
Panie Przewodniczący,

Szanowni Państwo,

Dwa tygodnie minęły od dnia, kiedy Państwa decyzją zostałem Rektorem 

Elektem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jeszcze raz Państwu 

dziękuję za poparcie mojej osoby.

Te dwa tygodnie to wiele miłych spotkań i niezliczona liczba gratulacji. To 

wszystko jest bardzo wspaniałe. Przychodzą jednak kolejne dni mojej nowej 

funkcji i wiele licznych dyskusji. Bardzo ważnych i pomagających podejmować 

decyzje. Na razie są to decyzje dotyczące kandydatów na Prorektorów. 

Tymi kandydatami są w dniu dzisiejszym:

1. Prof. zw. dr hab. Sławomir MAJEWSKI
kandydat na Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 

2. Prof. nadzw. dr hab. Anna KAMIŃSKA 

kandydat na Prorektora ds. Kadr .

3. Dr hab. Sławomir NAZAREWSKI  

kandydat na Prorektora ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy 
z Regionem

4. Prof. nadzw. dr hab. Marek KULUS
kandydat na Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych

Jeszcze raz dziękując Państwu za wybór mojej osoby pozwolę sobie jako 

pierwszego przedstawić kandydata na Prorektora ds. Nauki i Współpracy z 

Zagranicą - prof. dr hab. Sławomira MAJEWSKIEGO.



Prof. zw. dr hab. n. med. Sławomir Majewski, lat 52, jest absolwentem 

naszej Uczelni. Tytuł profesora uzyskał przed 15 laty, a od 2000 r. jest 

zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. 

Od 1998 r. – do chwili obecnej jest Dyrektorem Centrum Diagnostyki i 

Leczenia Chorób Przenoszonych Drogą Płciową Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego i Kierownikiem Kliniki Dermatologii i Wenerologii tego Centrum. 

W latach  1989-1990  był  stypendystą prestiżowej Fundacji Humboldta 

(Monachium), a w  latach 1990-1991  - stypendystą Instytutu Pasteura w Paryżu. 

Prof. Sławomir Majewski był opiekunem w 4 przewodach habilitacyjnych 

(dwie osoby uzyskały tytuł profesora). Był także promotorem w 20 przewodach 

doktorskich. 

Jest zapraszany jako recenzent przez takie światowe czasopisma jak: 

Archives of Dermatology, Journal of American Academy of  Dermatology, 

Journal of Investigative Dermatology, Arch Dermatol Res, Cancer Research,  Int 

J Cancer i inne. 

Prof. Sławomir Majewski jest autorem lub współautorem ponad 700 

publikacji (w tym > 300 artykułów i rozdziałów oraz 400 wydrukowanych 

komunikatów zjazdowych). Ponad 100 prac zostało opublikowanych w znanych 

zagranicznych czasopismach.

Łączna liczba punktów za opublikowane artykuły tzw. Cumulative Impact 

Factor wynosi ponad 350. Indeks cytowań ponad 2000.

Prof. Sławomir Majewski jest: członkiem korespondentem PAN (od 

2002), zastępcą Przewodniczącego Wydziału Nauk Medycznych PAN (od 

1996), przewodniczącym komisji Wydziału VI PAN ds. oceny działalności 

naukowej placówek, jest także członkiem kilku komitetów PAN-u oraz Rady 

Europejskich Badań Medycznych (European Medical Research Councils - od 

2001. 



Prof.  Sławomir  Majewski  jest  także:  prezesem Polskiego Towarzystwa 

Profilaktyki  Zakażeń  HPV  (od  2006  r.),  członkiem  wielu  komitetów 

redakcyjnych  międzynarodowych  czasopism  naukowych,  członkiem  wielu 

towarzystw  naukowych  zagranicznych  i  polskich,  w  tym  także  członkiem 

Zarządu (Board) European Society of Dermatological Research (od 2000-2004).

Był  kierownikiem  międzynarodowego  grantu  europejskiego  – 

„Copernicus” (1992-1996),  poprzednio  głównym  wykonawcą  tego  samego 

grantu  –  „Copernicus” (1992-1995).  Był  także  koordynatorem  ze  strony 

polskiej programu oficjalnej współpracy z Unite des Papillomavirus z Instytutu 

Pasteura w Paryżu (1995-2000).

Prof.  Sławomir  Majewski jest:  członkiem  Prezydium  Rady  Naukowej 

przy Ministrze Zdrowia (od 2002 r.), sekretarzem Rady (od 2006 r.), jest także 

członkiem  Rady  Naukowej  International  Institute  of  Molecular  and  Cell  

Biology (od  2000)  oraz  członkiem  Rady  Naukowej  Instytutu  Immunologii 

Doświadczalnej i Terapii PAN we Wrocławiu. 

Przedstawiłem Państwu  osobowość.  Osobowość  naukową  i  wspaniałego 

nauczyciela akademickiego, umiejącego tworzyć wizję rozwoju naukowego, nie 

tylko dla swojego Zespołu. Jestem przekonany, że  prof. zw. dr hab. n. med. 

Sławomir  Majewski  będzie  doskonałym  Prorektorem  ds.  Nauki 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w kadencji 2008 – 2012. 

Kandydatem na Prorektora ds. Kadr jest prof. Anna Kamińska. 

Dr  hab.  n.  med.  Anna  Kamińska  jest  profesorem  nadzwyczajnym  w 

Katedrze i Klinice Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest 

absolwentką Wydziału Lekarskiego naszej Uczelni, którą ukończyła w 1969 r.

Od  ukończenia  studiów  pracuje  w  tej  samej  Katedrze  i  Klinice. 

Doktoryzowała  się  w  1979  r.,  stopień  dr  habilitowanego  nauk  medycznych 

uzyskała  w  2000  r.  Od  2005  r.  jest  zatrudniona  na  stanowisku  profesora 

nadzwyczajnego.



W  Klinice  Neurologii  przez  wiele  lat  była  ordynatorem  Oddziału 

Udarowego  i  Intensywnej  Opieki  Neurologicznej  i  kierownikiem  Pracowni 

Morfologii Mięśni i Nerwów Obwodowych.

Prof.  Anna  Kamińska wykształcenie  zdobywała  także  w  Stanach 

Zjednoczonych  i  w  Kanadzie  -  na  Uniwersytecie  w  Arizonie  i  Montrealu. 

Należy do grupy wybitnych polskich neurologów zajmujących się chorobami 

mięśni.

Centralna  Komisja  ds.  Stopni  i  Tytułów  Naukowych  ocenia  obecnie 

dorobek prof. Anny Kamińskiej przed decyzją o nadanie jej tytułu profesora. 

Prof.  Anna Kamińska jest  realizatorką,  poza  grantami  Ministerstwa  Nauki, 

dwóch  grantów  polsko-niemieckich.  Bierze  również  udział  w  realizacji  7 

międzynarodowych programów międzyośrodkowych.

Prof.  Anna Kamińska jest  członkiem Komitetów Redakcyjnych  takich 

czasopism jak:  -  Basic  and Applied  Myology i  Lancet  –  Neurologia,  a  inne 

prestiżowe czasopisma naukowe zapraszają ją jako recenzenta np.  Neurology,  

Neuromuscular Disorders.

Za  swoja  dotychczasowa  pracę  otrzymała  nagrody Ministra  Zdrowia, 

Rektora oraz Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk.

W kadencjach 2002-2005 i 2005 do chwili obecnej jest Prodziekanem do 

spraw przewodów doktorskich I Wydziału Lekarskiego i wice-przewodniczącą 

Senackiej  Komisji Statutowej.

Prof. Anna Kamińska w pracy na stanowisku Prodziekana dała się poznać 

jako niezwykle sumienny i rzetelny pracownik naszej Uczelni. Ci z Państwa, 

którzy zetknęli się z jej działalnością na tej pozycji przekonali się, że jest dla 

wszystkich bardzo życzliwa,  ale  i  wymagająca.  Docenia  wartość  osób,  które 

przychodzą  do  jej  biura  prodziekana,  ale  jednocześnie  wymaga  od  nich 

starannego  przygotowania  dokumentów  w  przewodach  doktorskich  i  bardzo 

dobrej jakości samej pracy. Jestem przekonany, że na stanowisku Prorektora ds. 

Kadr  da  się  poznać  także  z  jak  najlepszej  strony.  Z  pełnym  przekonaniem 



rekomenduję  Panią  profesor  Annę  Kamińską na  stanowisko  Prorektora  ds. 

Kadr Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Kandydatem na  Prorektora ds. Lecznictwa i  Współpracy z Regionem 

jest dr hab. n. med. Sławomir Nazarewski.

Dr  hab.  n.  med.  Sławomir  Dariusz  Nazarewski ma  lat  48,  jest 

absolwentem naszej Uczelni. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych 

uzyskał  w 2004 roku.  Pracuje  na stanowisku  adiunkta  w Katedrze  i  Klinice 

Chirurgii  Ogólnej,  Naczyniowej  i  Transplantacyjnej  Warszawskiego 

Uniwersytetu  Medycznego.  Odbył  staże  naukowe  w  ważnych  ośrodkach 

naukowych USA, Szwecji, Francji i Holandii.

Dr hab. n. med.  Sławomir Nazarewski  jest członkiem Rady I Wydziału 

Lekarskiego od 1990 roku. Był Sekretarzem Komitetu Patofizjologii Klinicznej 

Wydziału  Nauk  Medycznych  Polskiej  Akademii  Nauk.  Obecnie  jest 

Sekretarzem  Generalnym  Polskiego  Towarzystwa  Transplantacyjnego  i 

Konsultantem  Mazowieckiego  Regionalnego  Ośrodka  Kwalifikacyjnego 

powołanego przez POLTRANSPLANT.

Do bardzo ważnych funkcji w naszej Uczelni należy członkostwo dr hab. 

n.  med.  Sławomira  Nazarewskiego  (kadencja  2005  –  2008)  w  Senackiej 

Komisji ds. Lecznictwa i Współpracy z Regionem. 

Jest członkiem kilku towarzystw naukowych polskich i zagranicznych. Ma 

znaczny dorobek naukowy i publikacyjny, w tym kierownictwo i wykonawstwo 

kilku grantów Ministerstwa Nauki.

Moje dotychczasowe kontakty i bezpośrednia praca w zespole dziekańskim 

(choć  nie  jest  nim  formalnie),  praca  na  kolejnych  stanowiskach  w 

towarzystwach  naukowych  oraz  doświadczenie  w  Senackiej  Komisji  ds. 

Lecznictwa  i  Współpracy  z  Regionem  przekonuje  mnie  do  doc. 

Nazarewskiego, jako bardzo dobrego kandydata na Prorektora ds. Lecznictwa i 

Współpracy z Regionem.

Taktowny,  spokojny,  ale  niezwykle  skuteczny  i  bardzo  dobrze 

współpracujący.  Należy  do tych  osób,  które  jeśli  podejmują  się  wykonywać 



jakieś zadanie, to skończą je nie tylko pozytywnie, ale przedstawią perspektywy 

dalszych  potrzeb.  Z  pełnym  przekonaniem  rekomenduję  dr  hab.  n.  med. 

Sławomira  Nazarewskiego  na  stanowisko  Prorektora  ds.  Lecznictwa  i 

Współpracy z Regionem. 

Kandydatem na Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych jest dr hab. 

med. prof. nadzw. Marek Kulus. 

Jest absolwentem naszej Uczelni, ma lat 48 lat. Habilitację uzyskał w 2000 

r.,  a  stanowisko  profesora  nadzwyczajnego  w  2001  r.  Od  tego  roku  jest 

Kierownikiem  Kliniki  Pneumonologii  i  Alergologii  Wieku  Dziecięcego  I 

Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prof. Marek Kulus przebywał na stażu naukowym w Londynie. Obecnie 

jest  członkiem  Rady  Naukowej  Instytutu  Gruźlicy,  członkiem  komisji 

patofizjologii układu oddechowego Polskiej Akademii Nauk. Jest recenzentem 

grantów  naukowych  Ministerstwa  Nauki,  członkiem  kilku  towarzystw 

naukowych  polskich  i  zagranicznych  oraz  recenzentem  w  specjalistycznych 

czasopismach naukowych.

Centralna  Komisja  ds.  Stopni  i  Tytułów  Naukowych  aktualnie  ocenia 

dorobek  dr hab. med. prof. nadzw. Marka Kulusa  przed decyzją o nadanie 

mu tytułu profesora. 

Prof. Marek Kulus od 2002 roku do chwili obecnej jest Prodziekanem do 

spraw  studenckich  I  Wydziału  Lekarskiego,  jest  także  członkiem  zespołu 

wprowadzającego  nowe  standardy  nauczania  dla  kierunku  lekarskiego  oraz 

zespołu programowego I Wydziału Lekarskiego do spraw nauczania pediatrii.

Od 2002 roku jest przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, 

a  od  stycznia  2007 roku  jest  przewodniczącym Rady  Kierowników Klinik  i 

Ordynatorów  połączonych  szpitali  klinicznych  przy  ulicy  Działdowskiej  i 

Litewskiej.

Prof.  Marek  Kulus jest  członkiem  rektorskiej  komisji  ds.  informatyki  i 

rektorskiej komisji ds. szpitali klinicznych i współpracy z regionem.



W  podsumowaniu  mogę  stwierdzić,  że  od  6  lat  doskonale  ze  sobą 

współpracujemy. Jest ona także osobą bardzo dobrze współpracującą z obecnym 

Prorektorem ds.  Dydaktyczno-Wychowawczych.  Doskonale  rozumie  potrzeby 

studentów.  Jest  młodym,  prężnym nauczycielem akademickim.  Polecam go i 

proszę  o  akceptację  kandydatury  prof.  nadzw.  dr  hab.  Marka  KULUSA 

na stanowisko Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych w Warszawskim 

Uniwersytecie Medycznym.
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