
REGULAMIN 

 

 

Stypendium im. Profesora Mieczysława Chorążego  
 

 

 

Przyznawanego od roku 2021 

 

 

Stypendium zostało ufundowane dla uhonorowania i upamiętnienia Profesora Mieczysława 

Chorążego (1925-2021), wielkiego człowieka i wybitnego polskiego badacza przez siedem 

dekad raka prowadzącego badania nad rakiem w Instytucie Onkologii w Gliwicach.   

  

 

§ 1 

Celem Stypendium jest wyróżnienie osiągnięć naukowych młodych badaczy pracujących w 

polskich placówkach naukowych i stymulowanie ich do dalszych wysiłków badawczych.  

§ 2 

Fundatorem Stypendium im. Profesora Mieczysława Chorążego jest Stowarzyszenie na Rzecz 

Wspierania Badań nad Rakiem oraz indywidualni Darczyńcy, którzy mogą wpłacać środki 

zasilające fundusz stypendialny na konto Stowarzyszenia (Darczyńcy będą wymienieni 

imiennie w liście gratulacyjnym dla Stypendysty w roku kalendarzowym w którym dokonali 

wpłaty na fundusz stypendialny). Stowarzyszenie prowadzi również sprawy formalne i 

finansowe związane ze Stypendium. 

§ 3 

Stypendium przyznawane jest corocznie jednemu badaczowi, który nie posiada stopnia 

doktora lub stopień doktora otrzymał nie wcześniej niż trzy lata przed złożeniem wniosku o 

stypendium, za całokształt osiągnieć naukowych. Osiągnięcia te powinny dotyczyć biologii, 

biotechnologii, bioinformatyki, chemii, medycyny lub innych dziedzin wiedzy mających 

związek z badaniami nad rakiem, i powinny być uzyskane przede wszystkim w polskich 

placówkach naukowych. 

§ 4 

Stypendium przyznawane jest w wysokości co najmniej dwunastu tysięcy złotych (12 000 

PLN) netto i wypłacane w 12 równych częściach przez cały następny rok kalendarzowy. 

Darczyńca finansujący Stypendium może zdecydować o podwyższeniu jego wysokości. 

 



§ 5 

Wnioski o przyznanie Stypendium mogą zgłaszać zainteresowani na adres Stowarzyszenia na 

Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem w formie elektronicznej (e-mail: swbr@io.gliwice.pl), 

w terminie nie późniejszym niż do końca września roku, w którym Nagroda ma być 

przyznana. Wnioski, przygotowane w języku angielskim, powinny zawierać:  

a) życiorys z listą osiągnięć naukowych kandydata,  

b) list motywacyjny zawierający informację o obecnym statusie naukowym i zatrudnienia 

oraz planach badawczych  

c) kopię jednej najważniejszej pracy z dorobku naukowego kandydata.  

Złożenie przez kandydata wniosku jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie jego danych 

osobowych przez Stowarzyszenie na potrzeby procedury związanej z przyznaniem 

stypendium. 

§ 6 

Decyzję o przyznaniu Stypendium podejmuje Komitet Naukowy powoływany przez Zarząd 

Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem. W skład Komitetu wchodzi ośmiu 

badaczy z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego, których działalność 

naukowa dotyczy tematyki badawczej wskazanej w § 3. Członkowie Komitetu wybierają 

spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza. 

§ 7 

Przy ocenie wniosków członkowie Komitetu stosują punktową skalę ocen od 1 do 10; ocena 

wniosku jest średnią punktów przyznanych przez każdego z oceniających. W przypadku 

zaistnienia konfliktu interesów któregoś z członków Komitetu, nie uczestniczy on w ocenie 

danego wniosku. 

§ 8 

Informacja o przyznaniu Stypendium jest ogłaszana corocznie podczas konferencji  naukowej 

Gliwickie Spotkania Naukowe. Organizatorzy konferencji mogą zdecydować o prezentacji 

dokonań naukowych Stypendysty w trakcie jednej z sesji. 
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