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Załącznik nr 6 do  
Regulaminu Konkursu 

PASIFIC 1  
Polskiej Akademii Nauk (PAN) 

 
 

LIST INTENCYNY INSTYTUTU WSPIERAJĄCEGO INSTYTUT GOSZCZĄCY 

 

……………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Instytutu, adres siedziby) 

 

Oznaczenie wniosku (tytuł wniosku): ……………………………………………. 

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

 

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

 

Artykuł 1 

W razie uzyskania finansowania Pobytu Badawczego, Instytut wspierający Instytut Goszczący 
zobowiązuje się do:  

1) udostępnienia Wnioskodawcy do realizacji badań prowadzonych w ramach Pobytu 
Badawczego przestrzeń biurową/laboratoryjną oraz aparaturę naukowo-badawczą 
niezbędną do realizacji badań obejmujących Obszar Badawczy, który nie jest objęty 
zakresem działalności Instytutu Goszczącego; 

2) przydzielenia Wnioskodawcy Opiekuna Wspierającego w osobie …………………………………; 
3) wsparcia Instytutu Goszczącego w zapewnieniu obsługi administracyjno-finansowej 

niezbędnej do realizacji badań prowadzonych w ramach Pobytu Badawczego 
obejmujących Obszar Badawczy, który nie jest objęty zakresem działalności Instytutu 
Goszczącego; 

4) wsparcia Wnioskodawcy oraz Instytutu Goszczącego w pozyskaniu wymaganych zgód, 
opinii, zezwoleń lub pozwoleń w przypadku, gdy badania realizowane przez 
Wnioskodawcę wymagają formalnego poświadczenia spełniania standardów 
etycznych podczas ich realizacji. 

 

Artykuł 2 

W przypadku braku finansowania z programu PASIFIC 1 niniejszy list intencyjny nie pociąga 
jakichkolwiek zobowiązań dla Instytutu wspierającego Instytut Goszczący.   
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Artykuł 3 

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

 

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

 

 

……………………………………….. 

(Czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania  

Instytutu wspierającego Instytut Goszczący) 
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Załącznik do  

Listu Intencyjnego  

Instytutu wspierającego Instytut Goszczący 

 

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

(imię i nazwisko Opiekuna Wspierającego)          (miejscowość i data) 

……………………………………….. 

………………………………………… 

(stanowisko i miejsce zatrudnienia) 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

(dane kontaktowe) 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA WSPIERAJĄCEGO 

 

 

Ja niżej podpisana/podpisany1, oświadczam, że zostałam/zostałem2 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/pełnił3 rolę Opiekuna Wspierającego Wnioskodawcy. 

 

 

…………………………………………………… 

(czytelny podpis Opiekuna Wspierającego) 

 

 
1 Właściwe skreślić; 
2 jw.; 
3 jw. 



 

 
5 / 6 

  



 

 
6 / 6 

 

 

 


