Prezydium Rady na zewnątrz reprezentuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub Sekretarz.

§ 9.
1. Zebrania Prezydium Rady odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej raz na kwartał.
2. Zebrania są zwoływane przez Przewodniczącego Rady lub Sekretarza Prezydium Rady
drogą elektroniczną co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W zaproszeniu powinno być określone miejsce, godzina rozpoczęcia i porządek posiedzenia.
3. Dla ważności uchwał Prezydium Rady wymagana jest zwykła większość głosów przy
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. W razie równej liczby głosów
rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
4. W posiedzeniach Prezydium Rady mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby zapraszane spoza jego składu.
§ 10.
1. W ramach Rady wyodrębnia się następujące Komitety problemowe:
1.1. Komitet Technologii i Innowacji,
1.2. Komitet Finansowania i Funduszy Europejskich,
1.3. Komitet Grywalizacji,
1.4. Komitet Współpracy Terytorialnej i Instytucjonalnej,
1.5. Komitet Informacji i Komunikacji,
1.6. Komitet Diagnostyki, Edukacji, Stylu Życia i Sportu.
2. Pracami Komitetu problemowego kieruje przewodniczący wybierany przez Prezydium
Rady na 4-letnią kadencję.
3. Członek Rady może wchodzić w skład jednego lub większej liczby Komitetów problemowych.
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§ 11.
1. Komitety problemowe przygotowują analizy, raporty, opinie i rekomendacje w kwestiach związanych z działalnością Rady.
2. O zajęcie stanowiska do Komitetu problemowego może zwrócić się Prezydium Rady lub
Kancelaria Narodowej Rady Profilaktyki Zdrowotnej – Spółdzielnia.
§ 12.
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Organizatorów.
2. Zmian Regulaminu dokonuje Prezydium Rady większością 3/4 głosów przy obecności co
najmniej połowy składu Prezydium Rady.
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8. STANOWISKO KOMISJI DS. OCHRONY ZDROWIA
I POLITYKI SPOŁECZNEJ ZWIĄZKU
WOJEWÓDZTW RP Z DNIA 24 LUTEGO 2022 ROKU
POLSKIE
REGIONY
Stanowisko
Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Związku Województw RP
z dnia 24 lutego 2022 roku
w sprawie poparcia realizacji Projektu Programu Profilaktyki Zdrowotnej„ Twoje Zdrowie"

Po zapoznamu się z materiałami związanymi z wdrożeniem jednolitego i powszechnego systemu
profilaktyki zdrowotnej, przedstawionymi przez Narodowe Centrum Profilaktyki Zdrowotnej S.A
z siedzibą w Warszawie podczas posiedzenia Komisji w dniu 16.022022 r. oraz w efekcie
przeprowadzonej dyskusji, Komisja:
1. Dostrzega potrzebę wdrożenia

rozw1Jama programów, które byłyby nakierowane na

motywowanie do zmiany stylu życia Polaków oraz zwiększenia zainteresowania dbałością
o własne zdrowie przy zaangażowaniu administracji rządowej i samorządowej oraz
wszystkich paiinerów zainteresowanych poprawą zdrowia obywateli,
2. Zauważa potrzebę szerszego zaangażowania samorządów wojewódzkich oraz szukania
możliwości uzyskiwania synergii i efektu skali poprzez współdziałanie przy budowaniu i
wdrażaniu inicjatyw profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia przy jednoczesnym
większym finansowaniu tego typu przedsięwzięć z różnych źródeł,
3. Widzi potrzebę udostępnienia samorządom mechanizmów wsparcrn w orgamzacJJ
realizacji celowanych programów profilaktyki zdrowotnej,
4. Uznaje za uzasadnione aktywne włączenie się samorządów powiatowych i gminnych,
w powiązaniu z innymi podmiotami, w szczególności z pracodawcami w realizację
ww. przedsięwzięć celem zaimplementowania rozwiązań

narzędzi tworzących system

profilaktyczny na szczeblu lokalnym,
5. Rekomenduje samorządom województw zaproszeme środowiska naukowego, a przede
wszystkim uczelni i innych szkół wyższych do uczestnictwa w realizacji przedmiotowych
inicjatyw Projektu Profilaktyki Zdrowotnej,
6. Deklaruje wsparcie w doprecyzowywaniu zasad organizacji i realizacji przedmiotowych
projektów,
1

56

7. Rekomenduje zaangażowanie merytoryczne i organizacyjne samorządów wojewódzkich
w wypracowywaniu efektywnego modelu wsparcia profilaktyki i promocji zdrowia w tym
w szczególności poprzez Projekt Profilaktyki Zdrowotnej.

Uzasadnienie
Komisja po zapoznaniu się z projektem Programu Profilaktyki Zdrowotnej pt. ,,Twoje
Zdrowie" (zwanego dalej: Programem), rekomenduje rozwijanie inicjatyw mających na celu dbałość
o prozdrowotne zachowania obywateli. Z założenia idea wpisuje się w już w istniejące inicjatywy.
Dotychczas JST samodzielnie bądź we współpracy z innymi samorządami oraz pracodawcami
realizowały inicjatywy prozdrowotne ukierunkowane na zmianę stylu życia mieszkańców i wskazują
na ich kontynuację, jak również wzrost zaangażowania rządu jako organu współfinansującego
działania.
Celem Programu jest budowa powszechnego i ujednoliconego sy stemu motywującego do
dbałości o profilaktykę zdrowotną obywateli Polski, który swoim zakresem obejmie wszystkie grupy
wiekowe. Do 2030 roku zaplanowano dotarcie z bezpłatną usługą podstawowej profilaktyki
zdrowotnej do około 25% społeczeństwa odpowiednio dedy kowaną dzieciom i młodzieży, osobom
aktywnym zawodowo i seniorom.
Wdrożenie Programu będzie realizowane przy ścisłej współpracy z jednostkami samorządu
terytorialnego wszystkich szczebli oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz ochrony zdrowia
przy zachowaniu już istniejących, indywidualnych projektów regionalnych i międzywojewódzkich.
Projekt Programu „Twoje Zdrowie" będzie się opierał na zasadach dobrowolności oraz po uprzednim
zidentyfikowaniu potrzeb danej społeczności w celowanej motywacji do zmiany stylu życia, również
dokładnym zbadaniu zakresu propozycji.
Dodatkowe zaangażowanie JST w realizację celów Programu prowadzi do trwałej,
prozdrowotnej zmiany stylu życia mieszkaóców poszczególnych regionów, przez co w istotny sposób
poprawi stan zdrowia społeczeństwa. W konsekwencji zahamuje wzrostowe trendy chorób
cywilizacyjnych oraz związane z nimi wydatki publiczne na świadczenia diagnostyczno
terapeutyczne, jak i opiekuńczo-społeczne.
Dodatkową korzyścią udziału samorządów w Projekcie Programu jest również uzyskanie

dodatkowego kanału bezpośredniej komunikacji ze swoimi mieszkai'
lcamL Dostęp do zgromadzonych
danych zdrowotnych obywateli dotyczących kondy cji zdrowotnej i demograficznej umożliwi JST
określenie priorytetów i działai'l strategicznych w obszarze profilaktyki zdrowia na terenie danej
jednostki oraz wypracowanie propozycji rozwiązań połączonych z monitorowaniem ich efektów,
2
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Jednakże trzeba zwrócić uwagę na fakt, ze są to dane wrażliwe podlegające przepisom RODO, a ich
nieodpowiednie administrowanie wiąże się z niebezpieczeństwem ich wykorzystywania przez inne,
niepowołane do ich przetwarzania podmioty.
Należy

również

zauważyć,

że

jednolitość

i

powszechność

zbudowanego

systemu

motywacyjnego w kierunku zmiany stylu życia poprzez zwiększenie profilaktyki zdrowotnej przy
wykorzystaniu zgromadzonych danych umożliwi dalsze, skuteczne kształtowanie lokalnej polityki
prozdrowotnej. Jej następstwem może być zmiana w projektowaniu zadań własnych danej jednostki
samorządu takich jak: planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, transport publiczny, programy
dotyczące ochrony środowiska, promocja turystyki. Ponadto umożliwi samorządom terytorialnym
optymalizację

wydatków

budżetowych

i

zwiększenie

wykorzystania

bazy

infrastrukturalnej

oddziaływującej na zdrowy styl życia.
Docelowo pośrednimi, głównymi beneficjentami Projektu Profilaktyki Zdrowotnej zostaną
pracodawcy i ich organizacje, a włączenie ich do tego systemowego przedsięwzięcia wzmocni
i ustabilizuje platformę dialogu i współdziałania pomiędzy samorządami i pracodawcami nie tylko
w zakresie poprawy dobrostanu zdrowotnego mieszkańców.
Dodatkową zaletą tak skonstruowanego Programu jest nawiązanie oraz wzmocnienie już
istniejącej współpracy regionalnych środowisk z różnych dziedzin działających na rzecz zdrowia
społeczeństwa takich jak JST, podmioty ochrony zdrowia, szkoły, uczelnie, ośrodki sportu i rekreacji,
ośrodki kultury, stowarzyszenia pracodawców i ich organizacji oraz organizacje pozarządowe.
Równocześnie Komisja zwraca uwagę na potrzebę dopracowania niezbędnych regulacji
prawnych
naukowego

oraz
przy

zasad

finansowania,

organizowaniu

jak

również

wydarzeń

merytorycznego

promujących

ideę

zaangażowania

zdrowego

stylu

środowiska
życia

przy

wykorzystaniu mechanizmów grywalizacyjnych.

Przewodniczący Komisji ds. Ochrony
Zdrowia i Polityki Społecznej ZWRP
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