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FAQ – program wsparcia PAN dla badaczy z Ukrainy
1. Czy aplikować mogą wszyscy naukowcy czy tylko związani z NANU?
O wsparcie w ramach programu może aplikować każdy ukraiński naukowiec, który przed 24.02.2022
pracował w instytucji naukowej (uniwersytecie, instytucie badawczym NANU) na terytorium Ukrainy.
2. Czy można aplikować o stypendium będąc w Ukrainie?
Tak, istnieje taka możliwość.
3. Czy trzeba fizycznie przebywać na terytorium Polski, żeby otrzymać wsparcie?
Tak, wsparcie finansowe wypłacane jest przez Instytut PAN w Polsce.
4. Czy muszę znać język polski?
Nie, nie jest to wymagane.
5. Czy PAN wysyła zaproszenia?
Zaproszenie nie jest potrzebne, aby skorzystać z programu, a w razie potrzeby może je wystawić
instytut.
6. Czy PAN wspiera logistycznie wyjazd osoby (osób) z terytorium Ukrainy?
Nie, PAN nie ma możliwości wsparcia logistycznego wyjazdu z terytorium Ukrainy. W ramach
programu zwracane są środki w wysokości do 1500 zł (ok. 350 euro) pokrywające koszty podróży,
potwierdzone kopiami dokumentów kosztowych (faktura, rachunek, bilet z ceną, informacja o
przebiegu pojazdu).
7. Czy PAN wspiera wyjazd z Ukrainy mężczyzn w wieku 18-60 lat?
Obywatele Ukrainy muszą opuścić kraj zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy, również,
w kwestiach dotyczących obowiązku wojskowego mężczyzn.
8. Od kiedy zaczyna się wsparcie? Od dnia/momentu przekroczenia granicy, zgłoszenia,
otrzymania informacji zwrotnej?
Wsparcie finansowe zostanie zrefundowane instytutowi przyjmującemu na podstawie
zaakceptowanego w PAN wniosku po upływie pierwszego miesiąca pobytu obywatela Ukrainy.
9. Jak będzie wypłacana pomoc? Gotówka, przelew? Przez kogo?
Obywatel Ukrainy otrzyma środki w instytucie PAN na podstawie zaakceptowanego wniosku. Forma
wypłaty zależy od ustaleń z instytutem.
10. Ile trwa rozpatrywanie wniosku?
Staramy się rozpatrywać wnioski najszybciej jak to możliwe. Szacujemy, że odpowiedź prześlemy w
ciągu 3-4 dni.
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11. Czy trzeba przedstawić dowody celowego wykorzystania środków (np. umowa na wynajem,
rachunki za hotel).
Według zasad obowiązujących w Instytucie przyjmującym. Niektóre z Instytutów posiadają pokoje
gościnne, które mogą użyczyć osobom zainteresowanym.
12. Jak liczona jest pomoc za podróż?
Zgodnie z zasadami rozliczania wymiany osobowej do noty obciążeniowej wymagane są załączniki
dotyczące poniesionych kosztów podróży (kopia faktury, rachunku, bilety z ceną, informacja o
przebiegu pojazdu). Maksymalna kwota wsparcia to 1500 zł.
13. Czy z pomocy mogą korzystać osoby przebywające/prowadzące badania w Polsce już wcześniej
czy tylko osoby które przekroczyły granicę po 24.02?
Mogą skorzystać obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę 24 lutego lub później.
14. Osoby kontaktowe w Instytutach PAN
Lista Instytutów PAN znajduje się na stronie głównej PAN.
W razie potrzeby prosimy o kontakt z bwz@pan.pl lub p. M.Białasem (mateusz.bialas@pan.pl).
15. Czy trzeba mieć ze sobą dokumenty potwierdzające zatrudnienie na uniwersytecie na Ukrainie?
Jeśli podstawą przyjęcia naukowca z Ukrainy są istniejące już więzi naukowe, czyli naukowcy się
znają, nie ma potrzeby dokumentowania zatrudnienia. Decyzja o akceptacji formalnej wniosku należy
do Instytutu.
16. Czy pomoc przyznawana jest w takiej samej wysokości bez względu na wielkość rodziny?
Tak.
17. Potrzebuję pomocy, ale nie mam partnerów, ani kontaktów w Polsce.
Proponujemy zwrócić się bezpośrednio do nas (bwz@pan.pl) lub do p. Mateusza Białasa
(mateusz.bialas@pan.pl) p.o. dyrektora Przedstawicielstwa PAN w Kijowie w tej sprawie.
18. Czy PAN pomaga w znalezieniu mieszkania na okres 3 miesięcy?
Kancelaria PAN nie bierze udziału w poszukiwaniu miejsca zamieszkania.
19. Czy PAN przyjmie studentów (magistrantów / doktorantów)?
Niestety, nie ma takiej możliwości. Oferty dla studentów i doktorantów zostaną przygotowane w
najbliższym czasie przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz Narodowe Centrum
Nauki (NCN). Nabór wniosków prawdopodobnie ukaże się w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

