
Uchwała Nr 188/2022 

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 29 czerwca 2022 roku 

 

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku Rektora  

o nagrodę Ministra Zdrowia 

 

 

 

Na podstawie art. 362 i art. 458 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.  

z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz § 5 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

13 czerwca 2019 roku w sprawie nagród ministra właściwego do spraw zdrowia dla nauczycieli 

akademickich (Dz. U. 2019 r. poz. 1150), po zapoznaniu się z uzasadnieniami oraz 

szczegółowym opisem wniosków o przyznanie nagród Ministra Zdrowia za znaczące 

osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej i za całokształt 

dorobku, Senat uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Senat Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pozytywnie opiniuje wniosek Rektora o nagrodę 

Ministra Zdrowia dla prof. dr hab. Krystyny Skalickiej – Woźniak, kierownika Zakładu Chemii 

Produktów Pochodzenia Naturalnego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej 

w szczególności za badania związane z poszukiwaniem roślinnych metabolitów wtórnych 

o ukierunkowanej aktywności farmakologicznej w oparciu o zaawansowane techniki  

RP-LC-PDA-MS oraz zastosowanie chromatografii przeciwprądowej. 

 

§ 2 

Senat Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pozytywnie opiniuje wniosek Rektora o nagrodę 

Ministra Zdrowia dla prof. dr. hab. Kamila Carlosa Torres, kierownika Katedry i Zakładu 

Dydaktyki i Symulacji Medycznej za znaczące osiągnięcia w działalności dydaktycznej 

w szczególności za stworzenie nowoczesnego i innowacyjnego środowiska edukacyjnego 

w oparciu o Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz zespołu 

edukatorów medycznych, będących trzonem w realizacji pionierskich na skalę kraju inicjatyw 

dydaktycznych.  

 

§ 3 

Senat Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pozytywnie opiniuje wniosek Rektora o nagrodę 

Ministra Zdrowia dla Zespołu prof. dr. hab. Jarosława Dudki, kierownika Katedry i Zakładu 

Toksykologii, w następującym składzie:  

1) prof. dr hab. Dariusz Matosiuk – kierownik Katedry i Zakładu Syntezy  

i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych, 

2) dr hab. Agnieszka Korga-Plewko – kierownik Samodzielnej Pracowni Biologii Medycznej, 

3) dr hab. Tomasz Baj – Zakład Farmakognozji z Ogrodem Roślin Leczniczych, 

4) dr Magdalena Iwan – Katedra i Zakład Toksykologii, 

5) dr Marta Ostrowska-Leśko – Katedra i Zakład Toksykologii, 

6) dr n. farm. Elwira Sieniawska – Zakład Chemii Produktów Pochodzenia Naturalnego 

za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej w szczególności za 

komercjalizację know-how dotyczącego metody pozyskiwania ekstraktu z kory korzeni 

Cochlospermum angolense i jego działania przeciwnowotworowego. 



§ 4 

Senat Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pozytywnie opiniuje wniosek Rektora o nagrodę 

Ministra Zdrowia dla prof. dr hab. Jerzego Kowalczyka z Kliniki Hematologii, Onkologii 

i Transplantologii Dziecięcej za całokształt w szczególności za wprowadzenie badań 

cytogenetycznych i metod cytogenetyki molekularnej w diagnozowaniu chorób 

nowotworowych u dzieci w Polsce oraz współautorstwo Europejskich Standardów Opieki nad 

Dziećmi z Nowotworami. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Senatu 

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

          Prof. dr hab. Wojciech Załuska 


