
Europoseł Adam Jarubas o tym jak przeszedł COVID-19, czy polskiej służbie zdrowia grozi zapaść, o walce z rakiem, 
stanie polskiej gospodarki, wyzwaniach związanych z ochroną środowiska i perspektywach dla młodych.
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19 marca dowiedziałem się, że je-
stem zakażony koronawirusem. 
Stało się to po 6 dniach walki  
w domu z wysoką gorączką, 
dreszczami i suchym kaszlem.  
Na początku nie dopuszczałem 
do świadomości, że mogłem za-
chorować na COVID-19. Myśla-
łem, ot zwykła grypa, która szyb-
ko przejdzie. Nie miałem racji  
i szybko przyszło mi się przeko-
nać, że wirus istnieje i jest śmier-
telnie groźny. Spędziłem równy 
miesiąc w szpitalu zakaźnym  
w Kielcach. Pojawiły się powi-
kłania w postaci zapalenia płuc 
i zatorowości płucnej. Stanąłem 
na krawędzi. Dziś jestem szczęśli-
wy, że udało mi się z tego wyjść. 

Miałem wiele czasu na myślenie. 
Dotąd byłem dzieckiem szczę-
ścia. Nigdy w życiu poważnie nie 
chorowałem, nie byłem w szpi-
talu. Pracę lekarzy, pielęgniarek, 
obsługi znałem przede wszystkim 
z opinii innych oraz z filmów. 
Dziś ,z perspektywy własnego 
doświadczenia muszę przyznać, 
że to prawdziwi bohaterowie.  
Jestem tym wszystkim ludziom 
naprawdę wdzięczny. Adres: 
„Kielce Radiowa 7”, choć będzie 
mi się kojarzył z trudnym cza-
sem choroby, ale też z dobrymi, 
dającymi nadzieję ludźmi.  Słowo  
i wyczuwalna, autentyczna ludz-
ka życzliwość mają olbrzymią 
moc i dają siłę.  A ta, konieczna  

do zwalczenia choroby, bierze się 
organicznie z nas, ale powstaje 
również w relacji z Panem Bo-
giem i z innymi ludźmi. I to dzię-
ki nim tej siły mi nie zabrakło, 
choć były trudne momenty.
Odebrałem ważną życiową lekcję. 
Zabrzmi banalnie: Nie jesteśmy 
wieczni i nawet ci, którym nigdy 
w życiu nic nie dolegało, z dnia na 
dzień mogą musieć zmierzyć się 
z ciężką chorobą. Dlatego warto 
cieszyć się życiem, każdym jego 
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dniem: dbać o zdrowie, pielęgno-
wać dobre relacje z innymi, rze-
telnie pracować i mieć nadzieję  
w tych trudnych, czasem wydaje 
się, że „beznadziejnych czasach”. 

Nie lekceważmy 
koronawirusa

I pamiętajmy, 
że jesteśmy 
odpowiedzial-
ni za innych. 

I pamiętajmy, że jesteśmy odpo-
wiedzialni za innych. Zachowuj-
my dystans społeczny, myjmy 
często i dezynfekujmy ręce oraz 
nośmy maseczki, bo to ograni-
cza rozprzestrzenianie się koro-
nawirusa. 
A przy tym – nie traćmy z oczu 
tego, co najważniejsze. Wielu 
goni za ułudą szczęścia, pieniędz-
mi, własną pozycją, owładnięci 
instynktem współzawodnictwa 
za wszelką cenę. Dopiero w obli-
czu nieszczęść, chorób, zdajemy 
sobie sprawę, że życie przecieka 
nam przez palce i uciekają rzeczy 
naprawdę ważne. Bo najważniej-
sze, to okazywać sobie życzli-
wość, uśmiechać się, cieszyć tym, 
co mamy. I w takich prostych, 
życzliwych odruchach zakodo-
wana jest nasza ludzka godność 
i tożsamość. A to bardzo pomaga  
w „czasach zarazy”.

Adam Jarubas

Moje Komisje | Środowisko  
#Darknet | Grupa EPL

Warsztatownia, czyli pomysł na 
tworzenie perspektyw dla młodzieży
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Trzy warunki skuteczniejszej walki w rakiem
– o koniecznych zmianach w polskiej onkologii 



Europoseł Adam Jarubas, wraz z Krzysztofem  
Hetmanem i Jarosławem Kalinowskim, trzema po-
słami Polskiego Stronnictwa Ludowego w PE, należą 
do EPL – Europejskiej Partii Ludowej. EPL to naj-
większa grupa polityczna w Parlamencie Europej-
skim, szeroka, chadecka centroprawica. 

Miesiąc temu Przewodniczą-
ca Komisji Europejskiej, Ursula 
von der Leyen, w swoim pierw-
szym orędziu o stanie UE sku-
piła się na człowieku: „W ciągu 
ostatnich sześciu miesięcy Euro-
pejczycy pokazali, jaka drzemie  
w nich siła – powiedziała na forum 
Parlamentu Europejskiego - tu 
chodzi o ludzki wymiar gospodar-
ki, która nas chroni przed zagro-
żeniami życia: przed chorobami, 
nieszczęściem, bezrobociem i bie-
dą. Oferuje stabilizację i pomaga 
absorbować szoki - dodała. Na tej 
bazie powstał plan wychodzenia  
z kryzysu wywołanego pandemią:  
od rozwoju tzw. Unii Zdrowot-
nej po Nowy Zielony Ład. Prze-
wodnicząca KE jest przekonana, 
że przy rosnącej samoizolacji  
i wycofywaniu się Stanów Zjed-
noczonych z porozumień wielo-
stronnych, to UE powinna dbać  
o globalny ład. 

KOMISJE
Praca w Parlamencie 
Europejskim

Grupa EPL

Adam Jarubas koncentruje się 
na pracy w trzech komisjach:

Komisji Środowiska, 
Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa 
Żywności

Komisji Budżetowej

Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych 

i Energii 

NOWY ZIELONY ŁAD New 
Green 
Deal

Handel narkotykami, handel 
ludźmi, pornografia dziecię-
ca, nielegalny obrót bronią 
– to się dzieje tuż obok nas, 
to nie są sceny tylko z filmów. 
Część tego nielegalnego ob-
rotu i przestępstw dzieje się 
za pośrednictwem ukrytego 
internetu - to tzw. Darknet. 
Darknet nie poddaje się in-
deksacji, a więc nie można 
do niego dotrzeć za pośred-
nictwem wyszukiwarek in-
ternetowych typu google. 
Treści Darknetu są często 
kodowane i dostępne tylko 

Grupa EPL jest największą i naj-
starszą grupą w Parlamencie  
Europejskim. Jesteśmy zaanga-
żowani w tworzenie silnej i bez-
piecznej Europy, zbudowanej 
w służbie obywatelom. Naszym 
celem jest demokratyczna i kon-
kurencyjna Europa, w której lu-
dzie mogą budować życie takie, 
jakiego pragną. Europa musi po-
dejmować wyzwania i wskazy-
wać kierunek dla całego świata. 

przy wykorzystaniu dedy-
kowanego oprogramowania.  
O ile przestępcy, wykorzystu-
jący ogólnie dostępne strony 
do nielegalnej dzia-
łalności są stosunko-
wo łatwo namierzani 
przez organy ścigania, 
o tyle monitorowanie 
Darknetu pozostaje 
wyzwaniem przekra-
czającym możliwości 
wielu Państw UE.
Adam Jarubas do-
prowadził do przyję-
cia przez Parlament 
Europejski popraw-
ki budżetowej, któ-
ra przeznacza 2 mln 
euro na walkę z prze-
stępczością popeł-
nianą za pośrednic-
twem Darknetu.

Ciemna strona 
I N T E R N E T UWyzwania, 

które podej-
mujemy
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sprzątanie rzeki Bobrzy w gminie Sitkówka-Nowiny 

z Europosłem Jerzym Buzkiem w PE

Zapobieganie pogłębianiu się 
niekorzystnych zmian klimatu, 
ochrona środowiska, energia 
oparta na odnawialnych źró-
dłach to nasze zobowiązanie 
wobec przyszłych pokoleń.

A czym jest Nowy Zielony Ład?
Celem jest m.in. osiągniecie przez 
Unię neutralności klimatycznej 
do roku 2050. Uważamy, że droga 
do osiągnięcia tego celu, musi brać 
pod uwagę specyfikę poszczegól-
nych państw. Osiągnięcie tego celu 
jest w dużej mierze uzależnione  
od poziomu wsparcia dla najbar-
dziej potrzebujących państw, jakie 
musi wynegocjować polski rząd – 
mówi Adam Jarubas.
Ws. ochrony klimatu potrzebuje-
my globalnego sukcesu, a to zna-
czy, że Unia nie może udawać roz-
wiązywania problemu wypychając 
swoje emisje poza UE (tzw. carbon 
leakage). Globalny sukces to włą-
czenie wszystkich krajów globu 
do tego celu i procesu. Chiny już 
ogłosiły, że chcą osiągnąć neutral-
ność klimatyczną do 2060 r. 
Potrzebujemy Nowego Zielonego 
Ładu, na którym w ogólnym roz-
rachunku skorzysta gospodarka 
UE, gdzie energetyka i przemysł 
będą mieć czas i środki na zmianę.



Został pan członkiem specjalnej 
komisji do spraw walki z rakiem, 
powołanej w Parlamencie Euro-
pejskim. Skąd ten wybór?

Co roku, u około trzech milionów 
Europejczyków, diagnozowana 
jest choroba nowotworowa. Rak 
jest drugą najczęstszą przyczyną 
zgonów po chorobach sercowo-
-naczyniowych. Pandemia ko-
ronawirusa tę złą sytuację może 
pogłębić, zwłaszcza w Polsce. 
Opóźnia się diagnostyka, odkła-
dane są zaplanowane wcześniej 
operacje. Teraz obnażane są na-
rastające latami niedostatki pol-
skiego sytemu opieki zdrowotnej, 
któremu w ciągu najbliższych 
miesięcy grozi armagedon.

Czy to nie jest zbyt czarna wizja?

Coraz więcej szpitali na powrót 
staje się jednoimiennymi - mają 
służyć leczeniu pacjentów z co-
videm. Przez to obniża się do-
stępność do leczenia pacjentów 
z innymi chorobami. Lekarze  
i pielęgniarki są na granicy wy-
czerpania. W wielu ośrodkach 
zaczyna brakować personelu. Nie 
dość, że respiratorów jest za mało, 
to zaraz nawet tych, które są, nie 
będzie miał kto obsługiwać. Bez 
zwiększenia nakładów na służbę 
zdrowia, bez zwiększenia ilości 
personelu medycznego nie uda 
się wyjść z tej zapaści.

Wracając do głównego tematu 
rozmowy – jakie ma pan 
propozycje dotyczące 
onkologii?

Trzeba wyjść 
od diagnozy, 
co w Polsce 
szwankuje. 

i zapewnić system motywacyjny 
dla histopatologów, bo to bardzo 
trudna i odpowiedzialna specjali-
zacja, w której występują najwięk-
sze braki kadrowe. Specjalistycz-
ne laboratoria muszą powstać też 
w mniejszych ośrodkach leczenia 
raka. Czas oczekiwania na wy-
nik badań musi zostać skrócony  
z ponad miesiąca do maksymalnie  
3 dni - co przypadku raka może 

być decydujące. 

Tylko wtedy lekarze będą mogli 
podejmować skuteczną terapię.

Dobrze – jesteśmy więc przy 
punkcie drugim – najnowocze-
śniejsze terapie lekowe…

Lekarze powinni leczyć zgodnie  
z najlepszą wiedzą medyczną,  
a tymczasem w Polsce nie mogą 
stosować w terapiach najnowo-
cześniejszych metod i leków. 
Te najnowsze i najskuteczniejsze 
– często nie są u nas refundowa-
ne. Po przejściu badań klinicz-
nych w określonej chorobie i sta-
nie jej zaawansowania – agencje 
lekowe na Zachodzie takie leki 
szybko dopuszczają i refundują. 
U nas, zanim lek otrzyma refun-
dację, często mija kilka lat. Zanim 
to nastąpi – leki takie są dostępne 
w tzw. „programach lekowych”,  
co oznacza, że aby móc go za-
aplikować, pacjent musi speł-
niać do kilkunastu różnych 
kryteriów. To powoduje, że re-
alnie onkolog może podać taki 
lat 10-20% pacjentów - ten sys-
tem całą resztę wyklucza. Czyli 
tak naprawdę programy lekowe 
ograniczają możliwość stosowa-
nia najskuteczniejszych leków  

Po pierwsze – za długi okres ocze-
kiwania na wyniki badań histopa-
tologicznych i genetycznych. 
Po drugie – bardzo ograniczony 
dostęp do najnowocześniejszych 
terapii lekowych. 
Po trzecie – coraz większe braki 
kadrowe.

O tym, że brakuje lekarzy i pielę-
gniarek mówi praktycznie każdy. 
Czy mógłby pan rozwinąć te za-
gadnienia?

Ok, a więc po kolei. Punkt pierw-
szy: Największą bolączką jest 
za długi oczekiwania na wyni-
ki badań histopatologicznych i 
genetycznych. Należy kształcić  

z uwagi na brak refundacji. Le-
karze bardzo pilnują tych ogra-
niczeń, bo jeśli lekarz coś nie-
właściwie zakwalifikuje – to 
placówka musi oddawać pienią-
dze z refundacji, a lekarz ponosi 
konsekwencje od pracodawcy.  
Co więcej – nie wszystkie pro-
gramy lekowe są jednakowe we 
wszystkich placówkach, a już 
szczytem bezmyślności, czy ra-
czej ich ograniczania – jest prze-
prowadzanie długotrwałych 

procedur konkursowych przez 
NFZ na poszczególne progra-

my lekowe. 

Co więc należy zrobić? Leki 
dopuszczone do leczenia  
w innych krajach UE muszą być 
szybko dopuszczane również 
w Polsce i podlegać refundacji. 
To lekarze a nie urzędnicy NFZ 

mają decydować, jakie stoso-
wać leki. Kryteria refundacji le-
ków nie mogą być tak ustalane,  
aby ograniczać grono pacjentów, 
którzy dany lek mogą dostać. Le-
karz powinien mieć możliwość 
stosowania najnowocześniej-
szych terapii a nie bać się, że jego 
najlepsza wiedza i stosowane leki 
mogą zostać zakwestionowa-
ne przez urzędnika z NFZ. Jeśli  
te zmiany nie zostaną wprowa-
dzone – zawsze będziemy kilka 
lat w tyle, jeśli chodzi o skutecz-
ność leczenia onkologicznego.

Pozostał nam punkt 3 – braki 
kadrowe.

O brakach w zakresie diagnosty-
ki – już mówiłem. Ograniczenia  
w zakresie personelu medycznego 
– lekarzy i pielęgniarek - limituje 
ilość leczonych właściwie pacjen-
tów, a przez to tworzą się kolejki. 
Praktycznie w każdym ośrodku 
można usłyszeć – „nie ma ludzi, 
nie mamy kim leczyć, brakuje 
pielęgniarek i lekarzy” – i tu wra-
camy do punktu wyjścia – czyli 
do kształcenia i ilości pieniędzy  
w służbie zdrowia. Brakuje dłu-
gofalowej polityki w tym zakresie. 

Jakie są więc Pana cele – co chce 
Pan osiągnąć pracując w komisji 
ds. walki z rakiem w PE?

Będziemy tworzyć standardy 
równego dostępu do najnowszych 
metod leczenia dla wszystkich, 
bez względu na to, czy miesz-
ka na wschodzie lub zachodzie,  
w dużym mieście czy na wsi. 
Szybka diagnostyka i dostęp do 
najnowszych osiągnięć medycyny 
w zakresie onkologii to warunek 

skutecznego leczenia raka i to  
w Polsce musi ulec 
szybkiej poprawie.

rozmawiała: 
Sylwia Bętkowska

ADAM JARUBAS:  
Polska onkologia 
wymaga naprawy

Szybka diagnostyka 
histopatologiczna  
i genetyczna.

Zwiększenie dostęp-
ności do wykwa-
lifikowanej kadry 
onkologicznej.

Zwiększenie  
dostępu do najno-
wocześniejszych i 
najskuteczniejszych 
terapii onkologicz-
nych (leków).

Warunki skutecz-
niejszej opieki onko-
logicznej w Polsce
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Więcej też widzą i czują, co jest 
naturalną koleją rzeczy, bo licząc 
od teraz, jeśli wszystko pójdzie 
dobrze, więcej też przeżyją. 
Rodzice pracują dla dzieci – żeby 
miały lepsze, godne życie – pra-
cę, wykształcenie, mieszkanie lub 
dom – cykl wielu pokoleń, natu-
ralny rytm. Dlatego chwila obec-
na jest taka trudna, bo cywiliza-
cyjnie doszliśmy do ściany – nie 
może być już lepiej w starym zna-
czeniu. Bo jak godnie można żyć 
bez nadziei na dostęp do bieżącej 
wody (pustynnienie kraju), w za-
nieczyszczonym powietrzu (brak 
zrównoważonej polityki energe-
tycznej), żywiąc się pożywieniem 
wypełnionym plastikiem?
W chwili obecnej zmiany klima-
tyczne pędzą w zastraszającym 
tempie – to nas przeraża i przera-
sta – bo w pojedynkę nic nie jeste-
śmy w stanie zdziałać. 
Potrzebna jest umiejętność two-
rzenia wspólnoty, współpracy po-
nad podziałami, pewność siebie 
i wiara w wyższe dobro. Wierzę, 
że jesteśmy w stanie zrozumieć i 
współtworzyć obecną transfor-
mację, ale to za mało. 

Młodzi ludzie 
są zmianą.
Naszym obowiązkiem jest ich 
wspierać i dać potrzebne im na-
rzędzia. Pewność siebie, umie-
jętności liderskie, zdolności ko-
munikacyjne, itd. itp. Pokażmy 
im, że wiemy, że słyszą więcej  
i że chcemy ich słuchać i wspierać  
i pomagać. Ja chcę.

MŁODZI 
SŁYSZĄ 
WIĘCEJ...

Każdy z nas 
spotyka na 
swojej drodze 
ludzi, którzy 

zmieniają nasze życie. Inspi-
rują, uwrażliwiają, wskazują 
dobre przykłady i przestrze-
gają przed głupimi błędami.
Chcemy uruchomić potencjał 
młodych ludzi  i wzmocnić 
proces ich rozwoju. Będzie 
to przestrzeń ciekawych spo-
tkań, szkoleń i seminariów 
rozwojowych.

Projekt adresowany 
do młodych ludzi, 
którzy chcą kształto-
wać otaczającą rze-
czywistość i nie chcą 
być bierni. 
Dla tych, którzy chcą rozwijać 
się, zdobywać nowe kom-
petencje i tworzyć 
wartościowe
relacje.

Problemem współczesnej 
Polski jest niski stopień ak-
tywności społecznej mło-
dych. Bazując na osobistych 
doświadczeniach, wiem jak 
ważne jest wspieranie rozwo-
ju lokalnych liderów, którzy 
budują przyszłość naszych 
małych ojczyzn. Sam kiedyś 
taką pomoc uzyskałem. 
Zapraszam do współpracy 
wszystkich młodych ludzi, 
którzy chcą uczestniczyć  
w ciekawych spotkaniach, 
pracować nad samorozwojem  
w oparciu o innowacyj-
ne metody szkoleniowe  
i spędzać czas w przy-
jaznym gronie. 
Zapewniamy 
inspirującą 
do działa-
nia przestrzeń
oraz przerwę 
     obiadową.

CO ZA NAMI:
MOGĘ WSZYSTKO
Uświadomienie sobie celów, stwo-
rzenie listy wartości i rozwijanie 
wewnętrznej motywacji poprzez 
określenie priorytetów. 
Tworzenie strategii realizowania 
celów.
miejsce: Kielce, Kraków

PRZYPŁYW-ODPŁYW-
-WPŁYW
Eksploracja przestrzeni wpływu 
i poszukiwanie, wewnętrznych 
mocy, które nam te przestrzenie 
poszerzają. Zwiększenie świado-
mości siebie, wzmocnienie wiary 
w swoją sprawczą moc.
miejsce: Kielce, 
zaplanowane: Kęty 

www.warsztatownia.jarubasadam.pl

Projekt 
dla młodzieży 

spoza ramy

autor
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sprawozdawca 
lub kontrsprawozdawca 
do opinii i raportu

kilkaset poprawek 
do licznych 
dokumentów PE

kilkanaście interpelacji 
poselskich do Komisji 
Europejskiej

wystąpień na sesji 
plenarnej PE

pierwszy poniedziałek 
miesiąca w Pińczowie 
ul. Słabska 13

ostatni poniedziałek 
miesiąca w biurze 
w Kielcach ul. Wesoła 47

25-363 Kielce,
ul. Wesoła 47/49 II p

31-135 Kraków,
ul. Batorego 2

BIURA:

kontakt@jarubasadam.pl

WWW.JARUBASADAM.PL

PORADY PRAWNE:

rezolucje 
współautorstwa posła

obecność na 
głosowaniach PE
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