Додаток 3
Організаційні та фінансові умови візитів українських учених до Польщі, зазначених у
пункті 3 статті 1 Протоколу до Угоди про наукове співробітництво між Польською
академією наук та Національною академією наук України
на 2022 – 2024 роки
1. До 1 березня поточного року українська Сторона надає польській Стороні
список щонайменше 30 кандидатур претендентів на наукові візити до Польщі.
До списку додається коротка наукова біографія кожного кандидата. Зазначені
документи мають бути викладені англійською або польською мовами.
2. Не пізніше 30 квітня поточного року польська Сторона – згідно зі своїми
внутрішніми правилами – здійснить кваліфікаційний процес та проінформує
українську Сторону про своє рішення щодо схвалених кандидатур для
здійснення візиту.
3. Не пізніше, ніж за два місяці до початку візиту українська Сторона передає
польській Стороні всю необхідну інформацію (анкети, запрошення наукових
установ, що приймають, та узгоджені з ними програми перебування), пов’язану
з візитом.
4. Протягом місяця польська Сторона повідомляє українську Сторону про
можливість прийому вченого.
5. Не пізніше, ніж за 2 тижні до початку візиту українська Сторона інформує
польську Сторону про деталі приїзду делегованого вченого.
6. Не пізніше, ніж через 2 тижні після завершення візиту українська Сторона
надає польській Стороні детальний звіт про перебування свого вченого в
Польщі, підготовлений польською або англійською мовами.
7. Усі наукові візити мають бути реалізовані до 30 листопада поточного року.
8. Українська Сторона чи українські вчені особисто покривають витрати на проїзд
своїх фахівців до місця призначення і назад.
9. Польська Сторона забезпечить українським дослідникам вільний доступ до
наукового обладнання, матеріалів та літератури, необхідних для реалізації
наукових цілей візиту.
10. Польська Сторона покриває витрати на забезпечення науковців належним
житлом, на проїзд по території Республіки Польща відповідно до схваленої
наукової програми візиту, а також сплачує 900 польських злотих на
харчування, місцевий транспорт та інші витрати. Фінансування цих видатків
буде здійснюватися відповідно до внутрішніх положень польської Сторони.
11. Українська Сторона чи українські вчені особисто забезпечують собі відповідне
страхування у разі хвороби та/або від нещасних випадків під час перебування
в Польщі. В разі потреби польська Сторона надає українським вченим
необхідну організаційну допомогу.
12. Польська Сторона не сплачує українським науковцям жодних винагород за
наукову діяльність (лекції, доповіді та тощо) під час перебування в Польщі.
13. Польська Сторона не покриватиме витрати на участь українських вчених у
конференціях, конгресах і симпозіумах.

14. Розмір фінансового забезпечення, про яке йдеться у пункті 10, буде
періодично коригуватися з урахуванням рівня інфляції та внутрішніх положень
польської Сторони.

