
 

 

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA ZDROWIA1) 

z dnia 9 listopada 2022 r. 

w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków o stypendia ministra właściwego do spraw 

zdrowia dla studentów 

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1188) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Powołuje się Zespół do spraw oceny wniosków o stypendia ministra właściwego do spraw zdrowia 

dla studentów, zwany dalej „Zespołem”. 

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia. 

§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:  

1) Przewodniczący Zespołu, prof. dr hab. Wojciech Maksymilian Fendler, przedstawiciel Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi w dyscyplinie naukowej: nauki medyczne i nauki o zdrowiu; 

2) Członkowie Zespołu: 

a) dr hab. Łukasz Balwicki, przedstawiciel Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w dyscyplinie naukowej: 

nauki o zdrowiu i nauki  medyczne, 

b) dr hab. Piotr Mariusz Donizy, przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we 

Wrocławiu w dyscyplinie naukowej: nauki medyczne, 

c) dr hab. Maciej Krzysztof Haberka, przedstawiciel Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

w dyscyplinie naukowej: nauki o zdrowiu i nauki medyczne, 

d) prof. dr hab. Juliusz Huber, przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu w dyscyplinie naukowej: nauki medyczne i nauki o zdrowiu, 

e) dr hab. Bartosz Hudzik, przedstawiciel Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w dyscyplinie 

naukowej: nauki medyczne i nauki o zdrowiu, 

f) dr hab. Bartłomiej Grzegorz Kałaska, przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

w dyscyplinie naukowej: nauki farmaceutyczne, 

g) prof. dr hab. Mateusz Kurzawski, przedstawiciel Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 

w dyscyplinie naukowej: nauki farmaceutyczne i nauki medyczne, 
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h) dr hab. Małgorzata Marchelek-Myśliwiec, przedstawiciel Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 

w Szczecinie w dyscyplinie naukowej: nauki medyczne, 

i) dr hab. Andrzej Piotr Myśliwiec,  przedstawiciel Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki 

w Katowicach w dyscyplinie naukowej: nauki o kulturze fizycznej, 

j) prof. dr hab. Tomasz Plech, przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w dyscyplinie naukowej: 

nauki o zdrowiu, 

k) prof. dr hab. Marzenna Krystyna Podhorska-Okołów, przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego im. 

Piastów Śląskich we Wrocławiu w dyscyplinie naukowej: nauki medyczne, 

l) dr hab. Karol Połom, przedstawiciel Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w dyscyplinie naukowej: 

nauki medyczne, 

m) prof. dr hab. Przemysław Sikora, przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w dyscyplinie 

naukowej: nauki medyczne, 

n) dr hab. Anna Nina Staniszewska, przedstawiciel Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dyscyplinie 

naukowej: nauki o zdrowiu i nauki medyczne, 

o) prof. dr hab. Marcin Wojnar, przedstawiciel Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dyscyplinie 

naukowej: nauki medyczne i nauki o zdrowiu, 

p) prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko, przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu w dyscyplinie naukowej: nauki farmaceutyczne, 

q) dr hab. Marta Zielińska, przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w dyscyplinie naukowej: 

nauki medyczne. 

2. W posiedzeniach Zespołu bierze udział przedstawiciel Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych 

w Ministerstwie Zdrowia, bez prawa udziału w głosowaniach Zespołu. 

3. Przed powołaniem w skład Zespołu osoby, o których mowa w ust. 1, wyrażają pisemną zgodę na udział 

w pracach Zespołu. 

4. Przewodniczący Zespołu i Członkowie Zespołu są obowiązani do zachowania bezstronności i poufności 

w związku z realizacją zadań Zespołu. 

5. Przewodniczący Zespołu i Członkowie Zespołu podlegają wyłączeniu od udziału w ocenie wniosków 

o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw zdrowia w przypadku, gdy istnieją okoliczności mogące 

wpłynąć na ich bezstronność, w szczególności jeżeli wniosek dotyczy kandydata do stypendium, który: 

1) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia Przewodniczącego Zespołu lub Członka 

Zespołu; 

2) pozostaje z Przewodniczącym Zespołu lub Członkiem Zespołu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 

że wynik sprawy może  mieć wpływ na ich wzajemne prawa lub obowiązki; 

3) odbywa kształcenie w tej samej uczelni, w której Przewodniczący Zespołu lub Członek Zespołu jest 

zatrudniony. 

§ 3. 1. Do zadań Zespołu należy: 

1) opracowanie w danym roku akademickim kryteriów oceny wniosków metodą punktową o przyznanie   

stypendium dla studentów za osiągnięcia, o których mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1271), zwanego dalej „rozporządzeniem”; 

2) przedłożenie do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, Sekretarzowi Stanu lub 

Podsekretarzowi Stanu nadzorującego Departament Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia 

kryteriów oceny wniosków, o których mowa w pkt 1; 

3) ocena w danym roku akademickim wniosków o przyznanie stypendium dla studentów, o których mowa w § 

5 ust. 1 rozporządzenia, według zaakceptowanych kryteriów oceny wniosków, o których mowa w pkt 2; 
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4) przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, do dnia 28 lutego, na dany rok akademicki 

rankingu wniosków, o którym mowa w § 10 ust. 2 rozporządzenia, uszeregowanego według największej 

liczby punktów wraz z uzasadnieniem; 

5) ocena złożonych do ministra właściwego do spraw zdrowia wniosków o ponowne rozpatrzenie wniosków, 

o których mowa w pkt 3. 

2. Zespół ustala regulamin pracy Zespołu. 

3. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje minister właściwy do spraw zdrowia. 

§ 4. 1. Przewodniczący Zespołu kieruje pracami Zespołu.  

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności: 

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu; 

2) planowanie, inicjowanie i organizowanie pracy Zespołu; 

3) ustalanie porządku dziennego posiedzeń Zespołu; 

4) bieżące prowadzenie posiedzeń Zespołu i czuwanie nad sprawnym ich przebiegiem; 

5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz; 

6) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu. 

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu lub zaistnienia okoliczności uniemożliwiających 

mu  wykonywanie obowiązków, zadania Przewodniczącego Zespołu, o których mowa w ust. 2, wykonuje 

wyznaczony przez niego Członek Zespołu. 

§ 5. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które zwołuje Przewodniczący Zespołu.  

2. Posiedzenia, o których mowa w ust. 1, odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia albo w trybie 

zdalnym z zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających w szczególności: 

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym; 

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym umożliwiającą  uczestnikom  posiedzenia wypowiadanie 

się w jego toku; 

3) zachowanie poufności przetwarzania danych. 

3. Zawiadomienie o terminie, formie i miejscu posiedzenia, o którym  mowa w ust. 1, wraz z porządkiem 

obrad i wykazem materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia, członkowie Zespołu oraz osoba, o której mowa 

w § 2 w ust. 2, otrzymują od Przewodniczącego Zespołu nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. 

4. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zespołu może skrócić termin, o którym mowa w ust. 3. 

5. Przewodniczący Zespołu może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy w trybie obiegowym, 

z zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej. 

6. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w formie uchwały. W przypadku równej liczby 

głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu. 

7. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący Zespołu. 

§ 6. 1. Przewodniczącemu Zespołu i Członkom Zespołu przysługuje jednorazowe w danym roku 

akademickim wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu w wysokości nie przekraczającej 40% 

wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej, określonej 

w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości 

minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (Dz. U. poz. 1838). 

2. Przewodniczącemu Zespołu i zamiejscowym Członkom Zespołu przysługuje zwrot kosztów podróży 

służbowych na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych 

w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności 

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej 

z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167 oraz z 2022 r. poz. 1481). 

§ 7. Obsługę Zespołu zapewnia Departament Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia. 
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§ 8. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, 

działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, z części pozostającej w dyspozycji 

Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia. 

§ 9. Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu 

ekspertów do spraw oceny wniosków o stypendium ministra właściwego do spraw zdrowia za znaczące 

osiągnięcia dla studentów (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 1). 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

  

MINISTER ZDROWIA 

Adam Niedzielski 
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