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………………………..………………………
(miejsce, data/ place, date)

……………………………………………………………………………
(imię i nazwisko kierownika projektu/ project manager’s name)

……………………………………………………
(nr wniosku o zmianę/ number of application for project modification)

…………………………………………………
(nr projektu w SL/ Project numer (SL) )

………………………………………………………………………………
(nazwa Jednostki, w której jest realizowany projekt/
name of the Unit which hosts the project)

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA PROJEKTU/
PROJECT MANAGER’SSTATEMENT

Niniejszym oświadczam, że:

I hereby represent that:

1. Oświadczam, że jestem autorem wniosku.
1. I represent that I am the author of the application.
2. Oświadczam, że znane jest mi UZUPEŁNIENIE 2. I represent that I am familiar with and undertake to
DOKUMENTACJI KONKURSOWYCH/REGULAMINU
observe the SUPPLEMENT TO COMPETITION
KONKURSU DLA DZIAŁANIA 4.4 PO IR W ZAKRESIE
DOCUMENTATIONS/COMPETITION
REGULATIONS
WPROWADZANIA ZMIAN W REALIZOWANYCH
WITHIN A MEASURE 4.4 OF THE SG OP INVOLVING
PROJEKTACH z dn. 25/08/2020 i zobowiązuję się
PROJECT MODIFICATIONS dated as of August 25, 2020.
do jego przestrzegania.
3. Zostałem zapoznany z treścią klauzuli
informacyjnej w zakresie przetwarzanych danych
osobowych, w szczególności jestem świadom, iż:
a.
administratorem moich danych
osobowych w zakresie danych osobowych

3. I have read the content of the information clause
concerning personal data processing; in particular, I am
aware that:
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gromadzonych w systemie SL2014, w tym
a. the administrator of my personal data regarding
również danych osobowych użytkowników,
personal data collected in the SL2014 system,
a także w zakresie danych osobowych
including personal data of users, as well as personal
zawartych we wniosku o dofinansowanie, w
data contained in the grant application, in the grant
umowie o dofinansowanie, dokumentach
contract, documents submitted in connection with
przekazywanych w związku z realizacją ww.
the implementation of the above mentioned
umowy, w celu udziału w naborze
contract, in order to participate in the call for
wniosków oraz realizacji projektu w ramach
proposals and implement the project under the
Programu
Operacyjnego
Inteligentny
Smart Growth Operational Program 2014-2020, is
Rozwój 2014-2020, jest minister właściwy
the minister competent for regional development,
do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą
with registered office at ul. Wspólna 2/4, 00-507
przy ul. Wspólna 2/4, 00-507 Warszawa;
Warsaw; contact details to the Data Protection
dane kontaktowe do Inspektora Ochrony
Officer – IOD@miir.gov.pl;
Danych - IOD@miir.gov.pl,
b. the administrator of my personal data entered in
the electronic system of the Implementing
b.
administratorem moich danych
Authority, included in the grant application, in the
osobowych w zakresie danych osobowych
grant contract, documents submitted in
wprowadzonych
do
systemu
connection with the implementation of the aboveelektronicznego Instytucji Wdrażającej,
mentioned contract is the Foundation for Polish
zawartych we wniosku o dofinansowanie, w
Science with its registered office in Warsaw, ul.
umowie o dofinansowanie, dokumentach
Ignacego Krasickiego 20/22, 02-611 Warsaw,
przekazywanych w związku z realizacją ww.
entered into the register of associations, other
umowy, jest Fundacja na rzecz Nauki
social and professional organisations, foundations
Polskiej z siedzibą w Warszawie, przy ul.
and independent public health care institutions,
Ignacego Krasickiego 20/22, 02-611
kept by the District Court for the Capital City of
Warszawa,
wpisana
do
rejestru
Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Division of the
stowarzyszeń,
innych
organizacji
National Court Register under KRS number
społecznych i zawodowych, fundacji oraz
0000109744, tax identification number NIP
samodzielnych publicznych zakładów opieki
5260311952, REGON 012001533;
zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd
c. the Foundation for Polish Science in Warsaw, as the
Rejonowy dla m. st. Warszawy w
personal data administrator, has appointed the
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Data Protection Officer. In all matters related to the
Krajowego Rejestru Sądowego pod
processing of personal data administrated by the
numerem
KRS
0000109744,
NIP
Foundation for Polish Science and in matters
5260311952, REGON 012001533,
related to the exercising of rights related to the
processing of personal data, you can contact the
c. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w
Data Protection Officer on: iodo@fnp.org.pl;
Warszawie jako administrator danych
d.
the personal data provided which is administered
osobowych,
wyznaczyła Inspektora
by the Foundation for Polish Science will be
Ochrony Danych. We wszystkich sprawach
transferred to recipients, i.e. banks, ZUS (Social
związanych z przetwarzaniem danych
Insurance
Institution),
Tax
Offices,
the
osobowych, których administratorem jest
Intermediary Authority, the Managing Authority,
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oraz w
verification and audit companies, etc.;
sprawach dotyczących realizacji praw
e.
the personal data provided will be processed by the
związanych z przetwarzaniem tych danych
Foundation for Polish Science in Warsaw in order to
osobowych można kontaktować się z
organise and implement the Foundation's
Inspektorem Ochrony Danych pod
programmes, including the process of application
wskazanym
adresem
e-mail:
iodo@fnp.org.pl,
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d. podane
dane
osobowe,
których
for project modifications, as well as for evaluation,
administratorem jest Fundacja na rzecz
audit and archiving purposes;
Nauki Polskiej, będą przekazywane do
f. the personal data provided the administrator of
odbiorców tj. do banków, ZUS, Urzędów
which is the Foundation for Polish Science will be
Skarbowych, Instytucji Pośredniczącej,
processed for as long as necessary to meet the
Instytucji
Zarządzającej,
firm
indicated objective from the date of receiving such
weryfikujących, audytowych, itp.,
data;
e. podane dane osobowe będą przetwarzane
g. I have the right to:
przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w
i.
require access to personal data relating to
Warszawie w celu organizacji i realizacji
me, rectification, removal or limitation of
programów Fundacji, w tym w procesie
processing,
naboru wniosków o zmiany w projektach,
ii.
object to the processing,
ewaluacji, audytu i archiwizacji,
iii.
transfer my data,
f. podane
dane
osobowe,
których
iv.
submit a complaint to the supervisory
administratorem jest Fundacja na rzecz
body, i.e. the President of the Office for
Nauki Polskiej, będą przetwarzane przez
the Protection of Personal Data;
okres niezbędny do realizacji wskazanego
celu od dnia ich pozyskania,
h. providing personal data is necessary to achieve the
g. przysługuje mi prawo:
indicated objective, and refusal to provide personal
i.
żądania
dostępu
do
danych
data will preclude me from participation in the call;
osobowych dotyczących mojej osoby, ich
i. decisions regarding personal data being processed
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
shall not be taken in an automated manner; the
przetwarzania,
personal data provided will not be subject to
ii.
do wniesienia sprzeciwu wobec
profiling;
przetwarzania,
j. personal data are processed under the Act of 11
iii.
do przenoszenia danych,
July 2014 on the rules for the implementation of
cohesion policy programmes financed in the
iv.
do złożenia skargi do organu
financial perspective 2014-2020,
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych,
k. the data processing period is in line with Article 140
h. podanie danych osobowych jest niezbędne
(1) of Regulation (EU) No 1303/2013 of the
do zrealizowania wskazanego celu, a
European Parliament and of the Council of 17
odmowa podania danych osobowych jest
December 2013.
równoznaczna z brakiem możliwości
uczestnictwa w niniejszym naborze,
i. decyzje w zakresie przetwarzanych danych
4. I hereby consent to this application being disclosed to
osobowych nie będą podejmowane w
experts responsible for evaluation and authorise
sposób zautomatyzowany, w tym również
disclosure of such information for the purpose of
podane dane osobowe nie będą podlegać
evaluations by the Foundation for Polish Science, the
profilowaniu,
Intermediary Authority for the Smart Growth
j. dane osobowe są przetwarzane na
Operational Programme, the Managing Authority for
podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca
the Smart Growth Operational Programme or other
2014 r. o zasadach realizacji programów w
competent bodies, regardless of the outcome of the
zakresie polityki spójności finansowanych w
process of selection of applications for project
perspektywie finansowej 2014–2020,
modifications.
k. okres przetwarzania danych jest zgodny z 5. I represent that if the subsidy is received, I shall consent
art. 140 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu
to publication on the Foundation’s website information
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Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z
about the results, including the name and surname of
the project manager, the name of the applicant’s unit,
dnia 17 grudnia 2013 r.
project title and the amount of subsidy. Additionally,
regarding to the Foundation’s promotional activities for
4. Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego
the beneficiaries of the programme I consent to
wniosku ekspertom dokonującym ewaluacji i
publication on the Foundation’s website the subsidized
oceny oraz wyrażam zgodę na udzielenie
project’s summary and of my short biographical note,
informacji
na
potrzeby
ewaluacji
przeprowadzanych przez Fundację na rzecz Nauki
first accepted by me, and to be contacted – via email or
Polskiej, Instytucję Pośredniczącą PO IR,
telephone – by journalists and media representatives
Instytucję Zarządzającą PO IR lub inne
interested in the project.
uprawnione podmioty, bez względu na wynik
6. I represent that I am aware of criminal liability (arising
procesu oceny wniosków o zmianę.
from Articles 270, 271 and 273 of the Penal Code in
relation to offences against reliability of documents
5. Oświadczam, że w przypadku uzyskania
and Article 297 of the Penal Code) for presentation of
dofinansowania,
wyrażam
zgodę
na
forged, altered, untrue or unreliable documents and for
zamieszczenie na stronie internetowej Fundacji
submission of unreliable written statements as to
informacji o wynikach konkursu, w tym imienia,
nazwiska i nazwy Jednostki, tytułu projektu oraz
circumstances that have a material influence on the
wielkość dofinansowania. Ponadto - w związku z
ability to receive the support.
działaniami
promocyjnymi
na
rzecz
beneficjentów programu - wyrażam zgodę na
zamieszczenie na stronie internetowej Fundacji 7. I represent that the project has at least a neutral impact
on the horizontal policy referred to in Article 7 and 8 of
także zaakceptowanego przeze mnie streszczenia
the Regulation of the European Parliament and the
dofinansowanego projektu i mojego krótkiego
Council (EU) No 1303/2013 of 17 December 2013.
biogramu , a także na kontakt mailowy lub
telefoniczny
ze
strony
dziennikarzy
i
przedstawicieli
mediów
zainteresowanych
8. In accordance with the Act of 3 October 2008 on
tematyką projektu.
sharing information about the environment and its
6. Oświadczam,
że
jestem
świadomy
protection, public participation in environmental
odpowiedzialności karnej (wynikającej z art. 270,
protection and environmental impact assessments
271, 273 kodeksu karnego dotyczącej
(Journal of Laws of 2017, item 1405, as amended) the
przestępstw
przeciwko
wiarygodności
project within the new research task*:
dokumentów oraz art. 297 kodeksu karnego) za
przedkładanie podrobionych, przerobionych,

includes actions that can always have a
poświadczających nieprawdę albo nierzetelnych
significant impact on the environment,
dokumentów oraz za składanie nierzetelnych,
for which a report on environmental
pisemnych oświadczeń co do okoliczności o
impact is required;
istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia.

includes actions that may potentially have
7. Oświadczam, że projekt ma co najmniej neutralny
a significant environmental impact, for
wpływ na realizację polityki horyzontalnej
which a report on environmental impact
wymienionej w art. 7 i 8 Rozporządzenia
may be required;
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr

includes actions that may significantly
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
affect a Natura 2000 area;
8. Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o

includes actions that can significantly
udostępnianiu informacji o środowisku i jego
affect a potential Natura 2000 area;
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

does not include actions that may
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
significantly affect the environment, for
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środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn.
which a report on environmental impact
is required or may be required, or
zm.) nowe zadanie badawcze*:
projects that may significantly affect a

uwzględnia
przedsięwzięcia
designated or potential Natura 2000 area.
mogące
zawsze
znacząco
*
Please
choose
one of the options below.
oddziaływać na środowisko, dla
których,
wymagane
jest
sporządzenie
raportu
o 9. Implementation of the project within the new research
task*:
oddziaływaniu na środowisko;

uwzględnia
przedsięwzięcia

will cause changes in the physical
mogące potencjalnie znacząco
characteristics of surface water bodies or
oddziaływać na środowisko, dla
changes in the level of groundwater
których, sporządzenie raportu o
bodies;
oddziaływaniu na środowisko może

will not cause any changes in the physical
być wymagane;
characteristics of surface water bodies or

uwzględnia
przedsięwzięcia
changes in the level of groundwater
mogące znacząco oddziaływać na
bodies.
obszar Natura 2000;
* Please choose one of the options below.


uwzględnia
przedsięwzięcia
mogące znacząco oddziaływać na
potencjalny obszar Natura 2000;



nie uwzględnia przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, dla których, wymagane
jest lub może być wymagane
sporządzenie
raportu
o
oddziaływaniu na środowisko, ani
przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na wyznaczony lub
potencjalny obszar Natura 2000.
*proszę wybrać jedno z poniższych
9. Realizacja nowego zadania badawczego*:


wpłynie na zmiany charakterystyki
fizycznej
części
wód
powierzchniowych lub zmiany
poziomu części wód podziemnych;

nie
wpłynie
na
zmiany
charakterystyki fizycznej części wód
powierzchniowych lub zmiany
poziomu części wód podziemnych.
*proszę wybrać jedno z poniższych
10. W ramach nowego zadania badawczego*:

ponoszone będą wydatki na cele
związane z przystosowaniem do

10. In the project within the new research task*:

expenditures will be incurred for
purposes related to adaptation to climate
change and the mitigation of climate
change1;


expenditures for purposes related to
adaptation to climate change and the
mitigation of climate change will not be
incurred.
* Please choose one of the options below.

11. I declare that the subject of the project does not involve
types of activity excluded from the possibility of
obtaining support, referred to in Art. 1 of Commission
Regulation (EU) No 651/2014 of 17 June 2014 declaring
certain categories of aid compatible with the internal
market in application of Articles 107 and 108 of the
Treaty, and Art. 3(3) of Regulation (EU) No 1301/2013
of the European Parliament and of the Council of
17 December 2013 on the European Regional
Development Fund and on specific provisions
concerning the Investment for growth and jobs goal
and repealing Regulation (EC) No 1080/2006.
12. The required consents / approval / permit /
authorisation of the competent bioethics or ethics
committee, or other competent authority will be
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zmian klimatu i łagodzeniem zmian
obtained if the new research task includes research
related to (if applicable) *:
klimatycznych1;

medical experiments within the meaning
of Article 21 of the Act of 5 December

nie będą ponoszone wydatki na cele
1996 on the professions of a physician
związane z przystosowaniem do
and dentist (i.e. Journal of Laws of 2018,
zmian klimatu i łagodzeniem zmian
item 617, as amended);
klimatycznych.

clinical trials involving medical devices,
*proszę wybrać jedno z poniższych
medical device equipment or active
implantable medical devices, as referred
to in the Act of 20 May 2010 on medical
11. Oświadczam, że przedmiot projektu nie dotyczy
devices (Journal of Laws of 2017, item
rodzajów działalności wykluczonych z możliwości
211, as amended);
uzyskania wsparcia, o których mowa w art. 1

clinical trials involving medicinal products
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17
referred to in the Pharmaceutical Law Act
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje
of 6 September 2001 (Journal of Laws of
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
2017, item 2211, as amended);
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz w art. 3

experiments on animals;
ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1301/2013

experiments on protected species of
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego
plants, animals and fungi or in protected
Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów
areas;
szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na

experiments on genetically modified
rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie
organisms or with the use of such
uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.
organisms.
12. Uzyskane zostaną wymagane zgody / pozytywna
opinia / pozwolenie /zezwolenie właściwej
komisji bioetycznej, etycznej lub właściwego
organu, w przypadku gdy nowe zadania
badawcze obejmuje badania (jeśli dotyczy) *:

będące
eksperymentami
medycznymi w
rozumieniu
art.
21
ustawy z
dnia



5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i
lekarza dentysty (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.
617, z późn. zm.);
kliniczne w zakresie wyrobów medycznych,
wyposażenia wyrobu medycznego lub
aktywnych wyrobów medycznych do
implantacji, o których mowa w ustawie z
dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211, z
późn. zm.);

1 W przypadku oświadczenia, że w projekcie ponoszone będą wydatki na cele związane z przystosowaniem do zmian klimatu i łagodzeniem zmian

klimatycznych, przed zawarciem aneksu do umowy o dofinansowanie jednostka zobowiązana jest dostarczyć Analizę zgodności projektu z
polityką ochrony środowiska. / In case it has been stated that in the project within the new research task expenditures will be incurred for
purposes related to adaptation to climate change and the mitigation of climate change, the Analysis of the project’s compliance with the
environmental policy, as completed in part 6, before concluding the annex to the funding agreement must be provided.
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kliniczne produktów leczniczych, o których
mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r.
Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r., poz.
2211, z późn. zm.);

wymagające doświadczeń na zwierzętach;

nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów
objętych ochroną gatunkową lub na
obszarach objętych ochroną;

nad
organizmami
genetycznie
zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem
takich organizmów.

……………………………………………………………
(podpis kierownika projektu / project manager’s signature)

Pouczenie:
Niniejszy dokument zostanie
wnioskiem drogą elektroniczną.

złożony

wraz

Note:
z This document will be filed electronically together with the
application.

Kierownik projektu ma świadomość, że ciąży na nim
obowiązek zabezpieczenia jego konta w systemie
elektronicznym FNP i jest on zobowiązany do
wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń oraz
wewnętrznych regulacji uniemożliwiających dostęp
do jego konta w systemie elektronicznym FNP przez
osoby nieupoważnione.

The project manager is aware of the obligation to ensure
protection of the account in the FNP electronic system and
shall implement adequate safeguards and internal
regulations to prevent unauthorised access to the account
in the FNP electronic system.

