
Regulamin rankingu Lista Stu 2020 
(„Regulamin”) 

1. Organizatorem rankingu Lista Stu 2020 jest wydawca dwutygodnika „Puls Medycyny”, tj. 
spółka Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-738) przy ul. Kijowskiej 
1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 
dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
pod numerem KRS 0000024847 (dalej: „Organizator”). 

2. Celem rankingu jest wyróżnienie stu osób, które miały największy pozytywny wpływ na rozwój 
polskiej medycyny i stu osób, które miały największy pozytywny wpływ na rozwój polskiego 
systemu ochrony zdrowia w 2020 r. 

3. Ranking powstaje we współpracy z jurorami zaproszonymi przez Organizatora. Jurorzy głosują 
osobno w dwóch kategoriach rankingowych: Medycyna oraz System ochrony zdrowia.  

4. Lista jurorów opublikowana jest na stronie internetowej: https://pulsmedycyny.pl/lista-stu/. 
Organizator przewiduje dwa odrębne jury dla każdej z kategorii rankingowych, o których mowa 
w Pkt 3 powyżej. 

5. Każde jury otrzymuje przygotowaną przez Organizatora proponowaną listę kandydatów. Przed 
opracowanej finalnej listy kandydatów każdy juror uczestniczący w pracach jury może – 
niezależnie od kandydatur wskazanych w liście, o której mowa w zdaniu poprzedzającym  - 
zaproponować swoich kandydatów, którzy po zaakceptowaniu przez zespół redakcyjny 
dwutygodnika „Puls Medycyny” zostaną umieszczeni na liście. 

6. Jurorzy oceniają kandydatów w trzech kategoriach: 
a) osiągnięcia i dokonania w roku 2020,  
b) pozytywny wpływ na rozwój polskiej medycyny/polskiego systemu ochrony zdrowia 

w roku 2020,  
c) siła publicznego oddziaływania w roku 2020 (dalej: „Kategorie”). 

7. Każdemu z kandydatów każdy z jurorów może przyznać od 0 do 10 pkt w każdej z Kategorii. 
8. O miejscu w rankingu decyduje łączna liczba punktów przyznanych przez jurorów we 

wszystkich Kategoriach. W przypadku jednakowej liczby punktów decyduje wynik w Kategorii 
„osiągnięcia i dokonania w roku 2020”. W przypadku, gdy liczba punktów w kategorii 
„osiągnięcia i dokonania w roku 2020” jest taka sama, decyduje liczba punktów w Kategorii 
„pozytywny wpływ na rozwój polskiej medycyny/polskiego systemu ochrony zdrowia w roku 
2020”. W przypadku, gdy w Kategorii „pozytywny wpływ na rozwój polskiej 
medycyny/polskiego systemu ochrony zdrowia w roku 2020” liczba punktów jest taka sama, 
decydują punkty w Kategorii „siła publicznego oddziaływania w roku 2020”. Gdy liczba 
punktów w Kategorii „siła publicznego oddziaływania w roku 2020” jest taka sama, o miejscu 
w rankingu decyduje Organizator 

9. Gdy imię i nazwisko członka jury znajduje się na liście wśród kandydatów zaproponowanych 
przez  Organizatora, w takim przypadku członek jury nie może przyznawać punktów, o których 
mowa w Pkt 7 Regulaminu samemu sobie. Punkty przyznane sobie przez członka jury nie będą 
brane pod uwagę przy określaniu miejsca w rankingu.  

10. Jeśli ten sam kandydat jest oceniany w obu kategoriach rankingowych i po głosowaniu w obu 
znajduje się na jednym z pierwszych stu miejsc, zostaje umieszczony tylko w jednej z nich — w 
tej, w której zajmuje wyższe miejsce. Jeśli w obu kategoriach rankingowych zajmuje to samo 
miejsce, o umieszczeniu na danej liście decyduje Organizator.  



11. Organizator nie ujawnia łącznej liczby punktów zebranych przez poszczególnych kandydatów, 
wyników w poszczególnych Kategoriach ani informacji, jak głosowali poszczególni  jurorzy. 
Opublikowana zostaje natomiast zbiorcza informacja wskazująca kandydatów, którzy zajęli 
miejsca od 1 do 100 w każdej kategorii rankingowej.     

 
 


