OGÓLNE WARUNKI UMOWY
dot. przyznawania i rozliczania środków na dofinansowanie pobytów badawczych naukowców
z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

1. Niniejsze ogólne warunki umowy (dalej „OWU”) stanowią umowę na dofinansowanie pobytów
badawczych naukowców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa zawartą pomiędzy jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk (dalej „jednostka
naukowa PAN”) a Polską Akademią Nauk (dalej „PAN”) reprezentowaną przez Dyrektora Biura
Współpracy z Zagranicą dr Annę Plater-Zyberk na podstawie pełnomocnictwa BOM-266/DOP104/2017/AK z dnia 23 lutego 2017 roku.
2. Program dofinansowania pobytów badawczych naukowców z Ukrainy w jednostkach
naukowych PAN powstał w wyniku współpracy naukowej między Polską Akademią Nauk
i Narodową Akademią Nauk Stanów Zjednoczonych (dalej „NAS”).
3. Wystąpienie przez jednostkę naukową PAN z wnioskiem o dofinansowanie pobytu
badawczego naukowca z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
oznacza akceptację ogólnych warunków umowy przedstawionych poniżej.
4. Na podstawie OWU jednostka naukowa PAN zobowiązuje się do realizacji pobytu badawczego
naukowca z Ukrainy w Polsce zgodnie ze złożonym wnioskiem w programie dofinansowania.
Dofinansowanie, o którym mowa w pkt 1 dotyczy naukowców z Ukrainy realizujących badania
w dowolnej dziedzinie nauki reprezentowanej w PAN, posiadających co najmniej stopień
naukowy doktora, którzy w dniu 24.02.2022 r. byli zatrudnieni na ukraińskim uniwersytecie lub
w Instytucie Narodowej Akademii Nauk Ukrainy i nie wcześniej jak w tym dniu przekroczyli
granicę uciekając przed wojną.
5. PAN zobowiązuje się do wypłaty jednostce naukowej PAN kwoty do 4100 USD (słownie: cztery
tysiące sto dolarów amerykańskich) na zasadzie zaliczki. W przypadku pobytów planowanych
do 3 miesięcy lub dłużej zaliczka wypłacana będzie w 3 transzach:
i.

1700 USD na pierwszy miesiąc pobytu,

ii.

1200 USD na drugi miesiąc pobytu,

iii.

1200 USD na trzeci miesiąc pobytu

iv.

w przypadku ewentualnego przedłużenia pobytu na maksymalnie kolejne 3 miesiące
wypłata środków wyniesie 1200 USD na każdy kolejny miesiąc i także odbędzie się
w formie zaliczki w 3 transzach.

6. Miesięczna kwota dofinansowania przeznaczona jest na między innymi wyżywienie
i zakwaterowanie naukowca z Ukrainy.
7. Biuro Współpracy z Zagranicą PAN (dalej „BWZ PAN”) udostępni jednostkom naukowym PAN
odpowiednie formularze niezbędne do pozyskania i rozliczenia środków na pobyt naukowca
z Ukrainy, tj. wniosek o przyznanie dofinansowania, wniosek o wypłatę zaliczki, formularz
rozliczenia zaliczki i formularz sprawozdania merytorycznego.
8. Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie nastąpi po oficjalnym otwarciu programu, które
zostanie ogłoszone na stronie internetowej PAN https://pan.pl/ i stronie internetowej NAS
http://nasonline.org/ oraz w drodze korespondencji e-mail wysłanej rozdzielnikiem do
jednostek naukowych PAN.

9. Z wnioskiem o dofinansowanie pobytu naukowca z Ukrainy występują wyłącznie jednostki
naukowe PAN. Wnioski nadsyłane będą w formie elektronicznej na adres ukraina@pan.pl
z tytułem mejla: Ukraina / nazwisko i imię obywatela Ukrainy / nazwa jednostki naukowej PAN.
Obowiązkiem jednostki naukowej PAN jest zweryfikowanie:
a. czy naukowiec z Ukrainy posiada doktorat,
b. czy w dniu 24 lutego 2022 roku był zatrudniony w ukraińskiej instytucji naukowej,
c. czy posiada kompetencje niezbędne do współpracy z jednostką naukową PAN (np.
znajomość języka).
10. BWZ PAN dokonuje oceny formalnej wniosków i zweryfikowane poprawnie wnioski przekazuje
do dziekanów wydziałów PAN do oceny merytorycznej według kryteriów:
a. przebieg kariery naukowej opiekuna wizyty w PAN z uwzględnieniem maksymalnie
5 najważniejszych publikacji,
b. przebieg kariery naukowej obywatela Ukrainy z uwzględnieniem maksymalnie
5 najważniejszych publikacji.
Skala oceny wynosi od 1 do 5, gdzie 5 to ocena najwyższa.
11. Wnioski wraz z zestawieniem punktacji uzyskanej w PAN, zostają przekazane do NAS do oceny
merytorycznej według tych samych kryteriów i skali ocen.
12. Po zsumowaniu punktacji uzyskanej w PAN i NAS powstaje lista rankingowa i NAS potwierdza,
ile i które wnioski zostają zaakceptowane do finansowania.
13. Na podstawie listy rankingowej jednostki naukowe PAN zostają poinformowane drogą
mailową przez BWZ PAN o możliwości realizacji zatwierdzonych wniosków w ciągu
maksymalnie 4 dni roboczych od daty otrzymania listy rankingowej z NAS.
14. Wypłata środków, o których mowa w pkt 5 oraz ich rozliczenie odbywa się w USD, po
zakończeniu każdego miesiąca pobytu. Warunkiem wypłaty środków na kolejny miesiąc pobytu
jest rozliczenie środków za miesiąc poprzedni.
15. W ciągu 5 dni roboczych od zakończenia pobytu naukowca z Ukrainy w Polsce, jednostka
naukowa PAN zobowiązana jest do przesłania w formie elektronicznej na adres
ukraina@pan.pl sprawozdania merytorycznego w języku angielskim, które podlegać będzie
akceptacji PAN i NAS.
16. Terminem zakończenia umowy jest dzień, w którym nastąpi zaakceptowanie sprawozdania
merytorycznego przez NAS.
17. Zmiany OWU wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
18. W sprawach nieuregulowanych OWU mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego.

