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Prof.dr hab. med. Piotr Bolesław Kuna 
specjalista chorób wewnętrznych , alergolog

dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. Norberta Barlickiego 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Urodził się 9 czerwca 1956 roku w Sieradzu w rodzinie inteligenckiej Mariana i Grażyny z domu 
Przemęcka. Ojciec inżynier elektryk i ekonomista był absolwentem Politechniki Łódzkiej i Uniwersyte-
tu Łódzkiego, pracował w Zakładzie Energetycznym Łódź Teren, matka skończyła pomaturalną szkołę 
elektrofizjologii i elektroradiologii w Gdańsku i pracowała w służbie zdrowia. Żona Małgorzata z domu 
Bocheńska jest lekarzem i nauczycielem akademickim. Ma dwoje dzieci: córkę Marikę (ur. 1983) ma-
gistra inżyniera, absolwentkę Politechniki Łódzkiej i syna Adama (ur. 1999).

Do Szkoły Podstawowej Nr 73 w Łodzi uczęszczał w latach 1963-1971, następnie kontynuował naukę  
w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym im Władysława Broniewskiego  w Łodzi (1971–1975). Studiował 
(1975–1981) – dyplom z wyróżnieniem, tytuł zawodowy lekarza medycyny (28 VIII 1981), doktoryzował 
się (17 XI 1987) i habilitował (24 V 1994) na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. Napisał 
rozprawę doktorską: Wpyw antygenów bakteryjnych na wytwarzanie czynnika uwalniającego histaminę 
(HRF) przez komórki jednojądrzaste chorych na astmę oskrzelową nieatopową, której promotorem był 
prof. dr hab. Jerzy Rożniecki oraz habilitacyjną:  Udział chemokin w mechanizmie uwalniania histaminy 
z bazofilów – recenzenci prof dr hab. Henryk Tchórzewski, prof. dr hab. Józef Małolepszy, prof. dr hab. 
Andrzej Szczeklik. Dnia 28 XII 1998 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski 
nadał P. Kunie tytuł naukowy profesora medycyny.

Odbył zagraniczne staże naukowe w: Klinice Chirurgii Ogólnej na Wydziale Medycznym RWTH 
Aachen (1979, 1980) – RFN,  Klinice Chorób Płuc Uniwersytetu w Lund (1988)–Szwecja, Division of 
Allergy Rheumatology and Immunology, State University of New York at Stony Brook, Stony Brook, 
NY (1989–1993, 1995) – USA; National University of Hospital, Laboratory of Medical Allergology 
Copenhagen (1996)– Dania, National Jewish Center for Immunology and Respiratory Medicine, Denver, 
CO (1997)– USA.

Uzyskał specjalizacje w zakresie chorób wewnętrznych I° (1984), II° (1988) i alergologii II° (1996).
Pracę zawodowa podjął w uczelni , której jest absolwentem. Zajmowane stanowiska i pełnione 

funkcje: asystent (1982–1984), starszy asystent (1984–1987), adiunkt (1988–1998), profesor nadzwy-
czajny i tytularny (1998) Kliniki Pneumonologii i Alergologii Akademii Medycznej w Łodzi, kierownik 
(1987–1989) Regionalnej Poradni Przeciwastmatycznej przy Klinice Pneumonologii i Alergologii AM, 
Uczelniany Koordynator ds. Programów Unii Europejskiej Tempus/Sokrates (1998–) zastępca dyrektora 
(1999–2002), następnie dyrektor (2002-2005) Instytutu Medycyny Wewnętrznej AM i UM,  konsultant 
wojewódzki: w zakresie alergologii (2001–2002)  i chorób wewnętrznych (2002–) dyrektor (2002–) Uni-
wersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 
kierownik Katedry Pulmonologii i Alergologii UM w Łodzi (2005–).

Działalność dydaktyczna – promotor 5 doktoratów (trzy w toku). Recenzent 17 rozpraw doktorskich 
i 5 habilitacyjnych. Prowadził wykłady dla studentów i doktorantów AM/UM z chorób wewnętrznych, 
pneumonologii i alergologii, na kursach szkolenia podyplomowego, w towarzystwach naukowych 
w Polsce (PTA, PTF, TIP, PTP, PTD) oraz zagranicznych ośrodkach naukowych USA (Boston, Denver, 
Chicago, Washington, Scottisdale), Wielkiej Brytanii (Anaheim, Cambridge), Danii (Kopenhaga), Szwecji 
(Lund), Czechy (Praga), Słowacja (Bratysława), Belgia (Bruksela).

Praca naukowa – podejmuje problematykę badawczą z zakresu patogenezy astmy, epidemiologii 
i immunoterapii chorób alergicznych, zapalenia oskrzeli, cytokin, histaminy, chemokin, eozynofilów, 
HRF, wpływu środowiska na występowanie chorób alergicznych i układu oddechowego. Ogłosił drukiem 
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551 publikacji w tym 83 prace oryginalne w pełnej wersji oraz 243 w formie doniesień zjazdowych, 128 
prac poglądowych, 24 rozdziały w wydawnictwach zwartych, 63 doniesienia zamieszczone w materiałach 
zjazdowych i kilkadziesiąt innych publikacji nie tylko o charakterze naukowym, ale także popularnonau-
kowych i z zakresu promocji zdrowia. Współautor dwóch patentów i dwóch odkryć zarejestrowanych w 
USA. Otrzymał granty: KBN (1997–2000, 2001–2003, 2005-2007), Prezydenta m. Łodzi (1998–1999), 
Fundacji Nauki Polskiej (1999–2000).

Po objęciu stanowiska dyrektora szpitala głównym zadaniem była spłata 23 milionowego zadłużenia 
Szpitala oraz rozwiązanie licznych problemów pracowniczych (ponad 800 spraw sądowych przeciwko 
Szpitalowi), z tytułu podwyżki „203”, zapłaty zaległych za 2 lata trzynastych pensji, niewypłaconych 
honorariów za dyżury lekarskie. W ciągu 4 lat Szpital samodzielnie spłacił wszystkie długi i rozwiązał 
wszystkie problemy pracownicze. Obecnie w sądzie pracy toczy się tylko 1 sprawa przeciwko Szpitalowi. 
Po załatwieniu najpilniejszych spraw zagrażających dalszej egzystencji Szpitala, obecne działania Dyrektora 
skupiają się na jego modernizacji i unowocześnianiu oraz wprowadzaniu najnowocześniejszych technik 
medycznych.  Podjął działania mające na celu optymalizację pracy, dostosował poziom zatrudnienia do 
potrzeb jednostki. Dokonał wnikliwej analizy ryzyka, zastosował skuteczne metody zarządzania w powią-
zaniu z elementami kontroli wewnętrznej, nadzoru i audytu. Jednocześnie skupił się na osiąganiu przez 
Szpital możliwie wysokiej pozycji na rynku usług medycznych. Dowodem na powyższe są wysokie lokaty 
osiągane w ogólnopolskich rankingach przeprowadzanych przez wiodące na rynku prasowym dzienniki i 
tygodniki: 10 miejsce w kategorii ,,Najlepszy szpital publiczny z Polsce’’(Ogólnopolski Ranking Szpitali 
2004 – Rzeczpospolita), ,,Najlepszy szpital publiczny w województwie łódzkim’’ (Ogólnopolski Ranking 
Szpitali 2004 – Rzeczpospolita), Oddział Kliniczny Okulistyki USK nr 1 – 5 miejsce w Polsce, 1 miejsce 
w województwie łódzkim (Ogólnopolski Ranking Szpitali 2004 – Wprost), Oddział Kliniczny Chirurgii 
Ogólnej i Gastroenterologicznej – 7 miejsce w Polsce, 1 miejsce w województwie łódzkim (Ogólnopolski 
Ranking szpitali 2004 – Wprost), 3 miejsce w Polsce w kategorii otolaryngologia – specjalizacja operacje 
mikrochirurgiczne krtani (Ogólnopolski Ranking Szpitali 2004 – Wprost), 4 miejsce w kategorii ,, Naj-
lepszy szpital publiczny w Polsce w roku 2005” (Ogólnopolski Ranking Szpitali 2005 – Rzeczpospolita), 
1 miejsce w kategorii ,,najlepszy Szpital publiczny w województwie łódzkim’’ Bezpieczny Szpital 2005 
(Ogólnopolski Ranking Szpitali 2005 – Rzeczpospolita), wprowadzenie i stosowanie systemu zarządzania 
jakością według norm ISO 9001: 2000 w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia 
w powiązaniu z realizacja zadań dydaktycznych i badawczych (certyfikat z dnia 29 XII 2004 r. wydany 
przez jednostkę certyfikującą TÜV CERT TÜV NORD CERT GmbH&Co.KG), wprowadzenie i stosowa-
nie systemu zarządzania środowiskiem według norm ISO 14001:1996 w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych, promocji zdrowia w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i badawczych (certyfikat z 
dnia 30 XI 2004 r. wydany przez jednostkę certyfikującą TÜV CERT TÜV NORD CERT GmbH&Co.KG), 
w grudniu 2005 roku przystąpienie szpitala do recertyfikacji według normy ISO 14001:2004 (certyfikat z 
dnia 11 I 2006 r.). W ciągu roku w zarządzanej jednostce przeprowadzane jest badanie satysfakcji pacjenta 
z pobytu w szpitalu. Ponad 96 % chorych jest zadowolonych z diagnostyki i leczenia. W roku 2004 i 2005 
jednostka odnotowała wpływ znikomej ilości skarg składanych do Rzecznika Praw Pacjenta i wpływających 
do Narodowego Funduszu Zdrowia, w przeciwieństwie do dużej liczby podziękowań przekazywanych na 
ręce dyrekcji szpitala i kierowników komórek organizacyjnych za troskę i trud pracy włożony w ratowanie 
i poprawę stanu zdrowia pacjentów. Jakość udzielanych świadczeń medycznych plasuje się na wysokim 
poziomie, który poświadczony jest certyfikatem ISO 9001:2000 i ISO 14001:1996 (ISO 14001:2004) w 
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia w powiązaniu z realizacją zadań dydak-
tycznych i badawczych.

Członek Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (1983–), Zarządu Głównego PTA (1997–), sekre-
tarz generalny PTA (2000–2003), prezydent elekt PTA (2003-2006), prezydium PTA (2006-), Polskiego 
Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego (1985–), Zarządu Głównego (2000-), wiceprzewodniczący PTF 
(2001–), Towarzystwa Internistów Polskich (1982–), American Academy of Allergology, Asthma and 
Immunology (1990–), American Academy of Allergology and Clinical Immunology (1993–), European 
Respiratory Society (1995–).

Otrzymał odznaczenie Złoty Krzyż Zasługi (2005) oraz nagrody JM Rektora AM: za wyniki w nauce 
(1976–1981), Złotą Odznakę im. Mikołaja Kopernika “Primus inter Pares” (1980, 1981), ukończone studia 
z I lokatą Summa cum Laude (1981), doktorat z wyróżnieniem (1987), Nagroda przewodniczącego PTA 
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(1988), Stypendium zagraniczne Fundacji hr. Jakuba Potockiego (1988), JM Rektora AM – naukowe I° 
(1996, 2000), II°  (1987, 1988, 1995, 1998), JM Rektora UM: naukowe I° (2003, 2005); Ministra Zdro-
wia I° (2004); Nagroda im. Clemensa von Pirqnet (1990), Nagroda “Young Investigator Award” (1991), 
Nagroda “Pharmacia Allergy  Research Foundation” (1995).

Hobby: literatura historyczna i biograficzna, narty, nurkowanie, muzyka, ogród.

S k ł a d  osobowy i spis wykładów Akademii Medycznej w Łodzi na rok akademicki 1972/1973–2000/2001; 
Informator Nauki Łódzkiej 1994; I n f o r m a t o r  Nauki Polskiej 1995–2004; Jadwiga P i o t r o w s k a , Ryszard 
Ż m u d a : Bibliografia publikacji pracowników Akademii Medycznej w Łodzi za lata 1971–1990. Łódź 2000; – Toż 
za lata 1991[–2002] / oprac. R. Żmuda. Łódź 2002, 2003; B i b l i o g r a f i a  publikacji pracowników Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi za rok 2002, 2003,2004 / pod red. R. Żmudy. Łódź 2003–;  W h o  is who w Polsce. Zug 2002 
s. 1036, portr.; Toż wyd. 2. 2003, – Toż wyd. 3. 2004; Profesorowie belwederscy. Prof. dr hab. med. Piotr Kuna. 
Panaceum 1999 nr 4 s.18, il.;  Z ł o t a  księga polskiej medycyny 2002 / red. nacz. Krzysztof  Pikoń. Gliwice 2002 s. 
177;  Dariusz B r y k a l s k i : Baza kliniczna  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kronikarz 2002/2003 R.1 nr 1/2 s. 
103–109, tab.: Czesław C z a p l i ń s k i , Jan K u b i c k i : Lekarze w walce o zdrowie. T 2. Warszawa 2003 s. 38-59, il., 
portr.; Andrzej M a r k i e w i c z , Jacek P o n i a t o w s k i : Dział ds. Nadzoru i Kontroli Szpitali Klinicznych. Kronikarz 
2003/2004 R.2 nr 2 s. 42–45; il.; Kamila G ą s i o r o w s k a : Sekretariat Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 
1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi. Kronikarz 2003/2004 R. 2 nr 1 s. 35–36,il.,tab.; Piotr Kuna, ...: Uniwersytecki 
Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kronikarz  2004/2005 R.3 nr 
1/2 s.231–235,il., port.; Andrzej Kurna towsk i : Profesorowie i docenci Akademii Medycznej w Łodzi 1965–1994. 
Łódź 2004 s. 276–277, portr.;  U n i w e r s y t e t  Medyczny w Łodzi : skład osobowy : rok akademicki 2003/2004 // 
Akta osobowe Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; http://www.umed.lodz.pl; http://bazy.opi.org.pl; http://nauka-
polska.pl; Materiały i informacje przekazane przez prof. P. Kunę redaktorowi „Kronikarza”

Ryszard Żmuda

http://www.umed.lodz.pl
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