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Наказ ректора Університету Науки та Технологій № 21/2022  
від 18 березня 2022 року  

Про працевлаштування громадян України в AGH УНТ 

Відповідно до ст. 23 п. 1 Закону від 20 липня 2018 р. - Закон про вищу освіту і науку (Законодавчий 
вісник від 2022 р., поз. 574 зі змінами) та Закону від 12 березня 2022 року Про допомогу 
громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави (Законодавчий 
вісник від 2022 р., поз. 583) наказую: 

§1. 

Наказ стосується правил щодо працевлаштування громадян України, які у період з 24 лютого 2022 
року прибули на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку  
з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави.  

§2. 

Науковець з України, перебування якого на території Республіки Польща визнано законним, 
може бути працевлаштований в AGH УНТ за трудовим договором як академічний викладач без 
проведення конкурсу, якщо:  
а) посвідчить, що 24 лютого 2022 року працював академічним викладачем в університеті на 
території України,  
б) має визнане в Польщі професійне звання, науковий ступінь або звання професора,  
в) має відповідну кваліфікацію для займаної посади.  

§3. 

Працевлаштування може бути лише на обмежений термін, на даний момент не доввше ніж до 
24 серпня 2023 року. 

§4. 

Ректор буде залучати науковців з України в установленому порядку відповідно до §49 та §50 
Статуту AGH УНТ.  

§5. 

Заява про прийняття на роботу повинна містити:  
а) резюме, включаючи перелік основних публікацій та/або інших вагомих наукових досягнень,  
б) перелік поточних/завершених дослідницьких проектів,  
в) копії дипломів, що підтверджують здобуту освіту/кваліфікацію,  
г) якщо науковець співпрацював з науковими працівниками з Польщі в попередні роки, бажано 
додати короткий рекомендаційний лист.  

§6. 

Організаційний підрозділ, до якого має бути прийнятий науковець з України (на підставі 
трудового договору) може отримати фінансову підтримку від програми Ініціатива досконалості - 
дослідницький університет при AGH УНТ, відповідно до Правил та умов фінансового 
забезпечення для прийняття на роботу науковців з України.  

§7. 

Залучення вченого з України для виконання завдань, пов'язаних з дослідницькою або 
викладацькою діяльністю, також може відбуватися на основі цивільно-правової угоди, укладеної 
відповідно до чинних правил і порядку в AGH УНТ.  

§8. 



Громадянин України, перебування якого на території Республіки Польща визнано законним, 
може бути прийнятий на посаду працівника, який не є академічним викладачем, без потреби 
публікувати оголошення про вакансію.  

§9. 

Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування.  

РЕКТОР проф. др габ. інж. Єжи Ліс 


