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Plan inwestycyjny: Pierwszy bezpośredni kredyt EBI dla polskiego
uniwersytetu na wsparcie budowy nowego centrum symulacji medycznych
•
•

Warszawski Uniwersytet Medyczny otrzyma 100 mln PLN (ok. 24 mln EUR) na
wybudowanie najnowocześniejszych obiektów akademickich i renowację
istniejących budynków
Projekt jest objęty gwarancją w ramach Planu inwestycyjnego dla Europy i
wskazuje na coraz większe wsparcie EBI dla sektora szkolnictwa wyższego w
Polsce

Obiekty akademickie zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami, przyciągające zarówno
polskich, jak i zagranicznych studentów – taki jest cel planu modernizacji przyjętego przez Warszawski
Uniwersytet Medyczny (WUM), czołową uczelnię medyczną w Polsce.
Instytucja szkolnictwa wyższego otrzyma z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) kredyt w
wysokości 100 mln PLN (23,4 mln EUR) na modernizację kluczowych obiektów głównego kampusu
uczelni
w
Warszawie.
Proponowana
operacja
obejmuje
projekt,
budowę
i wdrożenie nowoczesnego centrum symulacji medycznych na głównym kampusie WUM, które będzie
służyło do celów szkoleniowych i badawczych. Projekt uwzględnia także odnowienie budynku uczelni
przy ulicy Litewskiej w centrum Warszawy, termomodernizację budynku Wydziału Farmaceutycznego
w celu zwiększenia jego efektywności energetycznej oraz remont pomocniczej jednostki symulacji
medycznych.
„To przełomowa transakcja dla EBI w Polsce” - powiedział Vazil Hudák, Wiceprzewodniczący
Europejskiego Banku Inwestycyjnego. „Po raz pierwszy – i dzięki Planowi inwestycyjnemu dla
Europy – EBI wspiera sektor szkolnictwa wyższego w Polsce przez udzielenie kredytu uczelni bez
pośrednictwa organów państwowych. Dalekosiężny plan rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego ma na celu poprawę środowiska akademickiego poprzez udostępnienie obiektów takich
jak najnowocześniejsze centrum symulacji medycznych. Umożliwi to lepsze szkolenie lekarzy i
pielęgniarek, co z kolei poprawi w przyszłości stan opieki medycznej w Polsce. Z chęcią inwestujemy w
ten innowacyjny projekt, który jest dowodem na naszą gotowość do wspierania Polski w jej wysiłkach
na rzecz tworzenia społeczeństwa opartego na wiedzy”.
Profesor Mirosław Wielgos, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, stwierdził:
„Cieszymy się, że dzisiaj podpisujemy umowę, która otwiera drogę do powstania Centrum Symulacji
Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Środki, które uzyskamy dzięki porozumieniu z
Europejskim Bankiem Inwestycyjnym pozwolą nam zapewnić finansowanie dla utworzenia
niezależnego innowacyjnego ośrodka oferującego najnowocześniejsze rozwiązania służące szkoleniu
przed- i podyplomowemu. Powstanie Centrum pozwoli na poprawę jakości praktycznej strony edukacji
medycznej, zdobywanie doświadczenia w zakresie scenariuszy leczenia medycznego i opieki nad
pacjentem. Warto podkreślić, że jest to pierwsze w Polsce takie przedsięwzięcie finansowane przez
Europejski Bank Inwestycyjny, który dotychczas kredytował głównie instytucje i agendy rządowe.”

Plan Inwestycyjny dla Europy
Kredyt jest objęty gwarancją Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który
jest filarem finansowym Planu Inwestycyjnego dla Europy zwanego potocznie „Planem Junckera”.
Projekt uzyskał także wsparcie techniczne Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI),
które jest filarem doradczym Planu inwestycyjnego dla Europy.

Komisarz Europejski do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu, Tibor Navracsics,
powiedział: „Musimy więcej inwestować w edukację. Ma to kluczowe znaczenie dla budowania trwałych,
spójnych i sprawiedliwych społeczeństw oraz dla zapewnienia konkurencyjności i innowacyjności
europejskiej gospodarki. Dlatego cieszę się, że Europejski Bank Inwestycyjny i Warszawski Uniwersytet
Medyczny połączyły siły, aby, przy wsparciu Planu Inwestycyjnego dla Europy, doskonalić metody
nauczania oraz możliwości kształcenia dla studentów i pracowników.”
„Inwestycja Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego to dwudzieste przedsięwzięcie z Polski, które
otrzymało wsparcie z Planu Junckera. Sześć kolejnych ma już pozytywną decyzję Banku i czeka na
podpisanie umowy. To w sumie ponad 10 miliardów złotych finansowania z EBI na 26 inwestycji. Taki
wynik daje nam piąte miejsce w Europie” – podkreślił Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Witold
Słowik.
Innowacyjność i podnoszenie kwalifikacji
Zawarcie umowy kredytowej z WUM jest pozytywną wiadomością również dlatego, że w tym samym
dniu, czyli dzisiaj, w Narodowym Banku Polskim (NBP) podczas wydarzenia zorganizowanego wspólnie
przez EBI i NBP odbywa się prezentacja wyników badania EBI dotyczącego inwestycji w Polsce w latach
2017-2018. Z badania wynika, że aby w przyszłości możliwe było utrzymanie dotychczasowego
dynamicznego rozwoju, potrzebne są dalsze inwestycje w innowacje i podnoszenie kwalifikacji.
Poniższy wykres przedstawia odpowiedzi polskich firm na pytanie, jaki obszar inwestycji publicznych
z punktu widzenia ich działalności, będą traktować priorytetowo przez najbliższe trzy lata. Warto
zauważyć, że oprócz infrastruktury transportowej (29%), polskie firmy wymieniły szkolenia zawodowe
i szkolnictwo wyższe (18%). Wysokie miejsce w odpowiedziach zajmuje również infrastruktura
teleinformatyczna oraz szpitale i opieka medyczna.
Link do badania EIBIS: http://www.eib.org/infocentre/publications/all/econ-eibis-2017-poland.htm
Wykres: Priorytety inwestycji publicznych według polskich firm

Źródło: Badanie grupy EBI dotyczące inwestycji i finansowania inwestycyjnego w 2017, przegląd - Polska

Dodatkowe informacje
O EBI
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów
długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe
wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do
realizacji celów polityki unijnej.
O Planie Inwestycyjnym dla Europy
Plan Inwestycyjny dla Europy, zwany „Planem Junckera”, jest jednym z głównych priorytetów UE
w zakresie wspierania inwestycji i tworzenia miejsc pracy oraz rozwoju poprzez usuwanie przeszkód
dla inwestycji. Dzięki gwarancjom z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS),
Europejski Bank Inwestycyjny może wziąć na siebie większą część ryzyka związanego z projektem,
zachęcając prywatnych inwestorów do udziału w projektach.

O Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
WUM jest największą polską uczelnią medyczną i jedyną taką na Mazowszu (ok. 5,4 mln mieszkańców,
region Polski o największej liczbie studentów). Około 16% wszystkich studentów medycyny w Polsce
studiuje na WUM. Wydziały WUM oferują studia na 14 kierunkach (w języku polskim i angielskim), a
jego obiekty znajdują się na dwóch kampusach w Warszawie. Na Warszawskim Uniwersytecie
Medycznym studiuje 9 599 studentów, 530 doktorantów i 237 studentów studiów podyplomowych,
pracuje 1783 nauczycieli akademickich, w tym 180 profesorów tytularnych (stan pracowników na
31.12.2017).
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