
 

Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

na stanowisku post-doc w ramach projektu pt. 

„Opracowanie wielofunkcyjnych związków wpływających na procesy zapalne układu nerwowego i 
deficyt cholinergiczny w chorobie Alzheimera” 

2021/43/I/NZ7/00342 

 

Ja, .............................................. [imię i nazwisko kandydata], w związku z przystąpieniem do rekrutacji 
na stanowisko post-doc w projekcie badawczym pt. „Opracowanie wielofunkcyjnych związków 
wpływających na procesy zapalne układu nerwowego i deficyt cholinergiczny w chorobie 
Alzheimera” nr 2021/43/I/NZ7/00342 oświadczam, że: 
 

1. Spełniam warunki zatrudnienia na stanowisku typu post-doc, określone w Regulaminie 

przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki 

w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz 

stypendiów doktorskich1 

 

Przez stanowisko typu „post-doc” należy rozumieć pełnoetatowe stanowisko pracy przeznaczone dla 

osoby, która uzyskała stopień naukowy doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat 

przed 1 stycznia roku zatrudnienia w projekcie. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden 

stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich. Okres ten może być 

przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) 

udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z 

niezdolnością do pracy. Dodatkowo okres ten można przedłużyć o liczbę miesięcy przebywania na 

urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie 

pracy, a w przypadku kobiet – o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli 

taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny. 

 

2. Zapoznałam/em się z Załącznikiem nr 2 do ww. Regulaminu - w zakresie dotyczącym wymogów 

otrzymywania przez osobę na stanowisku post-doc wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę 

w pełnym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń etatowych (Koszty w projektach badawczych 

finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki - pkt.2.1.1.). 

 

W okresie pobierania wynagrodzenia w ramach projektu nr 2021/43/I/NZ7/00342 nie będę pobierać: 

a) innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów 
badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN;  
b) wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy 
z siedzibą poza terytorium Polski.  
 

 

 

................................ 

Miejscowość i data 

..................................................................... 

Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 
1 Określonym uchwałą Rady NCN nr 79/2021 z dnia 9 września 2021 r. 


