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Rozdziat I

PrzepisY ogólne
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Rada Naukowa Centrum oŃologii - ItNtytutu im' Marii Skłodowskiej-Curie, zwana dalej

,.Radą"' działa na podstawie:

l) us1a\ł_a z dnia 30 kwietnia 2010I' o instytutach bada\ł.zych ;
2) statutu Centrum onkologii - lnst}tutu im' Ma i Skłodowskie|-Curie. zwanego dalei

,.lmtytutem";
3) niniejszego Regulaminu.
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] ' I{ada.iest orgalem stanou'iącym. inicjującym. opinioda\ł,czym i doradczym Inslytu1u

rł zakresie iego działa]ności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej
i badawczo-technicznej.

2. Rada jes1 Upra\łniona do zajmowania stanowiska We wszystkich spra\'acl'l
dotycŻących działalności Instytutu.

3. Rada jest organem uprarłnionyl clo prowadzenia przcwodów doktorskich
i postępolvań habilitac1'jnych oraz nadawania stopnia doktora i doktora habilito$'anego
nauk nredycznych rł' dziedzinie nauk nedycznych' dyscyplinie nedycyna i biologia
nedyczna. a także do pżeprowadzenia postępowania o naclanie tytułu naukowego, na
podstarł'ie odrębnych przepisów.

Rozdzial II

Zadaria Radv
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1. I)o zadati Rady należy:

l) uch\alanie Statutu lnst).tutu:

2) opiniorł'anic kandydatów na stano$'iska zastępcy dylek1ora do spnw naukowych,
sekletarza naukowcgo oraz kierorłników konrórek organizac1,jnych rłskilzan1eh w
regulaninie org:rnizacyjnym, odporł,iedzia1nych za plorłaclzenie bac1ań naLLko*l cf )
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3) opiniowanie kierunkow1ch planów tenatycznych badan nauko\\'ych i prac

roz'lł'ojowych oraz finansowych lnstytulu' a takŻe rocznych sprawozdali Dyrcktora

z wykonania zadń;

4) Zatwierdzanie perspektyrvicznych kierunkólr' działa]ności naukowej' rozwojo*ej
iwdrożeniorłej:

5) opiniorłanie wniosków *' sprawie połączenia' podziału. przekształcenia lub

reolganizacji ]nst'Ytutu oraz stałej lvspółprac'v InstytLLtu Ż innymi osobami prJ\\ n} Lni:

r'J opiniosaule rcgLllanrinu nry'anizccrjnego:

7) opiniowanie rocznego planu finansowego;

8) opiniorłanie rocznych sprawozdań fi nansowych;

9) opiniorłanie podziału Zysku Instytutu;

l0) opiniorł'anie kwalifikacii osób na stanorviska pracownikó* naukowych i badarł'czo_

technicznych oraz dokonyrvanie okresowej oceny dorobku naukowego i techniczncgo

tych pracorvnikórł,;

11)opjnio\ł'anię wniosków o przyz'Ewanie st}pendióu, nauko\Ą}'ch:

l2) przeprowadzanie plzcwoclóW doktorskich i lralilitacyinych oraz postępowali

o nadanie 1ytułu naukowcgo w zakresie posiadanych uptawnień:

J3) u'nioskorvanie do Dyrektora o mianowanie na stanowisko profcsora zw)lzainego
lub profesora nadzwyczajnego;

l4) opirriowanic programów prowadzonych przez Inst}1ut studiów podyplomowych

idoktoranckich;

l5) opirriowanie rcgulaminu zarządzania plawami autorskimi i prawami poke$n)rni olaz
pralvami własr1ości przemysłowej oraŻ zasad komcrcjalizacji wyników badń
naukowych i prac rozrvojowych;

16) przypisy\ł'anie poziomów Polskiej Ramy Krvaiifikacji do kwalifikacji nadawanych
po ukończeniu sludiów podypiomowych, o których mowa w $ 3 ust. 4 pkt 1 statutu
InstytutLL z uwzględnienienl at. 2] usta*1 z dnia 22 grudnia 2015 r' o Zintcgro\\'anym

Systemje K\ł'alifikacii (Dz. U. z20l6l' poŻ. 64);

17) podejmorł'anic decyzji o włączeniu do Zinteglo\ł,arlcgo systemu Kwalilikacji
krłalifikacji nadawaIych po uko]icZcniu studiów podyplomowych, uwzglęclniając

inlonnacje' o których mowa w aft. 25 ust.2 usta\\ł'z dnia 22 grudnia 2015 r'

o Zintcgrou,anym Systemie Kwalifikacji;

18) Występolvanie do ministra rłłaściwego. o któIy]n mowa 1\'ań' 2 pkt 1.1 ustawy z dnia
22 grudnia 20l5 r. o Zintegrowanyn Systcn]ic Kwalifikacji, z wnioskiem o \łłączenie
do Zinteglowanego Systenu Kwalifikacji krł'alifikacii nadawanych po ukończeniu
inrrych fomr kształcenia. w tyln s7koleń i kursórł'doksztalcających, o klóryclr mowa w

S 3 ust. 4 pkt 2 Statutu Inst)'tutu -

2' Prawo głosu u, splawach, o których mowa $' ust. 1 pkt 10 i 1 1, mają członkowie Rady
posiadający stopień narLkorł.y lub tytuł naukorły.

3' Prawo glosu \ł spra\\,ach, o których mo\ł'a w ust' 1 pk1 12, maią cŻłonkowie Ra



Rozdzial III

Sklad i struktura Rady
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1' Rada liczy 40 członkórł.' W skład Rady wchodzi:

1) 20 pracorł'ników naukowych j badawczo-technicznych lnsty1utu. rv tym:

a) 19 praco\ł'nikó\ł, posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł uaukowy
pro1'esola, zatrudnionych w pełnym lymiarze czasu placy w Instytucie nie kócej
niŻ rok od dnia ro7poczęcia procedurv po\ł'ołania Rad-v;

b) l pracołlik naukorvy nieposiadający t}tułu naukowego lub stopnia naLkowego
doktora habilito\Ą'anego lub pracowrrik bada\ł.czo-technicŻny;

2) 20 osób spoza Inst}tutrl pl'siadaiqc)c1l co nnjnnie| stopicń ]lauko\ły doktola
orar osoby wyróżniające się wiedzą ipraktycznym dorobkienr w sferze objętej
działa]nością Instytutu.-

2. W skład Rady wchodzi Dyrektor. Zastępca Dyrektora do spla\\' nauko\łych olaz pozostali
Zastępcy Dyrektora, Dyrektorzy oddziałó\ł'i GłóWny Księgo\ł}, jeżeli posiadają stopieli
naukow5'' doktora habilitowanego lub t}.tuł naukou,y i są zatludnieni w pełn1ln rr1miarze
czasu p*rc} W Inst}'tucie nie krócej niŻ rok od dnia rozpocŻęcia procedury powołania
Ilad1', z prawem glosu \łJ sprawach okreś]onych w ustarł,ie.

3 ' Osoby wskazane rł' ust. 2 nie są za]iczalre do liczby członków Rady określonej rł' ust. i -

L

2.

l

1.

posiadający stopień naukorły doktora habilito\ł'anego lub ty1uł naukowy.
IŁlda spotądza opinią o kóqch mowa w uś. ] pkt 2,3' 5' 7-11 w telminie nie dfuxąłn nź 30 dni.

ss

Mandat członka Rady w1'gasa w przypadku:
1) upłyrł'u okrcsu, na k1óry członek Rad3' został w}'brany;
2) t'ozwiązania stosunłu pracy z człoŃiern Racly. któryjest pracownikiem Instytutu;
3) rezygnacji członl<a Rad1';

4) śmierci członka Rady;
5) gdy członck Rad)' nie spełnia kyteriów stawianych członkonr Rady.

W przvpadku wygaśnięcia mandatu $'ybranego człoŃa Rady w okresie kadencji.
mandat zostaje niezwłocznie obsadzony przez osobę. która w wyborach uzyskała kolejno
nairł'iększą liczbę głosów w danej grupie członkórł' Rady.
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Rada w1bicla spośród srvoich członków w głosou'aniu tajnym przewodnicząoe

Iiady
i jego trzech Zastępcólł''
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2/]] członków Radv-

5. Tryb i zasady podejmowania przez Radę uchwał w sprawach dotyczących przewo

Przerłodniczącym Rady moŻe być wyłącznie członek Rady posiadający co naJmniei

stopicń nauko\ł'y Cloktora' wybrany spośród członkórł' Rady porvołanych pŹez ministla
właściwego do spra$' zdrowia'

Przewodniczący i jego Zaslępcy tworzą Prczydium Rad1'.
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W posiedzeniu Rady poza.jej członkami biorą udział:

1) Dyrcktor Instytutu;

2) przcdstawiciel zakładolvych orgalrizacji zrł'iązkorłych;
3) inne osob'v zaproszone przez ptzewodniczącego Rady.

Rozdzial Iv

Tryb Pracy Rady
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1. Posiedzenia Rady odbywają się lv mialę potrzeb. a]eJrie rzadziej niŻ raz na k\ł'altał.

2. Posicdzenie Rady zwołuje przelvodniczący Rady:
z rvlasnej inicjatywy;
na wniosck Prezydium Rady;
na wniosek Dyrektora Instytutu;

na rł,niosek ministra właściu,ego do spra\ł, zdro\łia;
na wniosek ponad 1/3 człorlków Rady'

3' Termin i porŻądek dzienny posiedzcnia ustala Przewodniczący Rady w porozwnleluu
z Dyrektorem Inst]1utu.

4' Zawiadonienie o termillie posiedzenia Rady wraz z porządkiem oblad i materiałami

Dział Nauki doręcza członkom Rady nie później niz na 7 dni przed tcminem
posiedzenia. Zawiadomienia' porządek obracl i materiały mogą być dostarczone za
pu.reJniet rłen l poezL1' eleklronic./ncr'

5. Materiały na posicdzenia Ilady przygotou'Lłe Dział Nauki'

se
1. Posiedzeniom Rady przewodnicŻy Przewodniczący Rady lubjcdcn zjego zastępców'

2. Uchwały Rady zapadają zrłykłą ł'iększością głosó\ł. z zastrzeżeniem ust. 5. W
przypadku równej Jiczby głosów dccyduje głos Przewodniczącego Rady lub jego

zastępcy. który przewodniczy obradom Rady'
3. Do prawomocności uchwał Rady niezbędna jest obecność co najmniej połowy

członków Rady. w tym Przewodniczącego lub jego zastępcy.
4' RegrLlamin Rady uchwalan'viest z$Ykłą większością głosów. w obecności co najnlnicj

doktorskjch. postępowa]i habilitacyjn)'ch ]ub o nadanic tytułu profcsora okrcśla ust



z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukouTch i t)'tule nauko\\Tm oraz o stopniach
i tytule w zakesie sztuki.

ó. Uchrvały w sprarł'ach personalnyclr Rada podejmuje w głosowaniu lajnym.
7. PrzewodnicŻący Rady może z Własnej inicjaty\ły lub na wniosek członka Rady

zarządzić głosowanie tajne lóWnież \ł sprawach nie lvymienionych w ust. 6.

8' Członkorł'ie Rady mogą brać udział w jej posiedzeniach osobiście ]ub za
pośrednictwem środków komunikacji elekl_ronicznej oIaZ Lrczes1l1iczyć w głoso\ł'aniu Za

pośredńct\łen1 systemrr teleinfomatycznego' Żape$niającego tajność głosowanic'
9. Przervodniczący Rady może powoły\ł'ać Źeczozna$'cóu, Iefelentóu, lub koreferenló\ł'

dla opracowania i prŻedstawienia Radzie zagadnień będących przedniotem obrad.

10. Postanowienie ust' 8 stosuje się odpowiednio do posiedzeń Prezydium Rady i jej

komisji.

s t0

1. Posiedzenia Rady są protokoło\\'ane. Na potrzeby sporządzenia protokołu obrady
Rady nrogą byó naglywane' Plotokół podpisują Przewodniczący i plotokolant. P.otokół

.iest zat$'ierdzony przez Radę |a ]'lastępDym posicdzeniu. Po zat\ł'ierdzeniu plotokołu
nagranie z posiedzenia Radyjest niszczone

2' Plotokół z posiedzeń Rady może być udostępniony do rł,glądu wsŻystkim
pracownikom lnstltutu.

3' Roczne splau'ozdania z działalności Rady są publikov'ane w sprawozdaniu Dyreklora
Ż działalności IlN1ytutlL'
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1. Prezydium Rady działa pomiędz1' posiedzeniami Rady. Prezydium jest z\ł'ołvwane
z inicjatywy Przewodniczącego Rady bądź na wniosek Dylektora Instytutu.

2' Do zaddńPrcŻydiun należy:
1) nadzóI nad realizacją trchwał Rady;
2) opiniowanie pilnych spraw na wniosek minislra właścirłego do spraw zdrowia
lub Dyrcktoralnstytutu;

3) wstępne przygotowanie spra\Ą'na posiedzcnie Rady'
3' Prezyclium irrfomuje Radę na najbliższym posiedzeniu o wydanych opiniach rł' celu

uzyskania akccptacji.

Rozdzial V

Komisje i ZespoĘ Rady
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1' stałymi komisjami Rady są:

1) konisja ds' kwaliikowania osób na stanorł.iska pracorłników naukowych
oraz badawczo-technicznych;

2) komisja ds. okresorłych ocen dorobku naukowego i techlriczne
pracownikórł, naukowych i badawczo-tcc]lniczn'vch'



2. Rada ]noże powołać inne komisje lub zespoły problemowe na okres swojej kadelrcji

lub do wykonania określonych zadań, w szczególności konrisje doktorskie do

prŻeprowadzenia plzcwodu doktorskiego w zakresie okeślonym w ustawie z dnia 14

marca 2003 .. o stopniach i qłule naukorłym oraz o stopniach i tyule w zakresie sztlki '

3' Członkanri konlisji doktorskich mogą być wyłącznie c7łonkowie Rady posiadający

ty1uł naukowy 1ń stopnień doktora habilitorvanego.

4' CŻłonkani konrisji ds' kwalifikowania osób na stano\łiska pracou'ników naukowych i
badawczołechnicznych oraz Komisji ds. okresowych ocen dorobku naukou'ego i
tecl]1licznego placo\Ą'ników nauko'rvych i badawczo-tcchnicznych mogą b)'ć człoŃowie
Rady posiadający stopicri r'nukowy lub 1ytuł taukorły.

5. Jeden członek Rady'może być członkienr rł,ięcej niŹiednej komisji'
6. we wszystkich stałych komisjach Rady powinny być reprezentowane \ł'szystkie

oddŻiały lnst)''tutu.

7. Rada wybiera rł' głosowaniu tajnym człolłów konrisji, w tyrn przewodniczących

i trzech zastępcó\' przewodniczącego komisji.
8' Komisjc mogą zasięgać opinii ekspeńów, którzJ nje są członiami Rady.

9. Posiedzenie konisji zwołuje przewodniczący komisji lub jego zastępca z własnei

inicjatyr.vy lub na wrriosek Przewodniczącego Rady ]Lń jego zastępcy.

]0. L1chwały komisji zapadają zwykłą większością głosó\Ą'' pŹy obecności co najmnicj

połorv'v członków komisji.
l 1. Wnioski i opinie komisji przygotowane rł, formie uchwał przedkładane są Radzic'

Rozdział VI

Inne
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i. Wydatki zrł'iPane z działa]nością Rady pokrywa Instytut'

2. Z tytułu dzialalności w Radzie nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

3. Członek Rad1'-praco\łnik Instylutu Zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas

nierłykonywania pracy z powodu pełnienia swoich zadań \ł'godzinach pracy'
,l. Członkowi Rady mającemu inne miejsce zamicszkania niż miejsce posiedzenia Rady

przysłrrgują diet)''' z\Tot kosżów podróży i noclegów zrł'iązanych Z uczeslnictwem
rł' posicdzeniu Rady. na podstawie przepisów w'vdanych na podstawie a'_t' 77j \ 2

Kodeksu pracy.

5. obsługę administracyiną Rady zapcrł'nia Dział Nauki.

$ I't

l ' Regulamin Wchodzi rv Życie z dniem uchł'alelia.
2' Regr an'in podlega zmiałie w przypadku anriany po\ł'szechnie oborł,iązujących

3' Zmiany Reguiaminu dokonuje Rada rł'edług zasad

uchwalenia.

t.

dla.iego


