Uchwała nr 173/2022
Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
z dnia 26.05.2022 r.
w sprawie opinii dotyczącej wniosku o przyznanie nagrody Ministra Zdrowia za całokształt
dorobku prof. dr hab. Zenonowi Mariakowi
Na podstawie:
§ 28 ust. 1 pkt 20 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz § 5 ust. 4 pkt 1
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie nagród ministra
właściwego do spraw zdrowia dla nauczycieli akademickich (Dz.U. 2019 r., poz. 1150) uchwala
się, co następuje:
§1
Senat Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pozytywnie opiniuje zasadność wystąpienia
z wnioskiem o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw zdrowia za całokształt dorobku
prof. dr hab. Zenonowi Mariakowi. Uzasadnienie wystąpienia z wnioskiem stanowi załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Senatu
Rektor

prof. dr hab. Adam Krętowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMB nr 173/2022 z dnia 26.05.2022 r.

Uzasadnienie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw
zdrowia za całokształt dorobku prof. dr hab. Zenonowi Mariakowi
Prof. dr hab. Zenon Mariak od 47 lat jest neurochirurgiem, specjalizującym się w neurochirurgii
naczyniowej i onkologicznej. Pełnił funkcję Prorektora ds. Klinicznych i Kształcenia
Podyplomowego UMB przez okres dwóch kadencji w latach 2008-2016. Działalność naukowa
prof. dr hab. Zenona Mariaka skupia się przede wszystkim na opracowaniach klinicznych.
Publikując sprawozdania naukowe z działalności klinicznej w najwyżej notowanych czasopismach
profilowych, prof. dr hab. Zenon Mariak stał się jednym z najlepszych ambasadorów polskiej
neurochirurgii na forum światowym.
Przez cały okres pracy zawodowej prof. dr hab. Zenon Mariak kierował się ideą efektywności
oraz innowacyjności. Już na przełomie lat 70/80 jako pierwszy w białostockiej Klinice
Neurochirurgii i jeden z pierwszych w Polsce zaczął operować mikrochirurgicznie, pod
powiększeniem mikroskopowym. Wprowadził w Klinice Neurochirurgii mikrochirurgiczne
operacje tętniaków mózgu i naprawę uszkodzeń nerwów obwodowych. Na początku lat
dwutysięcznych, wytyczył białostockiej neurochirurgii drogę w kierunku metod małoinwazyjnych
i pozyskał na ten cel grant NCBiR w wysokości 1mln 970 tys. zł. Stworzył też oryginalną
i skuteczną strukturę niezbędnej współpracy pomiędzy neurochirurgią i laryngologią
p.n. „Międzykliniczny Ośrodek Chirurgii Podstawy Czaszki”. Od 2004 r. po raz pierwszy w Polsce,
w kierowanej przez prof. dr hab. Zenona Mariaka Klinice zaczęto wykonywać endoskopową
chirurgię podstawy czaszki. W 2016 r. Klinika Neurochirurgii została zaproszona do udziału
w konferencji „Nowoczesne Technologie Medyczne” pod patronatem Marszałka Senatu.
Podkreślenia wymaga fakt iż do udziału w tym wydarzeniu zakwalifikowano jedynie 10 nowych
technologii medycznych, które wywarły największy wpływ na współczesną polską medycynę.
Prof. dr hab. Zenon Mariak jako kierownik Kliniki Neurochirurgii pozyskał środki na zakup
profesjonalnego sprzętu i zagraniczne szkolenie lekarzy w kierunku minimalnie inwazyjnej
chirurgii kręgosłupa. Efekty tej działalności zostały nagrodzone w 2020 r. w ogólnopolskim
konkursie „Złoty Skalpel”.
Istotnym osiągnięciem prof. dr hab. Zenona Mariaka było zorganizowanie systemowej opieki
i ciągłego nadzoru, w tym anestezjologicznego, nad pacjentami poddawanymi interwencjom
wewnątrznaczyniowym. Do poprawy terapii nad tymi pacjentami przyczyniło się utworzenie
z inicjatywy prof. dr hab. Zenona Mariaka - Zakładu Neurologii Inwazyjnej, którego zespół
wspiera Klinikę Neurochirurgii w działaniach diagnostycznych. Pod kierownictwem prof. dr hab.
Zenona Mariaka poprawiła się efektywność ekonomiczna Kliniki Neurochirurgii.

Prace prof. dr hab. Zenona Mariaka znajdują się na liście czasopism obejmujących najbardziej
prestiżowe tytuły w zakresie neurochirurgii i pokrewnych dziedzin klinicznych. Sukcesy kliniczne
i naukowe zapewniły mu uznanie w środowisku neurochirurgów. Od wielu lat prof. dr hab. Zenon
Mariak wybierany jest do władz towarzystw naukowych, komitetu naukowego Polskiej Akademii
Nauk, komisji przeprowadzających egzaminy specjalizacyjne. Ponadto prof. dr hab. Zenon Mariak
jest recenzentem ponad 20 przewodów habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu
naukowego.
Na podkreślenie zasługuje aktywność społeczna i organizacyjna Kandydata. Działalność tę
rozpoczął jako asystent Kliniki, aktywnie działając w Komisji Uczelnianej tzw. Pierwszej
Solidarności, m.in. pisząc i redagując biuletyn NSZZ Solidarność.
Ogromnym niewątpliwie sukcesem organizacyjnym prof. dr hab. Zenona Mariaka była
koordynacja oraz nadzór rektorski nad inwestycją wieloletnią, polegającą na gruntownej
modernizacji i rozbudowie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. O skali
przedsięwzięcia świadczą dane, takie jak: budżet inwestycji w wysokości ponad pół miliarda zł.,
jedenastoosobowe biuro budowy oraz ponad 70 tys. metrów kwadratowych powierzchni
obiektu, który w tym czasie nie został wyłączony z funkcjonowania. Prof. dr hab. Zenon Mariak,
jako przewodniczący Komitetu Sterującego inwestycji, zadanie to wykonywał podczas dwóch
kadencji pełnienia funkcji Prorektora ds. Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego.
Działalność organizacyjna i społeczna prof. dr hab. Zenona Mariaka nie ogranicza się jednak do
ram Uczelni. Od 2008 r. pełni funkcję Pełnomocnika Wojewody Podlaskiego ds. Ochrony
Zdrowia. W 2020 r. Wojewoda Podlaski powołał prof. dr hab. Zenona Mariaka do składu
Podlaskiej Wojewódzkiej Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych.
Prof. dr hab. Zenon Mariak interesuje się filozofią poznania, próbuje zharmonizować ją z funkcją
mózgu i z religią. Jako lekarz i osoba pełniąca funkcje społeczne, umie przy tym poruszać się
w przyjaznym dystansie do obu dominujących na Podlasiu religii. Prof. dr hab. Zenon Mariak za
swoje działania został odznaczony najwyższym odznaczeniem Polskiej Cerkwi. Otrzymał też
wyróżnienie Prezydenta Miasta „Nauczyciel Mądry Sercem”. Posiada również odznaczenia
państwowe. Zainteresowania prof. dr hab. Zenona Mariaka to wokalna sztuka operowa, którą
wspiera, działając w zarządzie fundacji o tym profilu.
Podsumowując: efekt czternastu lat kierowania Kliniką Neurochirurgii przez Kandydata do
nagrody nie ogranicza się do sukcesu indywidualnego, lecz polega na wypracowaniu
nowoczesnej organizacji pracy kliniki, zbudowaniu aktywnego i pracującego na wysokim
poziomie klinicznym zespołu lekarzy, zdolnego do publikowania i dyskutowania wyników swojej
pracy na forum międzynarodowej neurochirurgii. Odchodząc na emeryturę prof. dr hab. Zenon

Mariak pozostawia do dyspozycji swoich następców Klinikę Neurochirurgii jedną z najlepszych
w kraju.
Działalność prof. dr hab. Zenona Mariaka w pełni uzasadnia wystąpienie z wnioskiem
o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw zdrowia za całokształt dorobku.
Przewodniczący Senatu
Rektor

prof. dr hab. Adam Krętowski

