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DR WALDEMAR S£UGOCKI PODSEKRETARZEM STANU W MRR
2 marca 2010 r. dr Waldemar Sługocki został powołany
na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 2 marca 2010 r.
Doktor Sługocki do 28 lutego zatrudniony był w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Instytutu Politologii na
Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Od 1 marca jest na urlopie. W ministerstwie podsekretarz
stanu Waldemar Sługocki odpowiada za sprawy związane z
realizacją SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw,
PO Innowacyjna Gospodarka, SPO Rozwój Zasobów Ludz- gionalnej, wykorzystania funduszy Unii Europejskiej, sakich oraz PO Kapitał Ludzki i IW EQUAL, reprezentuje też morządu terytorialnego, integracji europejskiej i polityki
ministra w Komitecie Rady Ministrów do Spraw Informaty- rolnej.
zacji i Łączności.
źródło: mrr.gov.pl
esa
Waldemar Sługocki urodził się 9 września 1971 roku w
Sulechowie. Jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Tam
też w 2002 roku obronił pracę doktorską z zakresu nauk
o polityce specjalność ekonomia polityczna. Pracę zawodową w administracji rozpoczął w roku 1997 w Urzędzie
Wojewódzkim w Zielonej Górze. Współuczestniczył w realizacji pilotażowego programu „Ekorozwój w Euroregionie
Sprewa-Nysa-Bóbr” realizowanego w ramach Phare INRED.
Od stycznia 1999 pracował w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Lubuskiego pełniąc między innymi funkcję
zastępcy dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej. Od
lutego 2007 był zastępcą burmistrza miasta Żagań gdzie
odpowiadał między innymi za realizację inwestycji współﬁnansowanych ze środków Unii Europejskiej. W okresie
tym reprezentował miasto Żagań w zarządzie Łużyckiego
Związku Gmin. Od listopada 2008 pełnił funkcję dyrektora
Departamentu Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego, a od lutego 2009 do lutego 2010 dyrektora Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Pracował również jako adiunkt w Zakładzie Stosunków
Międzynarodowych w Instytucie Politologii Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Piastował także stanowisko kierownika studiów podyplomowych „Zarządzanie środkami bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej z elementami prawa
europejskiego”. Autor ponad 100 artykułów popularnych,
popularno-naukowych i naukowych z zakresu polityki reUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
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NAGRODA
ŒW. KAMILA DLA PROF.
KRZYSZTOFA
NIEMCA
10 lutego w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji
Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie zostały rozdane Nagrody Świętego Kamila. Tegoroczne nagrody przyznano osobom i instytucjom, które w szczególny sposób
wyróżniają się udzielaniem pomocy matce i dziecku. Jed-
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nym z laureatów tej prestiżowej nagrody został prof.
Krzysztof Tomasz Niemiec z Katedry Zdrowia Publicznego
UZ. Nagrodę Profesorowi Niemcowi przyznano w kategorii
Pracownicy służby zdrowia z pasją realizujący swoją misję dla dobra chorych i cierpiących za wieloletnie zaangażowanie w tworzenie i wdrażanie w Polsce światowych
standardów opieki medycznej nad kobietami zakażonymi
HIV i ich dziećmi oraz za życzliwość i serce okazywane
pacjentkom w codziennej pracy.
Nagrody wręczane są w przeddzień Światowego Dnia
Chorych, a przyznawane są w czterech kategoriach:
> Instytucje, stowarzyszenia i organizacje będące wzorem
opieki nad chorymi i ich rodzinami
> Pracownicy służby zdrowia z pasją realizujący swoją misję dla dobra chorych i cierpiących
> Środki publicznego przekazu oraz twórcy życia publicznego promujący edukację zdrowotną i społeczną
> Nagroda specjalna
Gościem honorowym gali był J.E. Ks. abp Henryk Muszyński – Prymas Polski.
Nagroda Św. Kamila, patrona chorych i pracowników
służby zdrowia, została ustanowiona w 2007 roku z inicjatywy Zakonu Posługujących Chorym – Ojców Kamilianów oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.
Nagroda przyznawana jest z okazji Światowego Dnia Chorego, co roku w innej dziedzinie medycyny. Główną ideą
Nagrody jest wyrażenie i uznanie wdzięczności tym, którzy z wielką troską i bezinteresownością budują kulturę
miłosierdzia, akceptacji chorych i ich rodzin oraz stają się
głosem tych, którzy sami nie są w stanie domagać się przestrzegania swoich praw. Nagroda jest symbolem pomocy
niesionej każdemu choremu, bez względu na jego światopogląd, wyznawaną wiarę czy rodzaj choroby – wyjaśnia
abp Władysław Ziółek, metropolita archidiecezji łódzkiej
członek Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, członek Kapituły Nagrody Św. Kamila.

Profesor dr hab. Krzysztof Tomasz Niemiec jest dyrektorem Kliniki Położnictwa i Kliniki Zdrowia Kobiety w Szpitalu Medicover w Warszawie. Od początku swojej pracy
zawodowej do roku 2009 związany z Instytutem Matki i
Dziecka w Warszawie, gdzie kierował Kliniką Położnictwa
i Ginekologii. Głównymi zainteresowaniami naukowymi
profesora są: zakażenia perinatalne, choroby przenoszone
drogą płciową oraz zdrowie prokreacyjne, w tym: opieka
nad matką i dzieckiem oraz opieka nad kobietami żyjącymi z HIV oraz ich dziećmi. W roku 1989 otrzymał stypendium WHO w zakresie planowania rodziny w Wielkiej
Brytanii, a w 1992 stypendium Fogarty Foundation w USA
w zakresie zakażeń HIV u kobiet. W latach 1989-2005 odbył liczne staże i szkolenia w ośrodkach akademickich w
Wielkiej Brytanii, USA, Irlandii i Francji zajmujących się
problematyką zakażeń perinatalnych, planowania rodziny
oraz patoﬁzjologii szyjki macicy i kolposkopii.
Jest autorem ponad 290 publikacji naukowych w prasie
krajowej i zagranicznej. Jest promotorem 9 zakończonych przewodów doktorskich. Jest redaktorem, autorem
i współautorem wielu podręczników i książek w zakresie
zakażeń perinatalnych oraz zdrowia prokreacyjnego.
Od 1992 roku współpracuje z biurem ONZ w Warszawie.
Od 2005 roku jest ekspertem WHO w zakresie transmisji HIV od matki do dziecka, a od 2007 roku – ekspertem
UNICEF w tym temacie. Współautor projektu standardu
opieki nad kobietą i dzieckiem podczas porodu ﬁzjologicznego. Prowadzi programy naukowe wspólnie z innymi
ośrodkami naukowymi w Polsce i zagranicą. Jest członkiem wielu Towarzystw Naukowych oraz komitetów redakcyjnych czasopism naukowych.
Od 2007 roku prof. dr hab. med. Krzysztof Tomasz Niemiec jest zatrudniony na pełnym etacie w Katedrze Zdrowia Publicznego na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk
o Zdrowiu na Uniwersytecie Zielonogórskim. Do grudnia
2009 roku był wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.
esa
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