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O Ś W I A D C Z E N I E 

o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników zatrudnionych 
w jednostce przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych 

na podstawie stosunku pracy 

Niniejszym oświadczam, że: 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody   (właściwe zakreślić ) na zaliczenie mnie do liczby 
osób zatrudnionych w Instytucie Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk przy 
prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, czyli do liczby N na potrzeby algorytmu 
podziału środków dotacji bazowej na działalność statutową, uwzględnianej we wniosku o przyznanie 
środków finansowych na działalność statutową oraz do wprowadzenia powyższych danych do 
Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on” na okres: od 2018 r. 
na okres pozostawania w zatrudnieniu. 

Jednocześnie oświadczam, że zgody takiej nie udzieliłam/em  innej jednostce naukowej. 

Składane oświadczenie jest bezterminowe, dlatego pracownik może zakończyć takie oświadczenie 
(składając odpowiednie oświadczenie w tej sprawie ). 

/Uwaga: w przypadku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w więcej niż jednej jednostce 
naukowej, pracownik może wyrazić zgodę na zaliczenie do liczby N  tylko w jednej wybranej przez 
siebie jednostce./ 

………………………………………………………………….            …………………..…………………………………………………………. 
        (miejscowość i data)                                                                      (czytelny podpis pracownika składającego oświadczenie) 

*Na dzień składania oświadczenia 

Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby realizacji oświadczenia. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do 
realizacji oświadczenia, a po tym czasie aż do przedawnienia roszczeń, które mogą być podnoszone w związku z nią. Dane 
mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą techniczną i IT na rzecz Administratora Danych, którym jest 
Instytut Historii PAN. 
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych: iodo@ihpan.edu.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Instytutu: www.ihpan.edu.pl. 
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