
wzór                                                                                                                                                           Załącznik nr 1 do Wytycznych  
 

         
Deklaracja bezstronno ści i poufno ści w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 or az 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w rama ch programu operacyjnego (nazwa 

programu) w ramach oceny projektu/ procedury odwoławczej1 (oznaczenie projektu) 
 
Oświadczenie: 2 
 
� eksperta oceniającego projekt 
� osoby rozpatrującej odwołanie 
� członka Komitetu ds. Wyboru Projektów 
� innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
 
Imię (imiona) ................................................................................................................................................... 
 
Nazwisko  ................................................................................................................................................... 
 
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 271 i 272 Kodeksu karnego oświadczam, że: 

1) nie jestem wnioskodawcą ani nie przygotowywałem dokumentacji projektowej; 

2) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany 
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wnioskodawcą/ partnerem/ partnerami, jego zastępcą 
prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wnioskodawcy/partnera; 

3) przed upływem 3 lat od dnia ogłoszenia o naborze nie pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z 
wnioskodawcą i nie byłem członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych 
wnioskodawcy; 

4) nie pozostaję z żadnym wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności; 

5) Zobowiązuję się do zachowania w poufności informacji i dokumentów ujawnionych mi lub 
wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny projektu 
i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny/procedury 
odwoławczej3 i nie powinny być ujawnione stronom trzecim. Zobowiązuję się również nie 
zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji związanych z ocenianym 
projektem. 

 

 
W przypadku stwierdzenia takiej zale żności zobowi ązuję się do niezwłocznego poinformowania o 
tym fakcie ( … ) w formie pisemnego wniosku o wył ączenie z procedury oceny projektu/procedury 
odwoławczej. 
 

....................................................................... dnia ……......…. r. 
 
 

..................................................................... 
(podpis) 

                                                                                                                                                                              
 

W związku z zaistnieniem okoliczności, o której mowa w pkt ......4, podlegam wyłączeniu z niniejszego 
postępowania  

....................................................................... dnia ……......…. r. 
 
 

..................................................................... 
(podpis) 

    

                                                           
1Niepotrzebne skreślić  
2 Zaznaczyć właściwe. 
3 Niepotrzebne skreślić 
4 Wymienić pkt od 1 do 5, jeżeli dotyczy. 


