
 

 

75.0200.107.2020 

 

Zarządzenie nr 106 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 1 października 2020 roku 

 

w sprawie: powołania Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 

2020–2023 

 

 

Na podstawie § 27 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego w związku z art. 29 ust. 3  

pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki 

Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania  

i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz. U. Nr 47, poz. 480,  

z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

Powołuję Komisję Bioetyczną Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2020–2023, zwaną 

dalej „Komisją”. 

 

§ 2 

 

Komisja działa w składzie: 

1) prof. dr hab. med. Dominika Dudek – lekarz – psychiatra; 

2) dr hab. med. Ewa Cichocka-Jarosz, prof. UJ – lekarz – pediatra/alergolog; 

3) dr hab. med. Ewa Konduracka, prof. UJ – lekarz – specjalista chorób wewnętrznych/ 

kardiolog; 

4) dr hab. Jacek Jaśtal, prof. PK – filozof; 

5) dr hab. n. med. Tomasz Kaczmarzyk, prof. UJ – lekarz stomatolog – chirurg 

stomatolog; 

6) dr hab. med. Piotr Major, prof. UJ – lekarz – chirurg ogólny; 

7) dr hab. med. Agnieszka Olszanecka – lekarz – specjalista chorób wewnętrznych/ 

hipertensjolog/kardiolog; 

8) dr hab. med. Klaudia Stangel-Wójcikiewicz – lekarz – ginekolog-położnik; 

9) dr hab. med. Szymon Skoczeń – lekarz – pediatra/onkolog hematolog dziecięcy/ 

transplantolog kliniczny; 

10) dr med. Stefan Bednarz – lekarz – specjalista chorób wewnętrznych – przedstawiciel 

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie; 

11) dr n. farm. Łukasz Hońdo – farmaceuta; 

12) dr Jacek Prusak – duchowny; 

13) mgr Anna Layer-Janiga – radca prawny; 

14) Jolanta Kopeć – położna. 

 

 



 

 

 

§ 3 

 

Zadania i tryb działania Komisji określa rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki 

Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania  

i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych oraz Regulamin Komisji 

Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

 

§ 4 

 

Obsługę prac Komisji zapewnia Biuro Komisji Bioetycznej. 

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Rektor 

 

 

 

Prof. dr hab. Jacek Popiel 


