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ZARZĄDZENIE Nr 21/2022
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
z dnia 18 marca 2022 r.
w sprawie zatrudniania obywateli Ukrainy w Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia
12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583), zarządzam co następuje:
§1.
Zarządzenie dotyczy zasad zatrudniania obywateli Ukrainy, którzy w okresie od dnia
24 lutego 2022 r. przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium
Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.
§2.
Naukowiec z Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany
za legalny, może zostać zatrudniony w AGH na podstawie umowy o pracę jako nauczyciel
akademicki bez przeprowadzania konkursu, jeżeli:
a) oświadczy, że w dniu 24 lutego 2022 r. pracował jako nauczyciel akademicki w uczelni
działającej na terytorium Ukrainy,
b) posiada uznany w Polsce tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł profesora,
c) posiada odpowiednie kwalifikacje do zajmowania danego stanowiska.
§3.
Zatrudnienie może nastąpić wyłącznie na czas określony, aktualnie nie dłużej niż do
dnia 24 sierpnia 2023 r.
§4.
Naukowców z Ukrainy zatrudnia
w §49 i §50 Statutu AGH.

Rektor

zgodnie

z
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postępowania

określonym

§5.
Wniosek o zatrudnienie winien zawierać:
a) CV, w tym wykaz najistotniejszego dorobku publikacyjnego i/lub innych ważnych osiągnięć
naukowych,
b) wykaz realizowanych/zrealizowanych projektów badawczych,
c) kopie dyplomów potwierdzających uzyskane wykształcenie/kwalifikacje,
d) w przypadku osób współpracujących z naukowcami z Polski we wcześniejszych latach,
wskazane jest dołączenie krótkiego listu polecającego.
§6.
Jednostka organizacyjna, w której ma być zatrudniony (na podstawie umowy o pracę)
naukowiec z Ukrainy, może uzyskać finansowe wsparcie z programu Inicjatywa Doskonałości
Uczelnia Badawcza w AGH, zgodnie z „Zasadami i warunkami wsparcia finansowego
na zatrudnienie naukowców z Ukrainy”.
§7.
Zatrudnienie naukowca z Ukrainy, do realizacji zadań związanych z prowadzeniem działalności
naukowej lub związanych z kształceniem, może również nastąpić na podstawie umowy
cywilnoprawnej, zawartej zgodnie z zasadami oraz trybem postępowania obowiązującym
w tym zakresie w AGH.
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§8.
Obywatel Ukrainy, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny,
może zostać zatrudniony na stanowisku pracownika niebędącego nauczycielem akademickim,
bez konieczności ogłaszania komunikatu o wolnym miejscu pracy.
§9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem opublikowania.
REKTOR
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
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