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SUKcESY NaSZYch pRacOWNIKÓW

Dwóch profesorów z Uz na liście 
100 najbarDziej wpływowych osób 
w ochronie zDrowia

Prof. dr hab. n. med. Maciej Banach z Wy-
działu Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu i prof. 
dr hab. Zbigniew Izdebski z Wydziału Peda-
gogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu 
Zielonogórskiego znaleźli się na liście 100 
najbardziej wpływowych osób w polskiej 
medycynie. Prof. M. Banach na 24. pozycji, 
a prof. Z. Izdebski na 49. Przy czym należy 
podkreślić, że prof. Izdebski jest na tej li-
ście jedynym nie lekarzem. 

Profesor M. Banach jest kardiologiem spe-
cjalizującym się w zaburzeniach lipidowych 
i nadciśnieniu tętniczym i dyrektorem Insty-
tutu Centrum Matki Polki w Łodzi. Z Uniwer-
sytetem Zielonogórskim jest związany od 

z mediami. Zarządzał promocją pionierskiego w Polsce 
projektu „Politologia 40 plus”, który odniósł sukces rekru-
tacyjny, co zostało odnotowane i prezentowane przez naj-
większe media ogólnopolskie („Gazeta Wyborcza”, TVP2, 
„Wprost”) oraz naśladowane przez inne ośrodki uniwersy-
teckie w Polsce. Od 2012 roku jest członkiem Komisji ds. 
Jakości Kształcenia Wydziału Humanistycznego UZ. Cztero-
krotnie otrzymywał nagrody JM Rektora UZ za osiągnięcia 
organizacyjne.

Należy do Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Od 
roku 2010 pełni funkcję wiceprezesa Oddziału PTNP w Zie-
lonej Górze.

Jest stałym komentatorem politycznym. Zajmuje się 
również publicystyką polityczną. Wypowiada się na łamach 
ogólnopolskich dzienników i tygodników. Pełni funkcję sta-
łego eksperta Wiadomości TVP i Panoramy TVP, oraz rozgło-
śni Polskiego Radia 24, Programu 3 Polskiego Radia, ogól-
nopolskich portali internetowych: Wirtualna Polska oraz 
Interia, a także mediów regionalnych Polskiego Radia Za-
chód, Radia Index, TVP Gorzów Wlkp., „Gazety Lubuskiej” 
i Miesięcznika „Puls”.

Red.

prof. bogUsław banaszak 
sęDzią TrybUnałU sTanU

Prof. dr hab. Bogusław Banaszak – dziekan Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Zielonogórskiego został wybrany przez Sejm RP na sędziego 
Trybunału Stanu. Zajmie miejsce Rafała Sury, który zrezygnował z członko-
stwa w TS po wyborze do Rady Polityki Pieniężnej.

Sędziego Trybunału Stanu wybiera Sejm RP bezwzględną większością gło-
sów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. 

 Również w styczniu br. prof. B. Banaszak został powołany w skład Zespołu 
Specjalistycznego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Zespół jest ciałem 
doradczym ministra Jarosława Gowina. Profesor będzie zajmował się m. in. 
opiniowaniem spraw związanych z finansowaniem działalności statutowej 
podmiotów podległych MNiSW dotyczących nauk humanistycznych, społecz-
nych i nauk o sztuce i twórczości artystycznej.
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