
 

 
 

Nazwa jednostki: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy 

Instytut Badawczy w Warszawie, Klinika Gastroenterologii Onkologicznej 

 

Nazwa stanowiska: DOKTORANT-STYPENDYSTA   

Wymagania: 

 wykształcenie: ukończony wydział lekarski w ciągu ostatnich 5 lat.  

 staż pracy: min. 1 rok w ramach kliniki/oddziału gastroenterologii 

 jest studentem studiów:  

a) pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych lub studiów magisterskich, 

realizowanych w uczelniach na terytorium Polski lub  

b) jest uczestnikiem studiów doktoranckich lub  

c) jest doktorantem w szkole doktorskiej 

 bardzo dobra znajomość języka angielskiego,  

 znajomość zagadnień związanych z profilaktyką raka jelita grubego, endoskopią przewodu 

pokarmowego 

 doświadczenie we współpracy przy wieloośrodkowych badaniach z randomizacją oraz w 

skriningu raka jelita grubego (mile widziane) 

 bardzo dobra obsługa komputera (MS Office) i sprzętu biurowego,  

 inicjatywa i samodzielność w wykonywaniu obowiązków,  

 umiejętność sprawnej organizacji pracy, komunikatywność, odpowiedzialność i 

dyspozycyjność.   

 

Opis zadań: 

Poszukujemy osoby zmotywowanej do pracy na stanowisko Stypendysta - Doktorant w Klinice 

Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – 

Państwowym Instytucie Badawczym (NIO-PIB) na okres 36 miesięcy. Oferowane stypendium naukowe 

w ramach projektu badawczego pt.: „Profile molekularne polipów jelita grubego z utkaniem raka - 

badanie w ramach Europejskiego Projektu Nadzoru Polipów (EPoS IV)”, finansowane jest ze środków 

przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki, kierownikiem projektu jest dr hab. n. med. Michał F. 

Kaminski, prof. Instytutu. W ramach projektu zostanie przeprowadzona: 

 Ocena profilu histopatologicznego oraz immunohistochemicznego raków w polipie jelita 

grubego 

 Ocena przydatności nowych biomarkerów w połączeniu ze standardową oceną 

histopatologiczną w przewidywaniu ryzyka nawrotu raka. 

 Porównanie wyników nadzoru kolonoskopowego u pacjentów po usunięciu raka w polipie jelita 

grubego z wynikami nadzoru u pacjentów po usunięciu zmian łagodnych (populacja badania 

EPoS II). 

 Ocena zgodności pomiędzy oraz w obrębie obserwatorów w ocenie histopatologicznej raków w 

polipach jelita grubego. 

 



 

 
 

Zakres obowiązków 

 bezpośredni udział w stworzeniu bazy danych pacjentów włączonych do badania EPoS IV 

 rekrutacja pacjentów do badania EPoS IV 

 udział w analizie statystycznej molekularnych czynników ryzyka (protokół badania do wglądu) 

 bezpośredni udział w stworzeniu cyfrowej bazy danych obrazów histopatologicznych 

 

Typ konkursu NCN: GRIEG 

Termin składania ofert: 23 listopad 2021 r. do godz. 15:00 

Forma składania ofert: email  

Warunki zatrudnienia: 

Kandydatowi oferujemy: 

 możliwość rozwoju naukowego  

 miesięczne stypendium w wysokości: 3500 zł / przez okres realizacji projektu 

Dodatkowe informacje: 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie następujących dokumentów: 

 List motywacyjny zawierający uzasadnienie dlaczego aplikant ubiega się o oferowane 

stanowisko, jego cele  i  plany zawodowe,  opis realizowanych projektów  badawczych oraz  

nabyte  uprzednio doświadczenie   i kwalifikacje zawodowe. 

 CV. 

 Kopie dyplomów oraz pełna lista stopni/tytułów naukowych oraz certyfikatów potwierdzających 

kwalifikacje zawodowe. 

 Lista streszczeń zjazdowych oraz/lub publikacji. 

 Ze względu na wymogi procesu rekrutacji proszę załączyć oświadczenie (załącznik do 

ogłoszenia) 

 

 

Dokumenty należy przysłać w formie jednego pliku pdf w terminie do dnia 23 listopada 2021 r. do 

godz. 15:00 na adres: dzialnauki@pib-nio.pl 

Przewidziana data rozpoczęcia prac w projekcie: grudzień 2021 r. 

Zapytania dotyczące konkursu proszę kierować do na adres: dzialnauki@pib-nio.pl 

 

Wybrani kandydaci, otrzymają zaproszenie na trwającą około 20 minut rozmowę kwalifikacyjną. 
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OŚWIADCZENIE 
 
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Narodowy Instytut Onkologii im. 
Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie ul. W. K. 
Roentgena 5  na  potrzeby realizacji procesu rekrutacji na oferowane  stanowisko.” 

Informacja dla osoby ubiegającej się o stypendium 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO, 
informuję, iż: 

 
1. Administratorem danych jest: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – 

Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (02-781), ul. Roentgena 5. 
 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Adres - Warszawa (02-781), ul. Roentgena 5, 
nr telefonu: 22 54-62-889. 
 

3. Cele przetwarzania danych osobowych:  Dane osobowe kandydatów do pracy są zbierane w 
celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. 
 

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenie postępowania 
rekrutacyjnego. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 poz. 108, z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie akty 
wykonawcze. 
 

5. Informacje o odbiorcach danych osobowych: Dane osobowe kandydatów do pracy nie są 
ujawniane innym odbiorcom. 
 

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Dane osobowe są przechowywane  
do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, ale nie dłużej niż 3 miesiące od dnia przesłania 
CV.  
 

7.  Uprawnienia z art. 15-21 RODO: Przysługują Pani/Panu prawa do żądania od Administratora 
dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a 
także prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.  
 

8. Prawo do wniesienia skargi: Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez 
Administratora narusza przepisy RODO. 
 

9. Obowiązek podania danych: Podanie przez kandydatów do pracy danych osobowych jest 
wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi uwzględnienie Pani/Pana w 
prowadzonym procesie rekrutacyjnym. 
 

10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji: Pani/Pana dane nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie. 

 


