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ПОШИРЕННІ ЗАПИТАННЯ (FAQ) 

Програма підтримки Польською академією наук (ПАН) дослідників з України 
 

1. Чи подавати заявку можуть всі дослідники чи тільки працівники НАН України 
Заявки на участь у програмі можуть подавати всі наукові працівники, які до 24.02.2022 були 
працівниками наукової установи (університету, дослідницького інституту НАНУ) на території 
України. 

 

2. Чи можна подавати заявку перебуваючи на території України?  

Так, це можливо.  
 

3. Чи потрібно перебувати на території Польщі, щоб отримати фінансову підтримку? 

Так, фінансова підтримка виплачується одним з Інститутів ПАН у Польщі. 
 

4. Чи мені потрібно знати польську мову? 

Ні, немає такої необхідності. 
 

5. Чи ПАН оформляє запрошення? 

Запрошення не потрібне, щоб скористатись програмою, а якщо запрошення буде необхідне, 
його може підготувати Інститут. 
 

6. Чи надає ПАН логістичну підтримку для виїзду особи (осіб) з території України? 

Ні, ПАН не надає логістичної підтримки виїзду з території України. У рамках програми 
відшкодовуються кошти на суму до 1500 злотих (бл. 350 євро), що підтверджуються копіями 
кошторисних документів (фактура, рахунок, квиток із ціною, інформація про пробіг 
транспортного засобу). 
 

7. Чи ПАН надає підтримку для виїзду з України чоловіків 18-60 років? 

Громадяни України зобов'язані виїжджати за межі країни відповідно до чинного законодавства 
України. Проте, якщо існують якісь обмеження щодо перетину кордону чоловіками віком 18-60 
років, ПАН не втручається у вимоги діючого законодавства Украйни і не надає жодних 
можливостей обійти ці обмеження.  
 

8. Коли починається строк підтримки? З дня перетину кордону, відправлення заявки чи 
отримання відповіді? 

Фінансова підтримка повертається приймаючому Інституту на підставі заяви, прийнятої в ПАН, 
після першого місяця перебування громадянина України. 
 

9. Як виплачуватиметься фінансова допомога? Готівкою, переказом? Ким? 

Громадянин України отримає кошти в Інституті ПАН на підставі затвердженої заяви. Форма 
оплати буде залежати від домовленостей з інститутом. 
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10. Скільки часу займає обробка заявки? 

Намагаємося обробити ваші заявки якомога швидше. Розраховуємо, що надішлемо вам 
відповідь протягом 3-4 днів. 
 

11. Чи потрібно надавати докази використання коштів (наприклад, договір оренди, готельні 
рахунки). 

Відповідно до правил прийнятих у приймаючому Інституті. Деякі Інститути мають в 
розпорядженні гостьові кімнати. 
 

12. Як розраховуються кошти за дорогу? 
Згідно з правилами розрахунку особистого обміну (копія рахунку-фактури, рахунку, квитків з 
ціною, відомості про пробіг транспортного засобу). Максимальний розмір підтримки становить 
1500 злотих. 

 
13. Чи програмою можуть скористатись люди, які раніше перебували / проводили 

дослідження в Польщі, чи тільки ті, хто перетнув кордон після 24.02? 

Програмою можуть скористатись громадяни України, які перетнули кордон 24.02 або пізніше. 
 

14. Контактні особи в Інститутах ПАН 

Список Інститутів доступний на головній сторінці ПАН. 
Якщо у Вас є питання звертайтесь за адресою: bwz@pan.pl або з п. Матеушем Бяласом 
(mateusz.bialas@pan.pl).  
 

15. Чи потрібно пред’явити документи, що підтверджують працевлаштування в університеті 
України? 

Якщо підставою для прийняття вченого з України є вже наявні наукові зв’язки, тобто науковці 
знають один одного, немає потреби документально підтверджувати працевлаштування. 
Рішення про формальне прийняття заявки приймає Інститут. 
 

16. Чи допомога надається в однаковому розмірі незалежно від розміру сім'ї? 

Так. 
 

17. Мені потрібна допомога, але я не маю партнерів чи контактів у Польщі. 

Рекомендуємо звернутись до нас bwz@pan.pl або до Матеуша Бяласа (mateusz.bialas@pan.pl), 
в.о. Директора Представництва ПАН у Києві. 
 

18. Чи допомагає Польська академія наук знайти квартиру на 3 місяці? 

Канцелярія ПАН не бере участі в пошуку місця проживання. Можемо надати контакти установ, 
які займаються підтримкою біженців. 
 

19. Чи прийматиме Польська академія наук студентів (студентів/докторантів)? 

На жаль, у рамках цієї програми, немає такої можливості. Можливості для студентів та 
докторантів готуються Народовим агентством академічного обміну (NAWA) та Національним 
центром науки (NCN). Набір заявок відриється у найближчому часі. 
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