
 

 

Wniosek 

w ramach wymiany bilateralnej naukowców 

 

 
 

Informacje ogólne 

 

Przed wypełnieniem niniejszego formularza prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi 

w Zaproszeniu do składania wniosków opublikowanym na stronie www.nawa.gov.pl  

 

Przed wysłaniem wniosku prosimy o dokładne sprawdzenie jego kompletności oraz kompletności wszystkich 

wymaganych załączników. 

 

 

 

  

http://www.nawa.gov.pl/


 

 

 
I. Wnioskodawca 

 

 

1.1 Status jednostki 

 

[Lista rozwijana] 
 Uczelnia 

 Jednostka naukowa PAN 

 Instytut badawczy 

 Międzynarodowy instytut 

naukowy 

1.2 Pełna nazwa jednostki [Lista rozwijana] 

  

Dane teleadresowe jednostki 

 

 

1.3 Ulica,  nr domu i nr lokalu [z systemu POL-on z możliwością 

edycji/samodzielnego uzupełnienia] 

1.4 Kod pocztowy [z systemu POL-on z możliwością 

edycji/samodzielnego uzupełnienia] 

1.5 Miejscowość [z systemu POL-on z możliwością 

edycji/samodzielnego uzupełnienia] 

1.6 Województwo [z systemu POL-on z możliwością 

edycji/samodzielnego uzupełnienia] 

1.7 NIP [z systemu POL-on z możliwością 

edycji/samodzielnego uzupełnienia] 

1.8 REGON [z systemu POL-on z możliwością 

edycji/samodzielnego uzupełnienia] 

1.9 Adres strony www [z systemu POL-on z możliwością 

edycji/samodzielnego uzupełnienia] 

1.10 Adres e-mail [z systemu POL-on z możliwością 

edycji/samodzielnego uzupełnienia] 

1.11 Nr telefonu [z systemu POL-on z możliwością 

edycji/samodzielnego uzupełnienia] 

1.12 Forma prawna (forma własności) [z systemu POL-on z możliwością 

edycji/samodzielnego uzupełnienia] 



 

 

 Przedstawiciel instytucji uprawniony do 

podpisywania umów i zaciągania zobowiązań 

wobec instytucji 

 

 

1.13 Płeć Pani/Pan 

1.14 Imię  

1.15 Nazwisko  

1.16 Stopień/tytuł naukowy  

1.17 Adres e-mail służbowy  

1.18 Nr telefonu  

1.19 Załącznik - skan dokumentu potwierdzającego 

umocowanie przedstawiciela Wnioskodawcy do 

działania w jego imieniu i na jego rzecz 

(uwzględniającego możliwość zaciągania 

zobowiązań do kwoty nie niższej niż kwota 

wnioskowana) 

 

1.20 Załącznik - skan pełnomocnictwa udzielonego 

osobie składającej wniosek w Systemie 

teleinformatycznym Agencji przez osobę 

umocowaną do reprezentowania Wnioskodawcy 

[jeśli dotyczy] 

 Osoba do kontaktu  

 

 

1.21 Płeć Pani/Pan 

1.22 Imię  

1.23 Nazwisko  

1.24 Stopień/tytuł naukowy  

1.25 Adres e-mail służbowy  

1.26 Nr telefonu  

1.27 Nr telefonu komórkowego  

 

II Opis planowanych działań 

 

2.1 Tytuł projektu w języku polskim 

 

 



 

 

2.2 Tytuł projektu w języku angielskim  

2.3 Klasyfikacja OECD projektu [Lista rozwijana] 

2.4 Załącznik – opis planowanych działań  

2.5 Dodatkowe załączniki  

 


