
Zarządzenie Nr 152/2020 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

z dnia 8 października 2020 roku 
  

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej 

dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

  

Na podstawie art. 86 ust. 3 w związku z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020, poz. 85, ze zm.), w związku z art. 279 i 281 ustawy  

z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. 2018, poz. 1669, ze zm.) oraz § 9 i § 10 Regulaminu świadczeń Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 88/2020 Rektora Uniwersytetu  Medycznego  

w Lublinie z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie zarządzam, co następuje:  
 

§ 1 

1. Zgodnie z wnioskiem Samorządu Doktorantów przekazuję uprawnienia do przyznawania świadczeń 

z funduszu stypendialnego Komisji Stypendialnej (KS) dla doktorantów, w składzie: 

1) Przewodnicząca – prof. dr hab. n. med. Elżbieta Pac-Kożuchowska;   

2) Wiceprzewodniczący: 

a) prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida, 

b) dr hab. n. farm. Monika Pitucha, prof. UM, 

c) dr hab. n. o zdr. Antoni Niedzielski; 

3) Członkowie: 

a) przedstawiciele doktorantów: 

 lek. Robert Chudzik   -  Wydział Lekarski,  

 mgr Patrycja Gierszon   -  Wydział Lekarski,  

 mgr Martyna Kasela  -  Wydział Farmaceutyczny,  

 lek. Adrianna Krupa  -  Wydział Lekarsko-Dentystyczny, 

 mgr Dorota Suszczyk  -  Wydział Lekarsko-Dentystyczny, 

 mgr inż. Joanna Wawer   -  Wydział Lekarsko-Dentystyczny, 

 mgr Monika Bieniak   -  Wydział Nauk o Zdrowiu,  

 mgr Agnieszka Pieczykolan  -  Wydział Nauk o Zdrowiu, 
 

b) pracownicy Działu Spraw Socjalnych Studentów: 

 mgr Iwona Kulesza, 

 mgr Maciej Jezierski  

2. Zgodnie z wnioskiem Samorządu Doktorantów przekazuję uprawnienia do rozpatrywania odwołań 

od decyzji KS, Odwoławczej Komisji Stypendialnej (OKS) dla doktorantów, w składzie: 

1) Przewodniczący – Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos - Dyrektor Szkoły Doktorskiej;  

2) Wiceprzewodniczący – lek. Maciej Putowski - doktorant Wydziału Lekarskiego; 

3) Członkowie:  

a) mgr Elżbieta Gromadzka            - Kierownik Działu Spraw Socjalnych Studentów 

b) lek. Adam Alzubedi                    - doktorant Wydziału Lekarskiego 

c) lek. Monika Kusz                        - doktorantka Wydziału Lekarskiego 

d) lek. Monika Klimek-Tulwin   - doktorantka Wydziału Lekarsko-Dentystycznego 

e) mgr Katarzyna Karwicka        - doktorantka Wydziału Lekarsko-Dentystycznego 

f) lek. Jakub Wronecki   - doktorant Wydziału Lekarskiego 

g) mgr Michał Staniak   - doktorant Wydziału Farmaceutycznego 

h) mgr Barbara Niedorys-Kaczmarczyk - doktorantka Wydziału Nauk o Zdrowiu 
 

3. Decyzje wydawane przez komisje podpisują przewodniczący lub działający z ich upoważnienia 

Wiceprzewodniczący. 



4. KS i OKS realizują swoje zadania zgodnie z Regulaminem świadczeń Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 88/2020 Rektora z dnia 30 czerwca 2020 roku  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

 

§ 2 

1. W związku z realizacją zadań związanych z pracą Komisji oraz dostępem do danych osobowych 

Rektor działając w imieniu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jako administrator danych upoważnia 

członków Komisji wskazanych w § 1 będących pracownikami Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w związku z rozpatrywaniem wniosków 

o przyznanie świadczeń doktorantom. Zakres dostępu do danych członków komisji jest tożsamy 

dla wszystkich osób wchodzących w skład Komisji. Upoważnienie jest ważne od momentu powołania 

Komisji do czasu zaprzestania pracy w komisji lub zakończenia działania Komisji. Z uwagi 

na adekwatność zakresu dostępu do danych oraz czasookresu ważności nadanych uprawnień wykaz 

osób wchodzących w skład Komisji stanowi ewidencję osób uprawnionych do przetwarzania danych.  

2. Członkom Komisji będącym doktorantami Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w związku 

z rozpatrywaniem wniosków o przyznanie świadczeń wystawiane są upoważnienia oraz przedkładane 

do podpisu oświadczenia z zakresu ochrony informacji i danych. Na tej podstawie prowadzona jest 

ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych zawierająca co najmniej pola: 

imię, nazwisko, nr albumu, data wydania upoważnienia, data anulowania upoważnienia, rodzaj 

komisji/zakres dostępu.  

3. Członkowie Komisji zobowiązani są do przestrzegania zasad ochrony danych obowiązujących 

w Uniwersytecie, zachowania w tajemnicy i ochrony wszelkich informacji i danych przed 

niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub 

pozyskaniem, a także wykorzystywania pozyskanych danych wyłącznie do celów służbowych, pod 

rygorem odpowiedzialności z tytułu naruszenia obowiązujących przepisów i aktów prawnych 

wewnętrznych.  

 

§ 3  

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej. 

 

§ 4  

Traci moc Zarządzenie Nr 105/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 9 października 

2019 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej 

dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

 

§ 5  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2020 roku. 
 

 

 

               Rektor 

          Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
 

 

                       Prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska 

 

 
 


