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Rady Naukowej Narodowego Insbtutu oŃologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

- Państwowęgo Instytutu Bada\łczego

z dnia 26 p^ździer[ik^ 2022 t .

w sprawie zatwierdzenia PerŚpektywicznych kierunków dzialalności naukowej,
rozrvoiowei i wdrożeniowej na |atł 2023-2028 Narodowego Instytutu onkologii im.
Marii skłodowskiej-curie _ PańŚtwowego Instytutu Badawczego

Na podstawie ar1' 29 ust. 2 pL1 6 usta\ły Ż dnia 30 kwietnia 2010 r. o inst}'tutach badawczych
(ti"Dz.U. z 2022 f. poz. 498) orazs 10 ust. 2 pkt 4 statutu Nalodowego Inst)tutu oŃologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie _ Panstwowego Inst}łutu Badawczego, zatwieldzonego pŹęz
Ministra Zdrowia w dniu 20 grudnia 2019 r., Rada Naukowa Narodowego Instytutu
onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowęgo Inst}'tutu Badawczęgo zatwieldza

,,Pęrspekt}aviczne kierunki działalności naukowej, rozwojowej i wdrożęniowej na lata 2023-
2028", okeślone w dokumencie stanowiąc;'rn Załącznik do niniejszej Uchwały'

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zalqcznił do uchwab nr.ł'3ii2022

Perspektywiczne kierunki działalności naukowej, rozwojołvej i wdrożeniowej

na lata 2023-2028

Narodowy Inst)tut oŃologii im. Marii Skłodowskiej-Curię - Państwowy Instytut BadawcŻy
prowadzi badania naukowę w zakesie swoich zadań statutowych w sposób ciągły.
Zważywszy na dynamicznie zmieniające się wiodące kierunki i metody badań w oŃologii i
naukach pokewnych, a takŹe potzeby w zakresie poprawy diagnostyki, leczenia,
bezpieczeństwa i organizacji opieki oŃologicznej w Polsce, a ta}że budorłania pozycji
Inst)łutu w kraju i na świecie oraz dla zharmonizowada działań z Narodową Strategią
onkologiczną, określa się następujące perspektywiczne obszary, kierunti i cele działalności
naukowei, rozwoiowei i wdrożeniowei na lata 2023-2028.

PerŚpektywiczne obszary tematyczne badań naukowych

1' Epidemiologia i zdrowie publiczne w oŃologii;

2. Specjalistyczne metody diagnostyki ontologicznej;

3 ' Inmunoontologia, telapie genowe i komórkowe;

4. Optymalizacia i indywidualizacja terapii przeciwnowotworowej;

5' Biobanłowadę i twoŹęnie nowych modeli nowotworowych do badń

podstawowych i przedklinicznych;

6' Etiopatogenezr nowot\łorów.

Cele strategiczne

Cele strategiczne Dzialania

I
Rozwój i zatnrdnianie
profesj onalnej kadry
naukowęj

-pozyskanie i utrzymanie cęńyfikatu Komisji Europejskiej - HR
Excęllęnce in Research Award we wszvstkich oddziałach NIo-
PIB

' stwoŹenie warunków do zatrudnienia naukowców z dorobkiem
i potencjałem do zdobywania grantów olaz prowadzenia badań
nau(orłrych na w}sokim poliomie

- zapelnianie luki pokoleniowej oraz ksaalcenie kadry nauko\flej
przez rekutację kandydatów do szkoĘ doLtorskiej iL_ eg,,el\Ąowanię rł1nilórł olresorłei ocen) pracownikó\



naŃolłych
i technicznych, w celu utrymania kategodi naukowej A ora2

aspirowania do A+.

t

Inwestycje w
infiastukturę,
WykoŹystanie
nowoczesnych narzędzi
badawczych,
analitycznych i
diagnostycznych

- powołanie praco\łni typu cole-facility i zatrudnienie liderów z
odpowiednim dorobkiem naukowym w poslugiwaniu się

nowoczesnymi technikami wspierającymi perspektywiczne
kierunki badawcze

_ podtrzymanie potencjafu badawczego istniejących komórek
badań podstawowych przez pozyskiwanie śIodków ŻewnęhŻnych
na infrastrukturę (np. sekwencjonowanię masowe' obrazowanie
przedkliniczne mikroPET/MR)

l
Pozyskiwanie środków
na badania naukowę w
Jtwailych konkursach
grantowych

intensyfikacja aplikowania w konkursach grantowych

tworzenie konsorcjów naukowych w ramach kajowycl
międzynarcdowych projektów badawczych

4

Iworzenie unikalnych
]epoz}'to ów mate afu
)iologicznego do badań
:aŃowych i usług
komercyjnych

. utworzenie Biobanku w walszawię i stowalzyszenie w Polskiej
Sieci Biobanków

. rozwijanie modeli nowotworów Z tkanek pacjęntów

. działania w kięruŃu powołania platfomy diagnostycznej
wspomagającej dec1zje kliniczne o oparciu o zaa\\ansouane
modele nowotworowe pacjentów

- akwizycja oferty naŃowej przez spółkę cęlową oncotransfer
w opalciu o oplaco'wanę modele nowotworowe

5

?ozycja lidera w
rzyskiwaniu środków
ra niekomęrcyine
rarlania kliniczne

. aplikowanie w koŃursach na projekty badawcze w obszarze

riekomercyjnych badń klinicznych do ABM' NCBiR i EU

. powstanie centum wsparcia Badń Klini9_aych w Warszawie

NAUKOWEJ


