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Jubileusz 45–lecia IPCZD
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15 października odbyły się uroczyste obchody 45-lecia przyjęcia
pierwszych pacjentów do poradni specjalistycznych. Honorowy
patronat nad obchodami jubileuszu 45-lecia CZD objęła Pierwsza Dama,
Agata Kornhauser-Duda. “Warszawskie Centrum Zdrowia Dziecka” – to
wizytówka polskiej medycyny – napisała para prezydencka w liście
skierowanym do pracowników Instytutu. List odczytała szefowa
kancelarii prezydenta Grażyna Ignaczak- Bandych i przekazała na ręce
Pana Dyrektora dr n. med. Marka Migdała. Podczas uroczystości
Minister Zdrowia Adam Niedzielski podziękował za zaangażowanie,
empatię i złożył życzenia pracownikom Instytutu. 
Minister Grażyna Ignaczak – Bandych w imieniu Prezydenta RP
wręczyła odznaczenia państwowe: - Krzyże Oficerskie Orderu
Odrodzenia Polski, - Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polskie -
Złote Krzyże Zasługi, - Srebrne Krzyże Zasługi, - Brązowe Krzyże
Zasługi - Medale za Długoletnią Służbę. 
Minister Zdrowia- Adam Niedzielski wręczył Odznaki honorowe za
zasługi dla ochrony zdrowia. Kanclerz Kapituły, prof. Bohdan
Maruszewski i Sekretarz Kapituły, dr Marek Migdał wręczyli Statuetki
„Meritus pro nati”- honorujące najbardziej zasłużonych pracowników
IPCZD oraz Medale „Przyjaciel Centrum Zdrowia Dziecka”.

Zmiany w wyjazdach
STR. 3

https://nauka.czd.pl/45-jubileusz-centrum-zdrowia-dziecka/
https://mailchi.mp/821b50c9cae6/eptri-march-2022-newsletter
http://intranet.czd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5615:polecenie-122-z-cy-dyrektora-ds-nauki&catid=230:dyr-ds-nauki&Itemid=331
http://intranet.czd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5615:polecenie-122-z-cy-dyrektora-ds-nauki&catid=230:dyr-ds-nauki&Itemid=331
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Międzynarodowe Konsorcjum Badań nad Chorobami Rzadkimi (IRDiRC) oraz
European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD) wspólnie organizują
konferencja na temat sieci badań klinicznych (conference on clinical research
networks - CRN) dotyczących chorób rzadkich. Celem tej konferencji jest
zgromadzenie ekspertów z różnych kontynentów w celu zwiększenia
wzajemnej wiedzy na temat struktury CRN, działalności i zidentyfikowania
ścieżki stymulującej współpracę i interoperacyjność między sieciami.

więcej informacji

MIĘDZYNARODOWE KONSORCJUM BADAŃ NAD
CHOROBAMI RZADKIMI

STYPENDIUM DLA DR ŁUKASZA OBRYCKIEGO
Z radością informujemy o uzyskaniu przez Pana dr Łukasza
Obryckiego stypendium Narodowej Agencji Wymiany
Akademickiej im. prof. F. Walczaka na 3-miesięczny staż w
Cincinnati Children`s Hospital (Ohio) w roku 2023.
Gratulujemy!

WEBINARIUM C4C NA TEMAT SZTUCZNEJ INTELIGENCJI
W PEDIATRII - 7 GRUDNIA
PAEDIATRICS ON 7TH DECEMBER - WEBINARIUM C4C NA TEMAT
SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W PEDIATRII - 7 GRUDNIA

więcej informacji 

https://irdirc.org/event/international-conference-on-clinical-research-networks-for-rare-diseases/
https://conect4children.org/2022/09/27/c4caiwebinar/
https://conect4children.org/2022/09/27/c4caiwebinar/
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Wprowadzony będzie jeden formularz wniosku o delegację, bez rozróżnienia
na wyjazd krajowy i zagraniczny
Dział Badań Naukowych nie będzie jednostką obsługującą wyjazdy
zagraniczne; będzie nim Dział Księgowości
Wypełniony wniosek powinien zostać złożony, odpowiednio:

Uprzejmie informujemy, że z dn. 1/11/2022 r. zmianie ulega wzór wniosku i
proces obiegu wniosku związanego z delegacją. Poniżej zaprezentowano
najważniejsze zmiany:

a) do Działu Polityki Personalnej i Wynagrodzeń (pok. 21 bud. E) – wnioski
bezkosztowe
b) do Działu Księgowości (pok. 1 bud. K) – wnioski kosztowe
W załączeniu nowy wzór wniosku na wyjazd służbowy oraz instrukcja dot.
wyjazdu służbowego pracownika Instytutu. Prosimy o stosowanie nowych
dokumentów od dnia 1 listopada br.
Będą one dostępne również na głównej stronie Intranetu w menu Formularze w
kategorii Zatrudnienie i sprawy socjalne.
>> Wniosek na wyjazd służbowy
>> Instrukcja dot. wyjazdu służbowego pracownika Instytutu
W zakresie realizacji wniosku kosztowego dotychczasowe dane kontaktowe nie
ulegają zmianie: e-mail: wyjazdy@ipczd.pl, tel. 11 21.

WYJAZDY SŁUŻBOWE: NOWA PROCEDURA I WNIOSEK OD
01.11.

SEMINARIUM PT. "KONTRAKTOWANIE BADAŃ
KLINICZNYCH – UMOWY I NEGOCJACJE"

różnic pomiędzy białymi i czarnymi technikami negocjacyjnymi,
przykładowych technik negocjacyjnych,
specyfiki negocjacji w badaniach klinicznych.

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na seminarium online pt. "Kontraktowanie badań
klinicznych – umowy i negocjacje”".  
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zasad
kontraktowania badań klinicznych, w szczególności omówienie:

więcej informacji
 

http://intranet.czd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=242&Itemid=122
http://intranet.czd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5909&catid=4&Itemid=38
http://intranet.czd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5909&catid=4&Itemid=38
http://intranet.czd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5909&catid=4&Itemid=38
mailto:wyjazdy@ipczd.pl
https://abm.gov.pl/pl/kursy/60k59,Seminarium-pt-quotKontraktowanie-badan-klinicznych-umowy-i-negocjacjequot.html
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Uprzejmie przypominamy Badaczom o rozporządzeniu Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23.12.2020 r. (Dz. U. z 2020 r.; poz. 2412) w
sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu
przeprowadzającego eksperyment medyczny (badawczy lub leczniczy).
Rozporządzenie jest obowiązujące dla eksperymentów, które rozpoczynają się
od/po 1 stycznia 2021 r. 

W związku z powyższym, kosztorys/budżet realizowanego eksperymentu
medycznego powinien uwzględniać koszt ubezpieczenia eksperymentu.
Aktualnie Instytut ma zawartą UMOWĘ GENERALNĄ w zakresie obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego
eksperyment medyczny z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia
SA, z siedzibą w Sopocie.

W ramach umowy obowiązują kwoty ubezpieczenia dla eksperymentów
medycznych:

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ PODMIOTU PRZEPROWADZAJĄCEGO
EKSPERYMENT MEDYCZNY 

Jeśli projekt trwa dłużej niż rok, na każdy kolejny rok jego realizacji należy w
kosztorysie/budżecie projektu przewidzieć koszt ubezpieczenia.

Wsparcia merytorycznego w zakresie zawarcia umowy ubezpieczenia (polisy)
udziela broker wiodący p. Anna Pieniak (kontakt: a.pieniak@merydian.pl, tel. 508
289 769).
Dział Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą udziela wsparcia
administracyjnego w tym zakresie dla obsługiwanych projektów.
Aby ubezpieczyć eksperyment należy wypełnić „Wniosek na
dostawę/usługę/robotę budowlaną”.

Rodzaj eksperymentu medycznego  

Badawczy 
- suma gwarancyjna 

100.000 euro 
 

Leczniczy 
- suma gwarancyjna 

50.000 euro 

Badawczy 
- suma gwarancyjna 

100.000 euro 
Medyczny 

- suma gwarancyjna 
100.000 euro 

Składka za rozpoczęty
12 miesięczny okres
ubezpieczenia (w zł) 

1 800,00 zł 
 

1 600,00 zł 
 

1 200,00 zł 

800,00 zł 
 

500,00 zł 

1 000,00 zł 

z ingerencją w tkankę/ 
ciało uczestnika eksperymentu 

bez ingerencji w tkankę/ 
ciało uczestnika eksperymentu 

Polegający wyłącznie na badaniu 
ankietowym 

z ingerencją w tkankę/ 
ciało uczestnika eksperymentu 
bez ingerencji w tkankę/ 
ciało uczestnika eksperymentu 

polegający na badaniu materiału
biologicznego,  tym genetycznego 

mailto:a.pieniak@merydian.pl
http://intranet.czd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4911&catid=66
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Serdecznie zapraszamy na szkolenie Narodowego Centrum Nauki
organizowane dla pracowników naszego Instytutu i Instytutu Kardiologii.
 
Termin: 22 listopada 2022 r., godz. 11.00
Forma: online
Dla kogo: dla pracowników naukowych i osób zainteresowanych złożeniem
wniosku o grant do NCN.Agenda:11:00 - 12:30 Omówienie poszczególnych
części wniosku składanego na grant wraz z przykładami ich prawidłowego
wypełnienia.
12:30 - 12:50 przerwa
12:50 - 13:20 c.d. Omówienie poszczególnych części wniosku składanego na
grant wraz z przykładami ich prawidłowego wypełnienia.
13:20 – 14:20 dyskusja, odpowiedzi na zadane pytania. 
Szkolenie poprowadzi przedstawiciel NCN, Pani Monika Pobiega.Proszę o
zgłaszanie się osób zainteresowanych udziałem, które otrzymają link do
spotkania.Zgłoszenia przyjmowane są do 10 listopada 2022 r. drogą e-mail na
adres: d.ornat@ipczd.pl.

SZKOLENIE NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
ORGANIZOWANE DLA PRACOWNIKÓW NASZEGO
INSTYTUTU I INSTYTUTU KARDIOLOGII.

SZKOLENIE WEWNĘTRZNE IPCZD

prof. Piotr Socha, Szkolenie "Badanie obserwacyjne"
prof. Małgorzata Syczewska, Kurs statystyki, program Statistica

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia szkoleń online prowadzonych przez :

mailto:d.ornat@ipczd.pl
http://intranet.czd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5582&Itemid=334
http://intranet.czd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5582&Itemid=334


BIULETYN NAUKOWY |  STR. 6 INSTYTUT "POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA"

GRANTY I STYPENDIA 
DLA NAUKOWCÓW

BIULETYN INFORMACYJNY
PRZYGOTOWYWANY JEST PRZEZ

DZIAŁ BADAŃ NAUKOWYCH I
WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

 
TELEFON: 22 815 19 83

E-MAIL: NAUKA@IPCZD.PL

KONKURSY

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie podmiotów
systemu szkolnictwa wyższego i nauki
ubiegających się o granty finansowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
na realizację projektów w ramach programów
badawczych Unii Europejskiej, w tym
pracowników tych podmiotów, zaangażowanych w
opracowywanie wysokiej jakości
wniosków o przyznanie tych grantów, zwanych dalej
„wnioskami projektowymi”.
więcej informacji

PROGRAM EU4HEALTH: TRZY NOWE TEMATY
KONKURSOWE OGŁOSZONE!

USTANOWIENIE PRZEDSIĘWZIĘCIA "GRANTY NA
GRANTY – PROMOCJA JAKOŚCI IV (HORYZONT
EUROPA)"

HaDEA opublikowała trzy zaproszenia do składania
wniosków w ramach Programu Pracy EU4Health 2022.
Tematy o numerach PJ-11, PJ-12 i PJ-14 koncentrują się na
nowotworach i chorobach niezakaźnych (non-
communicable diseases – NCD). Działania te będą
wspierać Europejski Plan Walki z Rakiem oraz misję Rak
programu Horyzont Europa. Wnioski można wysyłać do
21 lutego 2023 r. 

NARODOWE CENTRUM NAUKI (NCN) OGŁASZA
KONKURS OPUS 24. 

Konkurs OPUS 24 dodatkowo otwiera możliwość
ubiegania się o finansowanie projektów badawczych
prowadzonych we współpracy międzynarodowej
dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave,
a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu
przez polskie zespoły badawcze wielkich
międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs
przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach
kariery naukowej, którzy planują realizację badań. Nabór
wniosków w systemie OSF trwa do 15 grudnia 2022 r. do
godziny 16:00.

więcej informacji

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka
http://www.czd.pl/
https://pl-pl.facebook.com/CentrumZdrowiaDziecka/
https://www.linkedin.com/company/ipczd
https://www.instagram.com/centrum_zdrowia_dziecka/?hl=pl
https://www.youtube.com/channel/UCDFLNeFQvtVAjoFa6mcVIEg
https://www.ejprarediseases.org/
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ustanowienie-przedsiewziecia-granty-na-granty--promocja-jakosci-iv-horyzont-europa
https://www.kpk.gov.pl/program-eu4health-trzy-nowe-tematy-konkursowe-ogloszone
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/eu4h/wp-call/2022/call-fiche_eu4h-2022-pj_en.pdf
https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-02/eu_cancer-plan_en_0.pdf
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/cancer_en
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus24
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus24
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus24
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus24
https://www.ncn.gov.pl/
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GRANTY I STYPENDIA 
DLA NAUKOWCÓW

BIULETYN INFORMACYJNY
PRZYGOTOWYWANY JEST PRZEZ

DZIAŁ BADAŃ NAUKOWYCH I
WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

 
TELEFON: 22 815 19 83

E-MAIL: NAUKA@IPCZD.PL

KONKURSY

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs
SONATA 18 na projekty badawcze, przeznaczony dla
naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie
od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (czyli
w okresie od 1.01.2015 – 31.12.2020). Wnioskodawcy mogą
ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących
badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące
lub 36 miesięcy.

więcej informacji 

NARODOWE CENTRUM NAUKI (NCN) OGŁASZA
KONKURS SONATA 18

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka
http://www.czd.pl/
https://pl-pl.facebook.com/CentrumZdrowiaDziecka/
https://www.linkedin.com/company/ipczd
https://www.instagram.com/centrum_zdrowia_dziecka/?hl=pl
https://www.youtube.com/channel/UCDFLNeFQvtVAjoFa6mcVIEg
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata18
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata18
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata18
https://www.ncn.gov.pl/

