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Załącznik nr 5 do  
Regulaminu Konkursu 

PASIFIC 1  
Polskiej Akademii Nauk (PAN) 

LIST INTENCYNY INSTYTUTU GOSZCZĄCEGO 

 

……………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Instytutu, adres siedziby) 

 

Oznaczenie wniosku: (numer identyfikacyjny w systemie SEA i tytuł wniosku)…………………………...... 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy: ………................................ 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem opisanym powyżej i w przypadku przyjęcia go do finansowania 
Instytut Goszczący oświadcza, co następuje. 

 

Artykuł 1 

Instytut Goszczący deklaruje zamiar zawarcia umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na 
cały okres realizacji Pobytu Badawczego (umowa o pracę na czas określony) z  
……………………………………… (dane Wnioskodawcy) finansowanego w ramach konkursu PASIFIC 1.  

 

Artykuł 2 

W razie uzyskania finansowania Pobytu Badawczego, Instytut Goszczący zobowiązuje się do:  
1) włączenia planowanych badań naukowych realizowanych podczas Pobytu Badawczego do 

planu zadaniowo-finansowego jednostki; 
2) sprawowania nadzoru nad realizacją stażu i prawidłowością wydatkowania środków 

finansowych; 
3) zapewnienia Wnioskodawcy warunków do realizacji prowadzonych przez niego badań, w 

tym zapewnienia przestrzeni biurowej/laboratoryjnej oraz aparatury naukowo-badawczej 
niezbędnej do realizacji tych badań; 

4) przydzielenia Wnioskodawcy Opiekuna w osobie ………………………………….. odpowiedzialnego za 
merytoryczne wsparcie projektu oraz ułatwienie kontaktów Wnioskodawcy z lokalnym 
środowiskiem naukowym;  

5) przydzielenia Wnioskodawcy Opiekuna Wspierającego w osobie …........;1 

 
1 Dotyczy wyłącznie projektów interdyscyplinarnych. 
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6) przydzielenia Wnioskodawcy kompana naukowego (research buddy) w osobie 
……………………………….., który ułatwi mu poznanie środowiska naukowego Instytutu Goszczącego 
oraz reguł i procedur w nim obowiązujących; 

7) zapewnienia obsługi administracyjno-finansowej Pobytu Badawczego, w tym obsługi 
związanej z przyjazdem i pobytem Wnioskodawcy w Polsce, oraz wyznaczenia pracownika 
odpowiedzialnego za jej koordynację w osobie ……………………………………..; 

8) zorganizowania Wnioskodawcy w okresie realizacji Pobytu Badawczego Stażu 
Pozaakademickiego w ………………………………………………………………….2; 

9) umożliwienia Wnioskodawcy decydowania o przeznaczeniu 20% środków przeznaczonych 
na koszty pośrednie projektu; 

10) Wsparcia Wnioskodawcy w pozyskaniu wymaganych zgód, opinii, zezwoleń lub pozwoleń3; 
11) respektowania zasad określonych w “Europejskiej karcie naukowca” i “Kodeksie 

postępowania przy Rekrutacji Naukowców4; 
12) złożenia wniosku o logo “HR Excellence in Research” przyznawanego przez Komisję 

Europejską nie później niż rok po podpisaniu umowy grantowej5. 

 

Artykuł 3 

W przypadku braku finansowania z programu PASIFIC 1 niniejszy list intencyjny nie pociąga 
jakichkolwiek zobowiązań dla Instytutu Goszczącego.   

 

Artykuł 4 

Załącznikiem do niniejszego listu intencyjnego jest oświadczenie osoby wskazanej jako Opiekun 
Wnioskodawcy.  

 

List intencyjny sporządzono (miejscowość, data): ................................................... 

 

 

……………………………………….. 

(Czytelny podpis osoby upoważnionej  

do reprezentowania Instytutu Goszczącego) 

 
2 Jeśli taki staż został przewidziany we wniosku; 
3 w przypadku, gdy badania realizowane w ramach pobytu wymagają formalnego poświadczenia spełniania standardów 
etycznych podczas ich realizacji; 
4 zalecenie Komisji z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy 
rekrutacji pracowników naukowych; 
5 jeśli nie posiada logo “HR Excellence in Research” przyznawanego przez Komisję Europejską -
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r. 
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Załącznik nr 1 do  

Listu Intencyjnego  

Instytutu Goszczącego 

 

………………………………………..                                                                                     ……………………………………………. 

(imię i nazwisko Opiekuna)       (miejscowość i data) 

……………………………………….. 

………………………………………… 

(stanowisko i miejsce zatrudnienia) 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

(dane kontaktowe) 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA 

 

 

Ja niżej podpisana/podpisany6, oświadczam, że zostałam/zostałem7 zapoznany z obowiązkami 
wynikającymi z udziału w realizacji Pobytu Badawczego …………………………………….. (dane 
Wnioskodawcy) oraz zobowiązuję się, że w razie uzyskania finansowania z programu PASIFIC 1, 
będę pełniła/pełnił8 rolę Opiekuna Wnioskodawcy. 

 

…………………………………………………… 

        (czytelny podpis Opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Właściwe skreślić; 
7 jw.; 
8 jw. 
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Załącznik nr 2 do  

Listu Intencyjnego  

Instytutu Goszczącego 

 

………………………………………..                                                                                     ……………………………………………. 

(imię i nazwisko)                     (miejscowość i data) 

……………………………………….. 

………………………………………… 

(stanowisko i miejsce zatrudnienia) 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

(dane kontaktowe) 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA WSPIERAJĄCEGO 

 

 

Ja niżej podpisana/podpisany9, oświadczam, że zostałam/zostałem10 zapoznany z obowiązkami 
wynikającymi z udziału w realizacji Pobytu Badawczego …………………………………….. (dane 
Wnioskodawcy) oraz zobowiązuję się, że w razie uzyskania finansowania z programu PASIFIC 1, 
będę pełniła/pełnił11 rolę Opiekuna Wspierającego Wnioskodawcy. 

 

…………………………………………………… 

(czytelny podpis) 

 

 

 
  

 
9 Właściwe skreślić; 
10 jw.; 
11 jw. 
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