
Zarządzenie Nr 159/2021 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 22 października 2021 roku 

 

w sprawie powołania Zespołu ds. Przeciwdziałania Korupcji 

 w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz § 28 ust. 4 pkt 33 Statutu Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 roku zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1 

1. Mając na uwadze cel, jakim jest zapobieganie i przeciwdziałanie potencjalnym praktykom 

korupcyjnym w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, w oparciu o rekomendacje 

Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018–2020, powołuje się Zespół 

ds. Przeciwdziałania Korupcji, zwany dalej „Zespołem”, w składzie: 

1) Przewodniczący – Marcin Hus; 

2) Zastępca przewodniczącego – Katarzyna Żurawicz; 

3) Członkowie: 

a) dr hab. Rafał Patryn, prof. uczelni – Doradca Etyczny Uniwersytetu, 

b) Jakub Otachel, 

c) Kamila Błaszczak-Majewska, 

d) Magdalena Fatyga-Ładoszek, 

e) Małgorzata Kostrubiec, 

f) Renata Wojda, 

g) Jarosław Kubiak. 

2. Do zadań Zespołu należy: 

1) opracowanie założeń polityki antykorupcyjnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; 

2) opracowanie wykazu stanowisk szczególnie narażonych na działania korupcyjne; 

3) opracowanie algorytmów postępowania w przypadku zaistnienia zdarzeń korupcyjnych; 

4) zdefiniowanie ryzyk związanych z możliwością wystąpienia zdarzeń korupcyjnych 

w Uniwersytecie oraz wskazanie obszarów działalności Uczelni, w których ryzyka 

zostały zidentyfikowane i powinny podlegać ocenie i analizie. 

 

§ 2 

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a podczas jego nieobecności Zastępca lub 

wskazany przez Przewodniczącego Członek Zespołu. 

2. W pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą brać udział osoby z głosem doradczym 

zaproszone przez Przewodniczącego lub Zastępcę, w szczególności pracownicy Uczelni 

oraz jednostek klinicznych. 

3. Członkiem Zespołu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo o charakterze korupcyjnym. 

4. Osoby uczestniczące w pracach Zespołu są zobowiązane do złożenia oświadczenia 

o niekaralności za przestępstwo o charakterze korupcyjnym do Przewodniczącego Zespołu. 

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik do niniejszego zarządzenia. 

5. W przypadku nieobecności Członek Zespołu może wskazać osobę go zastępującą. 

6. Zespół może prowadzić prace w trybie zdalnego uzgadniania stanowisk, w szczególności 

z zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej, chyba, że Przewodniczący lub osoba 

go zastępująca wyznaczy inaczej. 



 

§ 3 

Kierownicy jednostek organizacyjnych są zobowiązani do współpracy z Zespołem w sprawach 

związanych z pracami Zespołu. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 Rektor 

 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 Prof. dr hab. Wojciech Załuska 


