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PWSZ w Kaliszu kształci dla po-
trzeb rozwoju gospodarki i spo-
łeczeństwa opartego na wiedzy
oraz jej kreowaniu, poprzez pro-
wadzenie badań naukowych i roz-
powszechnianie ich wyników dla
dobra społeczeństwa. Uczelnia dą-
ży w swej działalności do przeka-
zywania najnowszej wiedzy w za-
kresie nauk technicznych, medy-
cznych i ekonomicznych w spo-
sób rzetelny i innowacyjny,  dba-
jąc szczególnie o jakość kszta-
łcenia, gwarantującą wysoki po-
ziom zawodowy studentów.

– Pragniemy, aby nasi absolwenci
zdolni byli do wnoszenia waż-
nego wkładu w życie gospodar-
cze i społeczne regionu, Polski 
i świata, kierując się przy tym za-
sadami uczciwości, kreatywno-
ścią i pracowitością – mówi rektor
uczelni, prof. zw. dr inż. Jan Chajda.
Właśnie w celu zapewnienia absol-
wentom gruntownego przygoto-
wania zawodowego i odpowied-
niej praktyki, uczelnia nawiązuje
i podtrzymuje kontakty z przed-
siębiorstwami, samorządami te-
rytorialnymi, instytucjami życia

publicznego oraz ośrodkami aka-
demickimi w całej Europie. Ucze-
lnia ma silne więzi z przemysłem
lotniczym, motoryzacyjnym, a teraz
otwiera się również na rynek spo-
żywczy. Dzięki współpracy z takimi
podmiotami jak Pratt & Whitney,
Meyer Tool czy Volkswagen, stu-
denci mają szanse uczyć się teorii,
ale również i wykorzystać swój
potencjał w praktyce. – Na naszej
uczelni stawiamy nie tylko na dzia-
łalność dydaktyczną pod wzglę-
dem teoretycznym i praktycznym,
ale również na rozwój kulturalny

i społeczny studentów. Mówimy,
że nasi absolwenci są kompletni,
nie tylko przygotowani do zawo-
du, ale i do życia – dodaje rektor
J. Chajda. Potwierdzeniem zasług
i działalności PWSZ w Kaliszu jest
uzyskanie, po raz drugi z rzędu,
Polskiej Nagrody Innowacyjności.
Wręczenie statuetki odbyło się na
auli Collegium Medicum przy ul.
Kaszubskiej. Uroczystości towa-
rzyszył także koncert Tria Forte-
pianowego, odbywający się w ra-
mach Studenckich Kwadransów
Muzycznych.

Collegium Medicum

11 marca br. zakończył się drugi
etap modernizacji gmachu Collegium
Medicum kaliskiej Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej. 
W odnowionej i nowoczesnej
auli im. prof. dr. hab. n. med. Tadeusza
Pisarskiego odbyło się uroczyste
podsumowanie inwestycji, pod-
czas której zaprezentowano go-
ściom efekt zrealizowanych zadań. 
W ramach drugiego etapu prac
zrealizowano trzy zadania. Naj-
większe i najbardziej kosztowne 
z nich to adaptacja pomieszczeń
przyziemia na potrzeby biblioteki
uczelnianej. Na powierzchni 378
m2 powstały m.in.: wypożyczalnia
zbiorów wraz z czytelnią, trzy
magazyny książek wyposażone 
w system nowoczesnych regałów
przesuwnych, pokój pracy indy-
widualnej, zaplecze socjalne oraz
sanitariaty. Wynosząca ponad pół-
tora miliona złotych adaptacja
odmieniła wygląd przyziemia nie
do poznania. Dzięki inwestycji
studenci uzyskali możliwość ko-
rzystania z zasobów bibliotecznych
w obiekcie o bardzo wysokim
poziomie komfortu. Drugim co
do rozmiaru prac zadaniem była
modernizacja pomieszczeń po
bibliotece oraz auli. Gruntowny
remont elewacji i podłogi, wypo-
sażenie w najnowocześniejszy
sprzęt multimedialny, nowoczesne
stanowiska audytoryjne i rolety,
wybudowanie katedry i ulokowa-

niena niej fortepianu oraz zagos-
podarowanie nieużytkowanego
dotąd balkonu sprawiło, że aula
im. prof. dr. hab. n. med. Tadeusza
Pisarskiego stała się jedną z naj-
bardziej reprezentacyjnych sal au-
dytoryjnych uczelni, gdzie w tra-
kcie roku akademickiego odby-
wać się będą najważniejsze wyda-
rzenia z życia szkoły. Ostatnie
zadanie to dobudowa zewnętrznego
szybu windy dedykowanej przede
wszystkim dla osób niepełnospra-
wnych o kubaturze 60 m3, obej-
mującej przystankami wszystkie
cztery kondygnacje budynku. To
rozwiązanie z pewnością ułatwi
komunikację pomiędzy wysokimi
piętrami zabytkowego gmachu
wszystkim jego użytkownikom.
Dostosowanie infrastruktury ucze-
lnianej do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych to dzisiaj standar-
dowe działania władz wielu
uczelni, które starają się zapewnić
równy dostęp dla swoich studen-
tów. Łączny koszt prac wynosi
ponad 3 mln zł, a pieniądze po-
chodzą w całości ze środków
własnych PWSZ. W poprzednim
etapie, zakończonym w ubiegłym
roku, wyremontowano pomiesz-
czenia parteru. Kolejne roboty
przeniosą się na poddasze, gdzie
w wyniku adaptacji strychu po-
wstaną pomieszczenia dydak-
tyczne i pokoje gościnne dla
przyjezdnych profesorów.

Wojciech Grabarczyk

17 lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu to okres ciężkiej pracy i dążenia do do-
skonałości. Uczelnia, uwzględniając potrzeby lokalnych środowisk, rozwija kreatywność przyszłych
uczestników życia gospodarczego i społecznego, przygotowując kadry, równoważąc kształcenie
ogólne z aspektami praktycznymi. Kładzie nacisk nie tylko na synergię nauki z biznesem, ale i na
kulturalne wychowanie swoich podopiecznych.

Nowocześnie i z polotem
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Powiat białogardzki w województwie
zachodniopomorskim skupia
4 gminy, które zamieszkuje ok.
50 tys. mieszkańców. Problemem
jest bezrobocie. Głębokie zmiany
społeczno-gospodarcze, które na-
stąpiły w Polsce po 1989 r., w spo-
sób bardzo dotkliwy przełożyły się
na gospodarkę i sytuację ludności
powiatu. Problem ten od-
czuwają przede wszystkim
mieszkańcyterenów wiej-
skich. Stopa bezrobocia
w powiecie w roku 2004
sięgnęła 40 proc.  Podjęte
przez władze samorządowe
oraz Powiatowy Urząd Pracy
w Białogardzie wysiłki
doprowadziły do poprawy 
sytuacji i spadku stopy
bezrobocia do poziomu
około 24 proc. w 2015 r.
Dziś największym pro-
blemem nadal jest sytua-
cja osób młodych.  Niski
poziom wykształcenia i brak
doświadczenia zawodowego tej
grupy bezrobotnych powoduje,
że wymagała i wymaga ona szcze-
gólnego sposobu traktowania,
promowania i wsparcia na rynku
pracy. Zaproponowane przez
ministerstwo programy rynku pracy
finansowane z Funduszu Pracy
oraz współfinansowane z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego
są  szansą na trwałą poprawę sy-
tuacji w tym zakresie. Urząd Pracy
w Białogardzie chcąc wykorzystać
stworzone możliwości, na prze-
strzeni ostatnich lat szczególną

uwagę zwraca  na wsparcie ludzi
młodych, traktując to jako najlep-
szą inwestycję. Na aktywizację
ludzi młodych urząd przeznacza
około 40 proc. wszystkich nakła-
dów dzięki czemu osiąga wysokie
wskaźniki efektywności zatrudnie-
niowej. W ubiegłym roku aktywi-
zowano 1324 osoby bezrobotne,

w tym ponad 500 osób młodych,
przeznaczając na aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu
ogółem 11,6 mln  zł.  W roku
2016 pozyskano 9,3 mln zł, które
przeznaczono na działania akty-
wizacyjne, w dużej mierze skiero-
wane do osób młodych. 
O dodatkowe środki z puli rezerwy
ministra urząd wystąpi w trakcie
roku. Szkolenia, staże, prace in-
terwencyjne, roboty publiczne,
prace społecznie użyteczne, dota-
cje na rozpoczęcie własnego biz-
nesu, refundacje kosztów utwo-
rzenia stanowisk pracy dla osób

bezrobotnych – te formy pomocy
przeznaczone są dla wszystkich
bezrobotnych. Dla osób młodych
kierowane są ponadto bony szko-
leniowe, stażowe, zatrudnieniowe,
bony na zasiedlenie oraz najnow-
sza forma, tj. refundacja kosztów
zatrudnienia bezrobotnego (w wieku
do 30 lat) do wysokości kwoty
minimalnego wynagrodzenia.  Is-
totny wpływ na polepszenie wska-
źników efektywności na rynku
powiatu białogardzkiego miały
liczne działania podejmowane
przez Powiatowy Urząd Pracy
(przy współpracy z lokalnymi prze-
dsiębiorcami i innymi instytucjami).
Współpraca ze Stowarzyszeniem
Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych,
Inkubatorem Przedsiębiorczości
oraz Inkubatorem Technologicznym
umożliwiła powstanie około 500
nowych miejsc pracy. Usytuowane
w inkubatorach firmy takie jak:
Kabel Technik Polska czy Valassis,
stale się rozwijają, stwarzając mo-
żliwości zatrudnienia dla ludzi
młodych. Metody i rozwiązania
stosowane w urzędzie są ciągle
rozwijane i dostosowywane do
aktualnych potrzeb rynku pracy.
Urząd ma aspiracje stać się rów-
noprawnym partnerem na rynku
pracy dla pracodawców i innych
podmiotów, szybko i skutecznie
reagującym na zachodzące zmia-
ny, udzielającym kompleksowego
i kompetentnego wsparcia praco-
dawcom oraz osobom poszuku-
jącym zatrudnienia. ■

Promocja, współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami, staże, szkolenia czy dotacje
na rozpoczęcie własnego biznesu. Propozycje Powiatowego Urzędu Pracy 
w Białogardzie są liczne i od lat koncentrują się na młodych. W 2015 roku stopa
bezrobocia w powiecie białogardzkim sięgnęła 24 proc.

Inwestycja w młodych
-bezrobotnych
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Nowoczesny system obsługi petentów w PUP Białogard

W ostatnim czasie wzrasta ruch
inwestycyjny i zainteresowanie
Będzinem. W październiku 2015
roku miasto sprze-
dało duży teren
pod inwestycje o po-
wierzchni 5 ha znaj-
dujący się w dzielnicy
Warpie, w południo-
wo-wschodniej czę-
ści miasta. Inwestor
planuje wybudować
na tym obszarze bu-
dynek magazynowo-
produkcyjny z zaple-
czem socjalno-biu-
rowym oraz infra-
strukturą towarzy-
szącą.
– Sprzedaż tak dużej
powierzchni inwe-
stycyjnej to olbrzymi
sukces, być może
największy od kilku-
dziesięciu lat. Nie
udałoby się to bez
nieustępliwości i de-
terminacji, które do-
prowadziły do zwycięskiego
finału i pozyskania dla miasta ta-
kiego inwestora. Dzięki tym kro-
kom mamy na terenie miasta
przedsiębiorcę, który w dużym
stopniu pomoże rozwiązać pro-
blem bezrobocia, bo kilkaset no-
wych miejsc pracy to potężny
„zastrzyk” nie tylko dla będzinian,
ale także dla osób z terenu całego
Zagłębia pozostających bez za-
trudnienia – mówi prezydent 
Będzina Łukasz Komoniewski.
Ostatnie lata obfitowały w cie-
kawe przedsięwzięcia i inwesty-
cje. Na terenie miasta powstała

bardzo bogata infrastruktura
sportowo-rekreacyjna dla miesz-
kańców w każdym wieku – liczne

nowoczesne place zabaw, 6 Stref
Aktywności Rodzinnej, lodowi-
sko, skatepark – to tylko niektóre 
z miejsc, gdzie aktywnie można
spędzić czas w Będzinie. W tym
roku kontynuowane będą inwe-
stycje sportowe i rekreacyjne. Pla-
nowane są nowe ciekawe obiekty,
m.in. wodny plac zabaw na osie-
dlu Warpie, pumptrack na Syberce
czy bawialnia przy Ośrodku Sportu
i Rekreacji. Wodny plac zabaw
będzie niewątpliwie miejscem fra-
jdy i zabawy dla całej rodziny.
Urządzeniom wodnym towarzy-
szyć będą toalety, natryski otwa-

rte oraz dodatkowe miejsca pa-
rkingowe. Cały obiekt będzie mo-
nitorowany i oświetlony nocą.
Bawialnia na terenie OSiR-u to
pierwsza tego typu inwestycja 
w mieście. Na kilku poziomach
atrakcji najmłodsi skorzystają z bez-
piecznej powierzchni do zabawy
z ciekawą aranżacją. Pumptrack,
czyli rowerowy plac zabaw, będzie
innowacyjnym kompleksem i no-
wym miejscem aktywności rucho-
wej na mapie Będzina. Bezpie-
czny tor treningowy sprawi ra-
dość każdemu pasjonatowi dwóch
kółek. Wszystkie inwestycje na
pewno spodobają się mieszkań-
com, zwłaszcza tym młodszym.
W tym roku w mieście planowane
są także remonty dróg, budowa
nowych chodników, budowa pra-
wie 100 nowych miejsc parkin-
gowych, modernizacje budynków
mieszkalnych i komunalnych, re-
monty przedszkoli i szkół, nowe
nasadzenia drzew oraz rewitalizacja
Parku Rozkówka i Małpiego Gaju
w ramach realizacji projektu 
„Zagłębiowski Park Linearny”.
– Ciekawe instytucje kultury,

takie jak Muzeum Zagłębia czy
Teatr Dzieci Zagłębia im. J. Dormana,
dobrze rozwinięta baza sportowa,
liczne udogodnienia dla najmłod-
szych mieszkańców, zmodernizo-
wane obiekty dydaktyczno-oświa-
towe, ciekawie zagospodarowane
tereny dla miłośników rekreacji
na świeżym powietrzu sprawiają,
że Będzin to niezwykle ciekawe
miejsce do zamieszkania i wypo-
czynku – podsumowuje prezydent
miasta Łukasz Komoniewski. ■

Będzin to nie tylko miasto o wyjątkowych walorach historycznych 
i turystycznych, ale także wymarzone miejsce do spędzania wolnego czasu
z rodziną i przyjaciółmi. Z drugiej strony historia Będzina od dziesięcioleci
nierozerwalnie łączy się z gospodarką i przemysłem.

Będzin – miasto z potencjałem
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Prezydent Będzina Łukasz Komoniewski
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Od początku swojego istnienia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Witelona w Legnicy dąży do
zaspokojenia potrzeb regionu.
Umożliwia młodzieży kształcenie
na poziomie wyższym i dostoso-
wuje kierunki studiów do rzeczy-
wistych potrzeb przedsiębiorstw
i instytucji działających w najbliż-
szym otoczeniu. Działania te, po-
łączone z inwestowaniem we
własną kadrę nauczycieli akade-
mickich i stałym rozwojem bazy
materialnej, stanowią trwały fun-
dament sukcesu Uczelni. 

Dużym osiągnięciem jest przy-
znanie Zeszytom Naukowym
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy 7 punk-
tów przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego w ubieg-
łorocznym wykazie czasopism
naukowych. – Czynione od lat
starania o wykreowanie własnego
czasopisma naukowego przynio-
sły wreszcie oczekiwany efekt.
Możemy w końcu upowszechniać
i popularyzować własny dorobek

naukowo-badawczy – mówi prof.
Ryszard Pisarski, rektor PWSZ
im. Witelona w Legnicy. Bogata
oferta edukacyjna Uczelni od lat
cieszy się ogromnym zaintereso-
waniem. Kandydaci na studia
mają możliwość kształcenia się na
16 kierunkach. Wśród nich są
studia licencjackie, inżynierskie 
i magisterskie. W ubiegłym roku
uruchomiono także bezpłatne,
popołudniowe studia 40+, adre-
sowane do osób, które ze wzglę-
dów osobistych lub zawodowych
nie mogą studiować w innym try-
bie. Władze Uczelni skrupulatnie
podchodzą do wszelkich kwestii
związanych z ofertą edukacyjną,
dostosowując ją do potrzeb lokal-
nego środowiska oraz aktualnych
standardów.  – W ubiegłym roku
uruchomiliśmy nowy kierunek
studiów pierwszego stopnia –
fizjoterapię. W tym roku planu-
jemy dwa kolejne kierunki stu-
diów drugiego stopnia: finanse 
i zarządzanie w przedsiębiorstwie
oraz bezpieczeństwo społeczne.
Przygotowujemy się również do

uruchomienia kolejnych kierun-
ków kształcenia dotyczących
m.in. odnawialnych źródeł ener-
gii czy pielęgniarstwa na pozio-
mie magisterskim – dodaje prof.
Ryszard Pisarski. 

Na ponad 5 ha kampusu wznosi
się pięć budynków dydaktycznych,
które niemal do końca XX wieku
wykorzystywane były jako koszary
wojskowe. Cztery z nich zostały
już w pełni zrewitalizowane i peł-
nią funkcje edukacyjne. Adapta-
cja ostatniego zależeć będzie od
finansowych możliwości Uczelni.
W trosce o studentów zamiejsco-
wych i z programu Erasmus+,
PWSZ im. Witelona w Legnicy
dokonała pieczołowitej rewitali-
zacji Domu Studenta. Bogato wy-
posażono również sale wykła-
dowe, ćwiczeniowe oraz pracow-
nie we wszystkich obiektach Uczelni.
Utworzono specjalistyczne labora-
toria w Ośrodku Projektów i Edukacji,
w pełni przystosowane między
innymi do prowadzenia zajęć na
innowacyjnym kierunku inżynie-

ria testowa. Zlokalizowane tam
pracownie odnawialnych źródeł
energii, mikrobiologii, techniki
mikroprocesorowej czy elektro-
niki i miernictwa służą nie tylko
studentom, ale także kadrze dyda-
ktycznej do prowadzenia badań
naukowych.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Witelona w Legnicy od lat
realizuje projekty badawcze. W mi-
nionych ośmiu latach ponad czter-
dzieści projektów z dziedzin nauk
humanistycznych, społecznych,
nauk o kulturze fizycznej, nauk 
o zdrowiu i nauk medycznych zo-
stało sfinansowanych z funduszy
uczelnianych, tzw. „grantów we-
wnętrznych”. Równocześnie PWSZ
realizuje projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej. Do
najciekawszych zalicza się projekt
„Akademia Odnawialne Źródła
Energii”, za który w tym roku
Uczelnia została nominowana do
Polskiej Nagrody Innowacyjności
2016. Najistotniejszym założeniem
tego projektu było wsparcie dla
lokalnych przedsiębiorstw w po-
staci doradztwa, szkoleń i stu-
diów podyplomowych, dotyczą-
cych wykorzystywania odnawial-
nych źródeł energii. Zaowoco-
wało to przygotowaniem specja-
lnych programów z wykorzysta-
niem nowoczesnych technologii.
Na szczególną uwagę zasługują
projekty skierowane bezpośred-
nio na rozwój kapitału ludzkiego.
Są one realizowane na rzecz stu-
dentów i potrzeb lokalnego rynku
pracy, przyczyniając się przede
wszystkim do zacieśnienia współ-
pracy Uczelni, pracodawców i stu-
dentów. Do takich wspólnych prze-
dsięwzięć zaliczyć można staże,
praktyki u pracodawców zgodne
z kierunkami studiów, prowadze-
nie badań na temat mobilności
edukacyjnej oraz podejmowanie
inicjatyw na rzecz tworzenia part-
nerstw wprowadzających inno-
wacje.

Legnicka uczelnia podejmuje wiele
inicjatyw dotyczących współpracy

z przedsiębiorcami, na przykład
poprzez członkostwo w Dolno-
śląskim Klastrze Edukacyjnym –
inicjatywie Legnickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. Dla studen-
tów oznacza to więcej nauki
praktycznej, także poza Uczelnią,
dzięki czemu wprowadzono pra-
ktyczne profile na wszystkich 16
kierunkach studiów. Oznacza to,
że studenci częściej i więcej prze-
bywają na praktykach zawodo-
wych w zakładach pracy i realizują
większośćprogramów kształcenia
w postaci laboratoriów, ćwiczeń,
zadań projektowych i transfero-
wych oraz warsztatów, a więc
zajęć o charakterze praktycznym.
Uczelnia współpracuje ponadto 
z licznymi zakładami pracy, które
pomagają dopasować ofertę
kształcenia do potrzeb lokalnego
rynku pracy. Studenci uczelni od-
bywają praktyki w znanych i re-
nomowanych firmach. Współpraca
ta obejmuje również wspólną or-

ganizację konferencji, seminariów
i targów pracy, podczas których
zbierane są opinie o programach 
i efektach kształcenia, a także pro-
pozycje ich modyfikacji. Już teraz

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Witelona w Legnicy podejmuje
kolejne działania mające na celu
dalszy rozwój. Do najważniejszych
należy projekt „Budowa elektrowni
fotowoltaicznej”, w ramach któ-
rego powstanie Laboratorium Cen-
tralnego Efektywnego Zarządzania
Energiąoraz Centrum Oceny Efek-
tywnościTechnologii. Jednostki te
pozwolą na wykorzystanie alter-
natywnych źródeł energii, jej wy-
twarzanie i magazynowanie oraz
monitorowanie i zarządzanie za-
równo na poziomie technicznym,
jak i organizacji w ramach
Uczelni. Podjęte zostały także – za-
awansowane obecnie – działania
mające zakończyć się budową
nowoczesnego Centrum Widowi-
skowo-Sportowego, które umoż-
liwi organizowanie dużych
imprez sportowych i artystycz-
nych, mogących pomieścić 3 800
osób.

Realizując swoją
misję Uczelnia bę-
dzie nadal działać
na rzecz lokalnej
społeczności i to 
w wielu aspektach.
Państwowa Wy-
ższa Szkoła Zawo-
dowa im. Witelona
w Legnicy będzie
starała się pełnić
rolę lidera na regio-
nalnym rynku usług
edukacyjnych. – Na
pewno – o ile będzie
zapotrzebowanie –
powstaną kolejne
praktyczne kierunki
kształcenia, w tym
studia drugiego
stopnia. Wspólnie 
z lokalnymi samorzą-
dami i podmiotami
gospodarczymi roz-
wijać będziemy
współpracę, zapew-

niając synergię działań umożli-
wiających transfer wiedzy i umie-
jętności – podkreśla prof. Ryszard
Pisarski. 

Dawid Chmura

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy to dziś
jedna z najlepszych, a zarazem największych tego typu uczelni w kraju.
Pod względem oferty edukacyjnej, infrastruktury naukowo-technicznej,
prowadzonych projektów badawczych oraz możliwości zdobycia do-
świadczenia zawodowego przez studentów, uczelnia nie ma sobie rów-
nych na Dolnym Śląsku.

Najlepsza z najlepszych
POLSKA NAGRODA INNOWACYJNOŚCI 2016 - NOMINACJA

Konsorcjum instytucji naukowo-
badawczych południowo-wscho-
dniej Polski zostało zawiązane
jeszcze w 2006 roku w odpowie-
dzi na konkurs na duże inwesty-
cje infrastruktury badawczej.
Przygotowano wówczas projekt
pn. „ECOTECH-COMPLEX
Człowiek, Środowisko, Produkcja”,
który łączył ówczesne potrzeby
infrastrukturalne konsorcjantów.
Dziś misją Centrum jest stworze-
nie unikalnych warunków do
prowadzenia badań naukowych 
i świadczenia usług badawczych
dla przemysłu na światowym 
poziomie. Badania prowadzone
w ECOTECH-COMPLEX będą
się koncentrować na takich ob-
szarach jak: rolnictwo, żywność,
ochrona środowiska czy biome-
dycyna. Za realizację misji Centrum
odpowiadać będą m.in. interdys-
cyplinarne, wysokokwalifikowane
zespoły naukowe prowadzące ba-
dania w priorytetowych obsza-
rach jak: technologie środowi-
skowe i proekologiczne, modelo-
wanie i prognozowanie środo-
wiska życia człowieka, zdarzeń
klimatycznych i katastrofalnych,
nowoczesne i innowacyjne me-
tody ochrony zdrowia oraz agro-
technologia i technologia produ-
kcji żywności.
W budynku znajdzie się wiele
unikalnych urządzeń naukowo-
badawczych. Jednym z nich jest
wysokopolowy skaner rezonansu
magnetycznego (MRI 7T). Na

świecie obecnie jest zaledwie ok.
czterdziestu tego typu urządzeń.
Rezonans nie jest standardowym
narzędziem diagnostycznym sto-
sowanym powszechnie w placó-
wkach służby zdrowia, a wysoko
rozwiniętym tomografem do za-
stosowań badawczo-naukowych
w zakresie zaawansowanych
badań mózgu 
i obrazowania
innych obsza-
rów anatomicz-
nych w obrębie
ca łego c ia ła
( ś r e d n i c a
otworu dla pa-
cjenta 60 cm).
Wysokie pole 
magnetyczne
– 7 Tesli jest
140 tys. razy sil-
niejsze od pola
magnetycznego Ziemi! Tak silne
pole pozwoli przede wszystkim
uzyskiwać obrazy o znacznie pod-
wyższonej rozdzielczości w sto-
sunku do standardowych apa-
ratów, które funkcjonują w pla-
cówkach służby zdrowia (1,5 lub
3 Tesle). Aparat MRI 7T da szansę
na realizację niestandardowych
procedur związanych z obrazo-
waniem funkcji różnych obsza-
rów mózgu, w tym zaburzeń jego
pracy będących następstwem cho-
rób neurodegeneracyjnych (np.
choroba Alzheimera, Parkinsona).
Uzupełnieniem skanera jest apa-
rat do hyperpolaryzacji substancji

będących markerami przemian
metabolicznych. Technika hyper-
polaryzacji jest nową, niestosowaną
jeszcze komercyjnie, a bardzo
perspektywiczną metodą obrazo-
wania medycznego. Pozwala ona
na znaczne wzmocnienie sygnału
rezonansu magnetycznego, a co
się z tym wiąże – zwiększenie roz-

dzielczości obrazów. W efekcie
możliwe jest wykrywanie znacz-
nie mniejszych zmian w tkankach
i ich bardziej dokładną lokaliza-
cję. Wykorzystanie hyperpolary-
zatora i wysokopolowego skanera
rezonansu magnetycznego w jed-
nej lokalizacji obecnie jest do-
stępne jedynie na Wydziale Radio-
logii i Obrazowania Medycznego
Uniwersytetu Kalifornijskiego
w San Francisco. Lublin stanie się
więc drugim ośrodkiem na świe-
cie, gdzie możliwe będzie wyko-
rzystanie techniki hyperpolaryzcji
do obrazowania organów człowieka
w wysokim polu magnetycznym. ■

Dzięki dofinansowaniu z UE, wspierającemu rozwój ośrodków o dużym po-
tencjale naukowym, z końcem 2015 roku oddany został do użytku zespół la-
boratoriów ECOTECH-COMPLEX, zarządzany przez Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie w imieniu konsorcjum grupującego: 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, 
Uniwersytet Rzeszowski i Politechnikę Rzeszowską.

Człowiek, Środowisko, Produkcja

Centrum Analityczno-Programowe dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku
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Spółdzielnia działa już ponad 20
lat – jaka jest jej historia?
Powstaliśmy w 1991 roku, wy-
dzieleni z Ostrołęckiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, gdyż było to nowo
wybudowane osiedle na terenie
około 23 ha i stanowiło zamknięty
kompleks budynków. W naszych
zasobach jest 90 budynków niskiej
zabudowy, z czego 86 to budynki
mieszkalne, a pozostałe to pawilony
handlowo-usługowe. Zrzeszamy
ok. 2 500 członków, mamy 2 100
mieszkań i ponad 100 lokali użyt-
kowych.

Przyjęli Państwo strategię działań
na najbliższe pięć lat. Czy mógłby
Pan przybliżyć co zawiera ten do-
kument?
Strategię podzieliliśmy na pięć pod-
stawowych priorytetów. Pierwszy
to obsługa członków spółdzielni.
Chcemy utrzymać jedność zaso-
bów, gdyż nie ma wśród miesz-
kańców dążenia do wyodrębnie-
nia wspólnot mieszkaniowych.
Stworzyliśmy także dział obsługi
klienta, którego zadaniem jest
przyjmowanie petentów. Kolej-
nym etapem będzie rozbudowa
strony internetowej dla popra-
wienia jakości komunikacji z mie-
szkańcami. Myślimy o stworzeniu
e-konta, dzięki któremu miesz-
kańcy będą mogli śledzić opłaty
oraz uzyskać informacje doty-
czące lokalu. Drugim kierunkiem
jest aktywizowanie do działalno-
ści społeczno-wychowawczej.
Współpracujemy m.in. z przed-
szkolami i szkołami osiedla 

Centrum, a z Policją podejmujemy
działania mające na celu przeciw-
działanie patologii. Trzeci priory-

tet to termomodernizacja budyn-
ków: wszystkie są docieplone, ale
wymagają już remontów. Kolej-
nym priorytetem są remonty
chodników, utworzenie siłowni
plenerowych oraz doposażenie
placów zabaw. Ostatnim punktem
jest optymalizacja zużycia energii
– w związku z planowanym
wdrożeniem dyrektywy unijnej,
przygotowujemy się do wprowa-
dzenia podzielników ciepła i roz-
liczania każdego mieszkania. 

Czy podczas inwestycji korzystali
Państwo ze środków zewnętrznych?
Podczas termomodernizacji ko-
rzystaliśmy ze środków BGK, po-
przez kredyt z PKO BP oraz z po-
życzek z WFOŚiGW w Warszawie.
Uzyskaliśmy niewielkie bonifikaty
z dofinasowania. Nawiązujemy
współpracę z Instytutem Gospodarki
Nieruchomościami – chcemy od-
zyskać środki w postaci białych
certyfikatów. Mamy projekt umowy
na lampy energooszczędne – jest

to jedyny program, w którym
spółdzielnia może być beneficjen-
tem. Wszystkie zadania finansu-

jemy z odpisów
na fundusz remon-
towy. Chcielibyśmy
pozyskać fundusze
na rewitalizację,
ale jest to trudne
i możliwe tylko 
w partnerstwie 
z innymi podmio-
tami, np. Urzędem
Miasta.

Jak układa się współpraca spół-
dzielni z samorządem?
Mamy wiele wspólnych pól dzia-
łania, dlatego kilkakrotnie w ciągu
roku spotykamy się z Prezydentem
Miasta i omawiamy nurtujące mie-
szkańców problemy. Dobrze ukła-
da się współpraca z dyrektorami
wydziałów w UM Ostrołęka oraz
Radą Osiedla Centrum. Organi-
zujemy z innymi spółdzielniami
Dzień Spółdzielcy w Ostrołęce –
w czerwcu odbędzie się on po raz
czwarty. Chcemy pokazać, czym
jest idea spółdzielczości, jej trady-
cje, oraz walczyć ze stereotypami,
które długo gościły w mediach.
Myślę, że negatywne podejście
zmieni się i będziemy postrzegani
pozytywnie. Spółdzielczość mieszka-
niowa ma szanse istnieć i rozwijać
się. Świadomi tego, że spełniamy
oczekiwania naszych mieszkań-
ców, optymistycznie patrzymy 
w przyszłość i mamy motywacje
do dalszej pracy. ■

Spółdzielnia Mieszkaniowa Centrum w Ostrołęce od 20 lat działa dla
dobra mieszkańców, czego wymierne skutki są widoczne. Spółdzielnia
walczy jednak nie tylko o kolorowe bloki, ale także o zapewnienie bez-
pieczeństwa mieszkańcom oraz krzewienie idei spółdzielczej, o czym 
z Pauliną Jaworską rozmawia prezes zarządu Ryszard Sowa.

Dobry wybór – Spółdzielnia

Zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum
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Dom Studenta w Legnicy



G3

– Nadrzędnym celem naszego pro-
jektu było stworzenie platformy
współpracy dla zespołów inter-
dyscyplinarnych: naukowców, ekspe-
rtów z branży IT, biznesu oraz in-
dywidualnych użytkowników
– pasjonatów programowania, 

w tym również studentów – mówi
kierownik CD NIWA. – Dzięki
dostępnym w CD NIWA narzędziom
komunikacji online, możliwe jest
powstawanie zespołów i społecz-
ności wzajemnie stymulujących
się do kreatywnego rozwiązywa-
nia problemów i tworzenia nowa-
torskich  koncepcji. Efektem ta-
kiej współpracy jest m.in. opraco-
wanie aplikacji związanych z mode-
lowaniem i optymalizacją trasy
żaglówek w różnych warunkach
morskich,  pozwalających na wy-
krywanie sytuacji upadku, co jest
szczególnie istotne z perspektywy
osób starszych, niepełnospraw-
nych lub z zaburzeniami neurolo-
gicznymi. Umieszczone tam
algorytmy mogą mieć przydatne
zastosowania. W różnego typu
regatach mogą stanowić istotną
pomoc dla żeglarzy, a w zaawan-
sowanych systemach monitoringu
automatycznie sygnalizować nie-
bezpieczną dla ludzkiego zdrowia
sytuację. Niezwykle ważną część
CD NIWA stanowią repozytoria
(instytucjonalne, projektów czy
kursów), będące istotnym narzę-

dziem dla zachowania ulotnej
wiedzy znajdującej się w ludzkich
umysłach. Ułatwiają one prze-
chowywanie zasobów informacji
i udostępnianie ich zarówno śro-
dowisku naukowemu, jak i bizne-
sowemu. Dwuletni projekt CD
NIWA, którego realizacja zakoń-
czyła się w grudniu 2015 r., był
współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka "Dotacje
na innowacje". Jego wartość wy-
niosła ponad 50 mln zł, z czego
ponad 80 proc. przeznaczono na
zakup superkomputera TRYTON.  

Co dalej?  

Konsekwencją działalności Centrum
Doskonałości NIWA mają być
nowe platformy usług wynikające
z potrzeb jej użytkowników.
Jedna z nich to multidyscypli-
narny otwarty system transferu
wiedzy o akronimie MOST Wiedzy,
a druga to interdyscyplinarna pla-
tforma przetwarzania ogromnych
zbiorów danych – STOS (Smart
and Transdisciplinary knOwledge
Services). Tak więc powstanie in-
nowacyjnego centrum uruchomiło
proces porównywalny do mecha-
nizmu pączkowania, w którym nowe
niekonwencjonalne rozwiązania
stają się inspiracją dla kolejnych

nowatorskich pomysłów.

MOST Wiedzy łączy 
odbiorców z zasobami nauki 

Celem MOSTu Wie-
dzy jest zwiększenie
dostępności, spójno-
ści oraz możliwości
ponownego wykorzy-
stania zasobów nauki.
Będą one udostępnione
naukowcom, przedsię-
biorcom oraz innym
użytkownikom w otwa-
rtej i przejrzystej for-
mie. Innymi słowy po-
wstanie most łączący
społeczność naukow-
ców z zewnętrznym
światem użytkowników,
głównie z przedstawi-
cielami biznesu, by
ułatwić skorelowanie
ich oczekiwań z kie-
runkiem prac zespo-
łów badawczych. W ramach przy-
gotowanego projektu, który z pe-
wnością będzie miał znaczenie
ogólnokrajowe, przewiduje się
zaprojektowanie i wybudowanie
platformy integrującej dane z wie-
lu baz wiedzy, zarówno Politechniki
Gdańskiej, jak i innych zaintere-
sowanych uczelni. Ważnym za-
daniem jest dostarczenie efekty-
wnych narzędzi do wykorzysta-

nia poszukiwanych informacji
przechowywanych w zintegro-
wanych repozytoriach tego typu.
Dostęp do danych będzie moż-
liwy poprzez prosty i intuicyjny

interfejs WWW dostosowany do
przeglądania na różnych typach
urządzeń – od standardowych
komputerów PC po urządzenia
mobilne. Platforma będzie cha-
rakteryzować się dobrą integracją
z zewnętrznymi wyszukiwarkami,
takimi jak Google, Google Scholar,
Bing oraz popularnymi serwisami
społecznościowymi. Ponadto bę-
dzie przystosowana do potrzeb

osób niepełnosprawnych. W przy-
padku przedsiębiorców budowa
platformy ułatwi szybkie znajdo-
wanie informacji oraz kontakt
z właściwą jednostką badawczą.
Jednocześnie dzięki wdrożeniu
rozwiązań pozwalających groma-
dzić informacje o zgłaszanych
przez sferę biznesu potrzebach,
problemach badawczych i tech-
nologicznych, w ramach MOST-u
Wiedzy możliwe będzie lepsze
dopasowanie prowadzonych prac
naukowych do potrzeb rynku. 
A to w efekcie będzie stymulo-
wało rozwój gospodarczy kraju.
W długofalowej perspektywie
MOST Wiedzy zacieśni więzi
nauki z biznesem, co powinno
zaowocować większym udziałem
przedsiębiorców w projektach
realizowanych wspólnie z uczelnią.
Zwiększą się zatem nakłady fi-

nansowe, które przemysł będzie
przeznaczał na prace badawcze. 

STOS  – analiza dużych 
zbiorów danych i usługi wiedzy

Platforma STOS powinna gro-
madzić oraz dostarczać wiedzę 
w ramach tzw. systemów Big Data.
Dotyczy to zarówno uczelni, jak
i współpracujących z nimi bądź

pełniącymi ważne funkcje w re-
gionie jednostkami, takimi jak:
urzędy państwowe i samorządowe
szczebla miejskiego i wojewódz-
kiego, urzędy morskie, sądy, pro-
kuratury, szpitale, szkoły licealne
oraz firmy współpracujące z nauką
mające łączność z siecią TASK
(Trójmiejską Akademicką Siecią
Komputerową). Centrum Infor-
matyczne TASK dysponuje du-
żymi mocami obliczeniowymi
(tam właśnie znajduje się super-
komputer TRYTON o mocy ob-
liczeniowej 1,48PFlops) oraz całą
gamą oprogramowania ukierun-
kowanego na obliczenia nau-
kowe oraz administracyjno-bizne-
sowe. Posiada doświadczenie i mo-
żliwości przetwarzania ogromnych
zbiorów danych związanych z ba-
daniami kosmicznymi, medycz-
nymi, biologicznymi, a także zbio-
rów pomiarowo-monitorujących
oraz związanych z obsługą ludno-
ści i bezpieczeństwem. Ciągły
przyrost liczby i rozmiaru danych
oraz ich analiza w trybie on-line
wymagają odpowiedniej infrastru-
ktury technicznej. Platforma STOS
zapewni kompleksowe wyko-
rzystanie zgromadzonej wiedzy
w formie różnorodnych usług
realizowanych w chmurze obli-
czeniowej i oferowanych zgodnie
z potrzebami użytkowników. Te
wyzwania wymagają zmiany lo-
kalizacji CI TASK (obecnie miesz-
czącego się na Wydziale Elek-
troniki, Telekomunikacji i Infor-
matyki) i budowy odrębnego bu-
dynku, w tym bunkra do prze-
chowywania wartościowych in-
formacji. Zakłada się możliwość
analizy danych pochodzących 
z różnych obszarów nauki i ad-
ministracji. Będzie to istotne wspa-
rcie dla przedsięwzięć interdyscy-
plinarnych, które w niedalekiej
przyszłości staną się podstawo-
wym źródłem innowacyjnych
rozwiązań. Jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z planem, inwestycja po-
winna być gotowa w 2018 r. ■

Na Politechnice Gdańskiej funkcjonuje jedyne w Polsce Centrum Doskonałości Naukowej 
Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA). To miejsce, w którym powstają innowacyjne
rozwiązania informatyczne oraz aplikacje na potrzeby nauki i biznesu. W listopadzie 2015 r. pro-
jekt CD NIWA został wyróżniony Polską Nagrodą Innowacyjności, co jest wyrazem uznania dla
prowadzonej w centrum działalności, a przede wszystkim dbałości o sferę badawczo-rozwojową.
Zespołem ekspertów z CD NIWA kieruje prof. Henryk Krawczyk, rektor Politechniki Gdańskiej.

Wdrażane innowacje impulsem
dla nowych rozwiązań

Zachwycająca architektura i wnętrza Politechniki Gdańskiej

Państwa uniwersytet otrzymał
nominację do Polskiej Nagrody
Innowacyjności 2016. Czym dla
Państwa jest to wyróżnienie?
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz
Kiernożycki – rektor: Niewątpli-
wie takie wyróżnienia budują pre-
stiż uczelni. Nominacja do na-
grody jest dla nas wizytówką i po-
kazaniem, że Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny jest
uczelnią znaczącą – nie tylko w re-
gionie, ale i w kraju. Mamy duży
potencjał intelektualny, ale rów-
nież nowoczesne zaplecze labora-
toryjne i infrastrukturę badawczą,
bez której prowadzenie badań na
najwyższym poziomie jest moż-
liwe.

Co wyróżnia Państwa uczelnię
spośród innych uczelni wyższych
w Polsce?
Uczelnia zyskała nowe oblicze 
w 2009 roku, gdy dokonaliśmy
fuzji Politechniki Szczecińskiej
oraz Akademii Rolniczej. W ten
sposób powstał Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny, który
łączy obszar nauk technicznych 
i  przyrodniczych. Tworzenie no-
wych zespołów, które prowadzą
badania na styku dwóch nauk nie
było łatwe. Uczelnie są organiz-
mami konserwatywnymi, 

zamkniętymi, często skoncentro-
wanymi wokół wydziału. Udało
nam się połączyć zespoły, które
prowadzą badania w zakresie
nauk przyrodniczych, genetyki,
mikrobiologii z takimi naukami,
jak chemia czy fizyka. 

W ramach Państwa uczelni dzia-
ła Regionalne Centrum Innowacji
i Transferu Technologii. Jakie
sukcesy udało się osiągnąć od po-
wstania tej instytucji?
Centrum jest naszą wizytówką,
pokazującą uczelnię poprzez pry-
zmat możliwości wdrożeń i osią-
gnięć naukowych w otoczeniu
gospodarczym. Pomaga naszym
naukowcom w dofinansowaniu
różnego rodzaju grantów euro-
pejskich i krajowych. W ostatnim
okresie prowadziliśmy projekt
pn. Inkubator Innowacyjności. 
W ramach tego programu kilka
uczelni otrzymało dofinansowa-
nie na koszty związane z wdroże-
niem oraz patentowaniem odpo-
wiednich rozwiązań. Jeżeli chodzi
o naszą innowacyjność wyrażaną
liczbą zgłoszonych patentów, zaj-
mujemy drugie miejsce w Polsce.

Na uczelni realizowany był pro-
jekt związany z polskim sztucz-
nym sercem. Jak przebiegały

prace nad tym zagadnieniem?
Prof. dr hab. inż. Mirosława El
Fray – kierownik projektu: Współ-
praca z Fundacją Rozwoju Kar-
diochirurgii im. profesora Zbigniewa
Religi rozpoczęła się w 2008 r.
Na bazie tych prac został rozwinięty
kolejny projekt, realizowany 
w Centrum Dydaktyczno-Bada-
wczym Nanotechnologii, w ra-
mach którego opracowaliśmy inno-
wacyjny materiał, z którego zbu-
dowaliśmy pompy, zgodnie z ist-
niejącą już technologią ich wy-
twarzania. Dostrzegliśmy wiele
problemów, dlatego zapropono-
waliśmy inny materiał oraz nową
technologię jego wytwarzania.
Włączyliśmy też w pewnych ele-
mentach technologię grafenową.
Mam nadzieję, że znajdzie się
producent, który sfinansuje bada-
nia kliniczne. Jest to niezbędny
element, aby przejść od nauki do
przemysłu. 

Polscy inwestorzy rzadko decy-
dują się na finansowanie innowa-
cyjnych rozwiązań. W czym, we-
dług Państwa, tkwi problem?
prof. dr hab. inż. Mirosława El
Fray: Polski biznes jest niecierpliwy.
Przedsiębiorcy nie rozumieją, że
gdy przychodzą na uczelnię, otrzy-
mają pomysł, technologię, ale nie
będą mieli od razu zysku. Czas do
wprowadzenia niektórych rozwią-
zań to kilka miesięcy, a np. przy
protezie serca badania kliniczne
trwają latami. Prace nad sercem
rozpoczęły się w latach 80., a do-
piero kilka lat temu udało się je
wprowadzić do zastosowania kli-
nicznego. Trzeba nam zamożnych,
ale i mądrych inwestorów. ■

O nietypowej współpracy nauk technicznych i przyrodniczych z rektorem
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, prof. dr. hab.
Włodzimierzem Kiernożyckim oraz prof. dr hab. inż. Mirosławą El Fray,
rozmawia Sławomir Duda.
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8 sierpnia 2014 r. Minister
Edukacji Narodowej na wnio-
sek Ministerstwa Zdrowia zde-
cydował o likwidacji techników
farmaceutycznych. Istotną rolę
odegrało lobby izb aptekarskich
oraz uniwersytetów medycz-
nych kształcących magistrów
farmacji, którzy od lat zabiegali
o wyeliminowanie, w ich mnie-
maniu, bezpośredniej konku-
rencji. Ostatni nabór kandy-
datów na techników farmaceu-
tycznych będzie miał zatem
miejsce w roku szkolnym
2017/2018, po czym zawód ten
ulegnie likwidacji. Wówczas, je-
dynie magister farmacji będzie
mógł legalnie pracować w ap-
tece lub punkcie aptecznym. 
Jednocześnie należy zwrócić
uwagę, iż jednolite studia ma-
gisterskie na kierunku „farma-
cja” realizowane są wyłącznie 
w ramach publicznych uniwer-
sytetów medycznych (bezpłatne
i płatne). Koszt kształcenia 
w ramach studiów płatnych
kształtuje się w wysokości
około 10.500-25.000 zł za rok

akademicki. Do tego dochodzi
jeszcze fakt niskiego limitu
miejsc na tym kierunku. W chwi-
li obecnej o jedno miejsce ubie-
ga się 6-7 kandydatów. Za utrzy-
maniem obecnego stanu rzeczy
w Ministerstwie Zdrowia lob-
buje środowisko akademickie
wspomnianych powyżej uni-
wersytetów medycznych. Wed-
ług statystyk ok. 60 proc. za-
trudnionych osób w aptekach
to absolwenci szkół policeal-
nych, tj. technicy farmaceu-
tyczni. 
O ile w dużych miastach nie ma
problemu z zatrudnieniem ma-
gistrów farmacji, o tyle w mniej-
szych miejscowościach, oddalo-
nych od ośrodków akademic-
kich, trudniej o pracownika 
z dyplomem magistra. Wiado-
mym jest, że branża farmaceu-
tyczna w dużej mierze napędza
dziś gospodarkę krajową, a pla-
nowane zmiany wymagają lep-
szych kadr.
Wiceprezes Rady Ministrów
Mateusz Morawiecki w swojej
strategii jasno zaznaczył, że

przemysł farmaceutyczny trzeba
rozwijać. Jarosław Gowin, 
Minister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, dąży z kolei do roz-
szerzenia oferty edukacyjnej 
i ułatwienia dostępu do wszyst-
kich zawodów. Jak ma się
zatem do tego likwidacja kształ-
cenia na kierunku technika far-
maceutycznego lub niewyda-
wanie uprawnień do kształcenia
w ramach jednolitych studiów
magisterskich na kierunku far-
macja uczelniom niepublicz-
nym? Przecież to właśnie po-
szerzenie oferty edukacyjnej
zwiększa możliwości zatrudnie-
nia. Dlaczego Ministerstwo
Zdrowia jawnie ogranicza moż-
liwość kształcenia w powy-
ższym zakresie? 
Sytuacja kadrowa lekarzy nie
należy do najlepszych. Tutaj 
z kolei widać jawny sprzeciw
publicznych uniwersytetów
medycznych wobec uruchamia-
nia kierunku lekarskiego przez
niemedyczne uczelnie publi-
czne i niepubliczne, które twier-
dząc, że dotychczasowy poten-
cjał istniejących uczelni medy-
cznych jest niewykorzystywany. 
Dziś doświadczamy deficytu le-
karzy i pielęgniarek, jutro bę-
dzie brakowało farmaceutów.
Miejmy nadzieję, że obietnice
obecnej władzy oraz jej długo-
terminowy program poprawy
szkolnictwa i zapewnienia rów-
nego dostępu do wykonywa-
nia zawodów nie pozwolą na
kolejne braki kadrowe w bra-
nży medycznej. 

Dawid Chmura

Czy w dobie kryzysu kadrowego w branży
medycznej, gdzie już teraz brakuje lekarzy
i pielęgniarek, społeczeństwo może pozwo-
lić sobie na deficyt farmaceutów? Działania
Ministerstwa Zdrowia dotyczące l ikwida-
cj i  zawodu technika farmaceutycznego,
pokazują że tak. Skutki tego nie tylko nie
napawają optymizmem, ale mogą być opła-
kane. 

Ministerstwo 
Zawodów
Deficytowych 
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