
………………………………………………                                     …………………………………….. 
imię i nazwisko / first name and surname    miejscowość / city       data / date
     
........................................................................    
adres / address 
 
....................................................................... 
nr telefonu kontaktowego / telephone contact number 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE / DECLARATION 
 

 

Niniejszym oświadczam, że w okresie 3 lat bezpośrednio poprzedzających datę rekrutacji nie miałem 
miejsca zamieszkania, ani nie prowadziłem swojej głównej działalności (praca, studia, itp.) w Polsce 
przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. W przypadku konieczności udokumentowania powyższego 
faktu, zobowiązuje się na żądanie Instytutu Chemii fizycznej PAN przedstawić dokumenty 
potwierdzające ten fakt (np. umowę o pracę, umowę najmu mieszkania, świadectwa odbywania 
stażu). Jednocześnie, w przypadku zakwalifikowania mnie do programu „Interdisciplinary 
NAnoscience School: from phenoMEnology to applicationS” i pobierania wynagrodzenia od 
Instytutu, w przypadku braku udokumentowania powyższego faktu zobowiązuję się do zwrotu na 
rzecz Instytutu kwoty odpowiadającej pełnej kwocie pobranego wynagrodzenia. 

 

I hereby declare that I have not resided or carried out my main activity (work, studies, etc.) in Poland 
for more than 12 months in the 3 years immediately prior to the recruitment date. In the event of any 
necessity to prove this fact I undertake to present the relevant documents (e.g. an employment 
contract, a lease agreement for an apartment, certificates of apprenticeship) at any request of the 
Institute of Physical Chemistry PAS (hereinafter: “Institute”). At the same time, if I qualify for the 
programme of “Interdisciplinary NAnoscience School: from phenoMEnology to applicationS” and 
collect remuneration rom the Institute, simultaneously failing to present documents proving above 
fact I undertake to reimburse to the Institute the full amount corresponding to the amount of collected 
remuneration. 

 

 

 

……………………………………… 

Czytelny podpis / legible signature 

  



………………………………………………                                     …………………………………….. 
imię i nazwisko / first name and surname    miejscowość / city       data / date
     
........................................................................    
adres / address 
 
....................................................................... 
nr telefonu kontaktowego / telephone contact number 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE / DECLARATION 
 

 

Niniejszym oświadczam, że jestem naukowcem, którego kariera naukowa trwa krócej niż 4 lata i nie 
posiadam stopnia naukowego doktora. 

I declare that I am a researcher who is in the first four years of my research careers and I don't have 
a doctoral degree. 

 

 

……………………………………… 

Czytelny podpis / legible signature 


