
 
Zarządzenie Nr 177/2020 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 16 listopada 2020 roku 

w sprawie powołania Komisji Stypendialnych Własnego Funduszu na Stypendia 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dla Studentów, Doktorantów i Młodych 

Naukowców 

 
Na podstawie § 13 Regulaminu Własnego Funduszu na Stypendia Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 170/2020 Rektora 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 29 października 2020 roku zarządza się, 
co następuje: 

§ 1 

Powołuje się następujące Komisje Stypendialne Własnego Funduszu na Stypendia 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: 

 

KOMISJA STYPENDIALNA DLA STUDENTÓW: 

Prof. dr hab. Kamil Torres - Przewodniczący 

Członkowie: 

1. Daria Żuraw - przedstawiciel Samorządu Studentów 
2. Michał Siwek - przedstawiciel Samorządu Studentów 
3. Weronika Tuszyńska - przedstawiciel Samorządu Studentów 
4. Dr Katarzyna Sarna-Boś - Wydział Lekarsko-Dentystyczny  
5. Dr hab. Wojciech Myśliński - Wydział Lekarski  
6. Dr hab. Monika Pitucha - Wydział Farmaceutyczny  
7. Prof. dr hab. Joanna Iłżecka - Wydział Nauk o Zdrowiu  
8. Mgr inż. Katarzyna Gąska - Kierownik Centrum Rozwoju Dydaktyki 

 

KOMISJA STYPENDIALNA DLA DOKTORANTÓW: 

Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos - Przewodniczący 

Członkowie: 

1. Mgr Michał Staniak - przedstawiciel Samorządu Doktorantów 
2. Mgr Paulina Chmiel - przedstawiciel Samorządu Doktorantów 
3. Mgr Paulina Kwaśnik - przedstawiciel Samorządu Doktorantów 
4. Prof. dr hab. Elżbieta Pac - Kożuchowska  – przedstawiciel dyscypliny nauki medyczne 
5. Prof. dr hab. Grzegorz Dzida – przedstawiciel dyscypliny nauki medyczne 
6. Dr hab. Monika Pitucha, prof. uczelni – przedstawiciel dyscypliny nauki 

farmaceutyczne 
7. Dr hab. Danuta Zarzycka, prof. uczelni - przedstawiciel dyscypliny nauki o zdrowiu 
8. Mgr Jowita Kałkus – Kierownik Biura Szkoły Doktorskiej 



 

KOMISJA STYPENDIALNA DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW: 

Prof. dr hab. Andrzej Stepulak - Przewodniczący 

Członkowie: 

1. Prof. dr hab. Ewelina Grywalska – przedstawiciel dyscypliny nauki medyczne 
2. Dr hab. Paulina Własiuk - przedstawiciel dyscypliny nauki medyczne 
3. Dr hab. Agata Przekora-Kuśmierz, prof. uczelni - przedstawiciel dyscypliny nauki 

farmaceutyczne  
4. Dr hab. Beata Dobrowolska, prof. uczelni - przedstawiciel dyscypliny nauki o zdrowiu 
5. Lic. Karolina Arażny - pracownik Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju 

 
§ 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 stypendiów studentom/doktorantom. 
Zakres dostępu do danych członków komisji jest tożsamy dla wszystkich osób wchodzących  
w skład komisji.  
Upoważnienie, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, 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. Wzór ewidencji stanowi załącznik nr 2 
do niniejszego zarządzenia. 
 
2. Członkom komisji będącym studentami lub 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. Oświadczenie o zachowaniu 
poufności składane jest na wzorze stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 3 

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 124/2019 Rektora 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie powołania 



Komisji Stypendialnych Własnego Funduszu na Stypendia Uniwersytetu Medycznego  
w Lublinie: dla Studentów, Doktorantów i Młodych Naukowców. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Rektor 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

Prof. dr hab. Wojciech Załuska 

 


