
ZARZĄDZENIE NR 29/2016 

Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie  

z dnia 24 maja 2016 r. 

w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Naukowej Centrum Onkologii – 
Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, oraz ustanowienia Regulaminu wyborów do 
Rady Naukowej kadencji 2016 - 2020. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 371) oraz § 6 Statutu Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii 

Skłodowskiej-Curie, oraz po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej, zarządza się, co następuje: 

§ 1 

Wybory do Rady Naukowej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie 

kadencji 2016 - 2020 odbędą się w dniu 23 czerwca 2016 r. 

§ 2 

Wybory odbędą się zgodnie z „Regulaminem wyborów do Rady Naukowej Centrum 

Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020” stanowiącym 

załącznik do Zarządzenia. 

§ 3 

1. W celu zorganizowania i przeprowadzenia wyborów powołuje się Komisję Wyborczą  

w następującym składzie: 

Warszawa: 

1) Przewodnicząca  - prof. nadzw. dr hab. Maria KOWALSKA 
2) Z-ca Przewodniczącej  - dr Maria ZWIERKO (Wawelska) 
3) Sekretarz  - mgr  Anna PIECHUTOWSKA 
4) Członek - mgr Dorota KIEŁCZEWSKA 
5) Członek - mgr Agnieszka NIEWIADOMSKA 
6) Członek - dr Beata KOTOWICZ 
7) Członek - inż.  Gracjan RUTKOWSKI  
8) Członek - lic. Tadeusz JAROSZ 
9) Członek - mgr Irena PRZEPIÓRKA (Wawelska) 
10) Członek -  Agnieszka JANSON (Wawelska) 
11) Członek -  Elżbieta PRZYBYSZ (Wawelska) 
12) Członek -  Joanna WYSZOMIRSKA (Wawelska) 
13) Członek -  Adam NAWROT 

Oddział w Krakowie: 
 
 
 
 
 
 Oddział w Gliwicach: 
 

1) Z-ca Przewodniczącej  - dr hab.  Andrzej WYGODA 
2) Członek - mgr Małgorzata REDES 
3) Członek - dr Krzysztof OLEJNIK 
4) Członek -  Iwona DOMIŃCZYK 
5) Członek   Teresa STĘPIEŃ 

1) Z-ca Przewodniczącej  - prof. dr hab. Jan KULPA 
2) Członek - prof. dr hab. Kazimierz KAROLEWSKI 
3) Członek - mgr Maria KULATA 
4) Członek - mgr inż. Katarzyna OŻÓG 



2. Komisja czuwa nad prawidłowym, zgodnym z Ustawą i Regulaminem przebiegiem 

wyborów do Rady Naukowej. 

3. Zastępcy Przewodniczącego Komisji Wyborczej przekazują Przewodniczącemu Komisji 

Wyborczej protokoły z miejsc, w których przeprowadza się wybory wraz z kartami 

wyborczymi i pozostałymi dokumentami z przebiegu wyborów. 

4. Przewodniczący Komisji Wyborczej przekazuje Dyrektorowi Centrum Onkologii - 

Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie protokół z przebiegu wyborów wraz z kartami 

wyborczymi i pozostałymi dokumentami z przebiegu wyborów.  

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 
 
 
 
 

D Y R E K T O R  

Centrum Onkologii – Instytutu 

im. Marii Skłodowskiej-Curie 

 

Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski 



 Załącznik do Zarządzenia Nr .29/2016 
 Dyrektora Centrum Onkologii-Instytutu 
 Im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 
 z dnia 24.05.2016 r. 
 

 

R E GU L A M I N 
 

W y b or ów  do  R a dy  N a u kow e j  
 

Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, 
kadencji 2016-2020 

 
§ 1 

Wybory do Rady Naukowej Centrum Onkologii przeprowadzi Komisja Wyborcza powołana 

przez Dyrektora Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie.  

§ 2 

1. Rada Naukowa Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie (dalej 

Instytut) liczy 40 członków. 

W skład Rady Naukowej wchodzi: 

1) 28 pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu, w tym: 

a) 25 pracowników posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie 

nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej; 

b) 3 pracowników naukowych nieposiadających stopnia doktora habilitowanego  

lub tytułu naukowego oraz pracowników badawczo-technicznych 

zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie; 

2) 12 osób spoza Instytutu, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora oraz 

wyróżniających się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze objętej działalnością 

Instytutu. 

2. Członków Rady Naukowej Instytutu zatrudnionych w Instytucie wybierają w głosowaniu 

tajnym pracownicy Instytutu na okres 4 lat w trybie regulowanym niniejszym 

Regulaminem. 

3. Członków Rady Naukowej Instytutu spoza Instytutu powołuje na okres 4 lat minister 

właściwy do spraw zdrowia, w tym spośród kandydatów przedstawionych przez 

Dyrektora Instytutu. 

§ 3 

Dyrektor Instytutu, Zastępcy Dyrektora, Dyrektorzy Oddziałów Instytutu w Krakowie  

i Gliwicach oraz członkowie Komisji Wyborczej nie mogą kandydować w wyborach do Rady 

Naukowej. 

 

 



§ 4 

1. Członkowie Komisji Wyborczej odpowiednio w Centrum Onkologii w Warszawie, 

Oddziale w Krakowie i Gliwicach przyjmują zgłoszenia kandydatów do Rady Naukowej. 

2. Przewodniczący Komisji Wyborczej, w terminie 7 dni od wydania Zarządzenia  

Nr 29/2016 Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie  

z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Naukowej Centrum 

Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, oraz ustanowienia Regulaminu 

wyborów do Rady Naukowej kadencji 2016 - 2020 poda do publicznej wiadomości  

na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibach Instytutu w Warszawie 

przy ul. W. K. Roentgena 5 i ul. Wawelskiej 15 B, Oddziale w Krakowie ul. Garncarska 

11 i Oddziale w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, dokładne miejsce i godziny,  

w których przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów. Zgłoszenia kandydatów mogą być 

również przesyłane pocztą na adres: Sekretariat Rady Naukowej Centrum Onkologii-

Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa. 

3. Zgłaszanie kandydatów do Rady Naukowej odbywa się według następujących zasad: 

I lista 

dotyczy kandydatów pracowników Instytutu posiadających stopnień doktora 

habilitowanego lub tytuł naukowy, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy  

w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady 

Naukowej: 

1) Instytut w Warszawie     - 10 mandatów 

2) Oddział w Krakowie    - 6 mandatów 

3) Oddział w Gliwicach    - 9 mandatów 

II lista 

 dotyczy kandydatów pracowników naukowych Instytutu nieposiadających stopnia 

doktora habilitowanego lub tytułu naukowego, zatrudnionych w Instytucie w 

pełnym wymiarze czasu pracy: 

1) Instytut w Warszawie     - 1 mandat 

2) Oddział w Krakowie    - 1 mandat 

3) Oddział w Gliwicach    - 1 mandat 

4. Komunikat o dniu, godzinie i miejscu wyborów Komisja Wyborcza podaje do 

wiadomości pracowników Instytutu nie później niż 7 dni roboczych przed terminem 

wyborów wraz z listami zgłoszonych kandydatów, poprzez zamieszczenie komunikatu na 

stronie internetowej Instytutu i tablicach ogłoszeń w siedzibach Instytutu w Warszawie, 

Oddziale w Krakowie i Oddziale w Gliwicach. 

5. Wybory do Rady Naukowej odbywają się w tym samym dniu w siedzibach Instytutu  

w Warszawie, Oddziale w Krakowie i Oddziale w Gliwicach. 

 



§ 5 

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pracownikom Instytutu. 

2. Listy wyborców przygotują i przekażą Komisji Wyborczej w terminie 7 dni od wydania 

Zarządzenia Nr 29/2016 Działy Spraw Pracowniczych Instytutu w Warszawie, Oddziale  

w Krakowie i Oddziale w Gliwicach. 

§ 6 

1. Komisja Wyborcza przygotowuje dla każdego wyborcy w Instytucie w Warszawie, 

Oddziale w Krakowie i Oddziale w Gliwicach po dwie karty wyborcze zawierające 

alfabetycznie ułożone listy nazwisk kandydatów. Każda karta obejmuje jedną listę 

wyborczą, zgodnie z § 4 ust. 3. Listy kandydatów są identyczne we wszystkich 

Oddziałach Instytutu. Wzory kart do głosowania stanowią załączniki Nr 2 i Nr 3 do 

Regulaminu. 

2. Karty wyborcze wydawane są wyborcom po okazaniu dokumentu potwierdzającego 

tożsamość i złożeniu podpisu na liście wyborców. 

3. Członków Rady Naukowej pracownicy wybierają w głosowaniu tajnym i bezpośrednim. 

Wyborca na każdej z dwóch list do głosowania wskazuje wybranych przez siebie 

kandydatów do Rady Naukowej, w liczbie nie większej niż liczba mandatów określona 

dla każdej z list, poprzez zaznaczenie kratki przy nazwisku wybranego kandydata.  

4. Głosy oddawane są w obecności co najmniej dwóch członków Komisji wyborczej,  

w warunkach zapewniających tajność głosowania. 

5. Karty wyborcze, na których wskazano większą liczbę kandydatów niż liczba mandatów 

na danej liście lub karta jest przekreślona są nieważne. 

§ 7 

1. Członkami Rady Naukowej zostaną kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę 

ważnych głosów, uwzględniając regulacje zawarte w § 4 ust.3. 

2. Jeżeli nie wszystkie mandaty zostaną obsadzone z powodu zdobycia tej samej liczby 

głosów przez kilku kandydatów z tej samej grupy, a kandydatów tych jest więcej niż 

wolnych mandatów, przeprowadza się kolejną turę wyborów. W drugiej turze wyborów 

obowiązują odpowiednio zasady określone w niniejszym Regulaminie. Termin drugiej 

tury wyborów ogłasza Komisja Wyborcza nie wcześniej niż po upływnie 14 i nie później 

niż po upływie 30 dni od daty pierwszej tury wyborów. 

§ 8 

1. Zastępcy Przewodniczącego Komisji Wyborczej po zliczeniu głosów i sporządzeniu 

protokołów przesyłają je niezwłocznie wraz z kartami wyborczymi i pozostałymi 

dokumentami z przebiegu wyborów Przewodniczącemu Komisji Wyborczej. 

2. Przewodniczący Komisji Wyborczej przekazuje Dyrektorowi Instytutu wyniki wyborów  

w protokole wraz z kartami wyborczymi i pozostałymi dokumentami z przebiegu 

wyborów. 



3. Wyniki wyborów podawane są niezwłocznie do wiadomości publicznej przez 

zamieszczenie w siedzibach Instytutu w Warszawie, Oddziale w Krakowie i Oddziale  

w Gliwicach na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych. 

4. Dyrektor Instytutu niezwłocznie zawiadamia Ministra Zdrowia o przeprowadzeniu 

wyborów, przesyłając ich wyniki. 

5. Protesty dotyczące prawidłowości przeprowadzenia wyborów są zgłaszane Dyrektorowi 

Instytutu pisemnie w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników wyborów.  

W przypadku stwierdzenia uchybień, które mogły mieć wpływ na wynik wyborów, 

Dyrektor Instytutu zarządza powtórzenie wyborów, o czym powiadamia Ministra 

Zdrowia. 

§ 9 

1. Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej zwołuje Dyrektor Instytutu. 

2. Kadencja Rady Naukowej rozpoczyna się w dniu jej pierwszego posiedzenia. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Naukowej w trakcie kadencji  

w związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Naukowej, rozwiązaniem stosunku 

pracy z Instytutem w czasie trwania kadencji Rady Naukowej lub śmiercią członka Rady 

Naukowej, mandat ten zostaje niezwłocznie obsadzony przez osobę, która w obrębie tej 

samej grupy pracowników uzyskała w wyborach kolejno największą liczbę głosów, a nie 

otrzymała mandatu.  

4. Jeżeli nie jest możliwe uzupełnienie Rady Naukowej w sposób określony w § 9 ust. 3 

przeprowadza się wybory uzupełniające. 

 
 



Załącznik  Nr 1 do Regulaminu  
wyborów do Rady Naukowej  
Centrum Onkologii – Instytutu 
im. Marii Skłodowskiej-Curie 
kadencji 2016-2020 

 
 

ZGŁOSZENIE KANDYDATURY 
 
 
 

Zgłaszam kandydaturę _______________________________________________________ 
                                                (tytuł lub stopień naukowy, imię i nazwisko)  

  
__________________________________________________________________________________________ 

 (komórka organizacyjna) 

 
 
 

na członka Rady Naukowej  
Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie 

 
 
 

     _________________________       __________________ 
                    (miejscowość i data)    (podpis osoby zgłaszającej) 
 
             
                                                                
 
Wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Naukowej Centrum Onkologii - Instytutu  
im. Marii Skłodowskiej-Curie i wpisanie mnie na listę wyborczą oraz oświadczam, że jestem 
zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia 
procedury powołania Rady Naukowej. 

 
                                                                  ___________________ 
                 (podpis osoby zgłoszonej) 
Warszawa, ____________________ 
 
Kraków, ______________________ 
 
Gliwice_______________________ 
      
                                                                                 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 do Regulaminu  
wyborów do Rady Naukowej  
Centrum Onkologii – Instytutu 
im. Marii Skłodowskiej-Curie 
kadencji 2016-2020 

KARTA DO GŁOSOWANIA  
NA LISTĘ NR I 

Kandydatów do Rady Naukowej  
Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie,  

kadencji 2016-2020 

LICZBA MANDATÓW: 25 

Kandydaci zatrudnieni w Centrum Onkologii- Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie  

ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym 

INFORMACJA 

Głosować można maksymalnie na: 

10 kandydatów - pracowników Instytutu w Warszawie,  
6 kandydatów - pracowników Oddziału w Krakowie,  
9 kandydatów -pracowników Oddziału w Gliwicach. 

zaznaczając pole z lewej strony nazwiska kandydata, na którego wyborca głosuje.  

Kandydaci z WARSZAWY 

1. � ________________________________ 

                  (imię i nazwisko kandydata) 

2. � ________________________________ 

3. � ________________________________ 

4. � ________________________________ 

5. � ________________________________ 

6. � ________________________________ 

7. � ________________________________ 

8. � ________________________________ 

9. � ________________________________ 

10. � ________________________________ 

11. � ________________________________ 

............................................................. 

UWAGA. Zaznaczenie na liście Kandydatów z Warszawy więcej niż 10 nazwisk powoduje, że głos jest nieważny. 

 



Kandydaci z KRAKOWA 

1. � ________________________________ 

                  (imię i nazwisko kandydata) 

2. � ________________________________ 

3. � ________________________________ 

4. � ________________________________ 

5. � ________________________________ 

6. � ________________________________ 

7. � ________________________________ 

8. � ________________________________ 

9. � ________________________________ 

10. � ________________________________ 

11. � ________________________________ 

............................................................. 

UWAGA. Zaznaczenie na liście Kandydatów z Krakowa więcej niż 6 nazwisk powoduje, że głos jest nieważny. 

 

 

Kandydaci z GLIWIC 

1. � ________________________________ 

                  (imię i nazwisko kandydata) 

2. � ________________________________ 

3. � ________________________________ 

4. � ________________________________ 

5. � ________________________________ 

6. � ________________________________ 

7. � ________________________________ 

8. � ________________________________ 

9. � ________________________________ 

10. � ________________________________ 

11. � ________________________________ 

...................................... 

UWAGA. Zaznaczenie na liście Kandydatów z Gliwic więcej niż 9 nazwisk powoduje, że głos jest nieważny. 

 



Załącznik nr 3 do Regulaminu  
wyborów do Rady Naukowej  
Centrum Onkologii – Instytutu  
im. Marii Skłodowskiej-Curie  
kadencji 2016-2020 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA  
NA LISTĘ NR II 

Kandydatów do Rady Naukowej  
Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie,  

kadencji 2016-2020 

LICZBA MANDATÓW: 3 

Kandydaci zatrudnieni w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie  
nieposiadający stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego oraz pracowników badawczo-

technicznych  

INFORMACJA 

Głosować można maksymalnie na: 

1 kandydata - pracownika Instytutu w Warszawie,  
1 kandydata - pracownika Oddziału w Krakowie,  
1 kandydata - pracownika Oddziału w Gliwicach. 

Kandydaci z WARSZAWY 

1. � ________________________________ 

                  (imię i nazwisko kandydata) 

2. � ________________________________ 

3. � ________________________________ 

4. .......... 

UWAGA. Zaznaczenie na liście Kandydatów z Warszawy więcej niż 1 nazwiska powoduje, że głos jest nieważny. 

Kandydaci z KRAKOWA 

1. � ________________________________ 

(imię i nazwisko kandydata) 

2. � ________________________________ 

3. � ________________________________ 

4. .......... 

UWAGA. Zaznaczenie na liście Kandydatów z Krakowa więcej niż 1 nazwiska powoduje, że głos jest nieważny. 

Kandydaci z GLIWIC  

1. � ________________________________ 

(imię i nazwisko kandydata) 

2. � ________________________________ 

3. � ________________________________ 

4. .......... 

UWAGA. Zaznaczenie na liście Kandydatów z Gliwic więcej niż 1 nazwiska powoduje, że głos jest nieważny. 


