
 

 
 

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o naborze, Profesura NAWA 2022 

 

Wzór zobowiązania Wnioskodawcy 

dotyczącego zatrudnienia Wizytującego Naukowca i członków Grupy Projektowej 

 

W związku z wnioskiem o udział w programie Profesura NAWA, oświadczam, że w przypadku uzyskania 

finansowania w ramach Programu zobowiązuję się do: 

 

1. zatrudnienia Wizytującego Naukowca na podstawie umowy o pracę na cały okres realizacji 

Projektu na samodzielnym stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym w ramach 

struktury organizacyjnej jednostki (powołanie katedry, pracowni badawczej, centrum 

badawczego itp.), zgodnie z art. 119 ust. 2 pkt 2 u.p.s.w.n., w wymiarze etatu przewidzianym 

we wniosku o udział w Programie; skan umowy o pracę zawartej z Wizytującym naukowcem 

zobowiązuję się przesłać do NAWA nie później niż 30 dni po jej podpisaniu; 

2. wypłacenia Wizytującemu Naukowcowi dodatku mobilnościowego w wysokości 20 000,00 PLN 

na jego prywatny rachunek bankowy w ciągu 30 dni od zawarcia z nim umowy o pracę; 

3. w przypadku członków Grupy Projektowej wyłonionych w postępowaniu konkursowym, które 

powinno zostać przeprowadzone z uwzględnieniem zaleceń Komisji Europejskiej zawartych 

w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Pracowników 

Naukowych, zatrudnienia ich na podstawie umowy o pracę; 

4. zapewnienia Wizytującemu Naukowcowi oraz Grupie Projektowej dostępu do aparatury 

naukowo-badawczej oraz infrastruktury umożliwiającej prowadzenie badań zaplanowanych 

we wniosku, a także zapewnienie niezbędnej przestrzeni biurowej i laboratoryjnej; 

5. zapewnienia obsługi administracyjno-finansowej projektu, w tym spraw związanych z przyjazdem 

Wizytującego Naukowca oraz stworzeniem Grupy Projektowej; 

6. wsparcia Wizytującego Naukowca i Grupy Projektowej w ubieganiu się o środki finansowe 

na realizację badań naukowych bądź prac rozwojowych, w pozyskaniu wymaganych zgód, opinii, 

zezwoleń, w tym dotyczących wystąpienia do właściwych komisji etycznych; 

7. w przypadku, gdy w Projekcie planowany jest Komponent badawczy NCN, złożenia wniosku 

do NCN w celu otrzymania finasowania, a w przypadku otrzymania tego finasowania – wsparcia 

Grupy Projektowej w realizacji oraz zapewnienia obsługi administracyjno-finansowej związanej 

z realizacją tej części Projektu. 

 

 

 

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

         data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy 

 


