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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………..
(tytuł/stopień, imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Jednostki/
title/degree, name of the Unit’s authorised representative)

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

OŚWIADCZENIE JEDNOSTKI/ STATEMENT OF THE RESEARCH UNIT

Będąc uprawnionym/-ą do reprezentacji Jednostki w
zakresie wyżej wymienionego wniosku o zmianę,
składanego zgodnie z UZUPEŁNIENIEM DOKUMENTACJI
KONKURSOWYCH/REGULAMINU
KONKURSU
DLA
DZIAŁANIA 4.4 PO IR W ZAKRESIE WPROWADZANIA
ZMIAN W REALIZOWANYCH PROJEKTACH z dn.
25/08/2020, niniejszym oświadczam, że:
•

podczas przygotowania wniosku, jego treść była
konsultowana z Jednostką naukową wskazaną w
podmiotowym wniosku,

As an authorised representative of the Unit with respect
to the said application for project modification to be
submitted based on the SUPPLEMENT TO
COMPETITION
DOCUMENTATIONS/COMPETITION
REGULATIONS FOR MEASURE 4.4 OF THE SG OP
INVOLVING PROJECT MODIFICATIONS dated as of
August 25, 2020, I hereby represent that:
•

during the preparation of the application, its
content was consulted with the research unit
indicated in the application,
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•

zapoznałem/-am się z wyżej wymienionym
wnioskiem o zmianę wraz z załącznikami oraz z
wszystkimi
oświadczeniami
Jednostki
niezbędnymi do złożenia tego wniosku, a
wszystkie informacje zawarte we wniosku oraz
treść oświadczeń są zgodne ze stanem
faktycznym i prawnym.

•

upoważniam kierownika projektu do złożenia
tego wniosku drogą elektroniczną.

Dodatkowo oświadczam, że:
1. Niniejszy dokument zostanie złożony wraz z
wnioskiem drogą elektroniczną w systemie
informatycznym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
(FNP).
2. Jednostce znane jest UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI
KONKURSOWYCH/REGULAMINU KONKURSU DLA
DZIAŁANIA 4.4 PO IR W ZAKRESIE WPROWADZANIA
ZMIAN W REALIZOWANYCH PROJEKTACH z dn.
25/08/2020 i Jednostka zobowiązuje się do jego
przestrzegania.
3. Jednostka naukowa akceptuje wniosek składany w
niniejszym naborze wraz z budżetem przewidzianym
do jego realizacji, w szczególności w zakresie
wydatków
związanych
z
wynagrodzeniami,
podwykonawstwem,
Cross-financingiem,
pozostałymi kosztami bezpośrednimi oraz kosztami
rozliczanymi metodą uproszczoną.
4. 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
gromadzonych w systemie SL2014, w tym
również danych osobowych użytkowników, a
także w zakresie danych osobowych
zawartych we wniosku o dofinansowanie, w
umowie o dofinansowanie, dokumentach
przekazywanych w związku z realizacją ww.
umowy, w celu udziału w naborze wniosków
oraz realizacji projektu w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 20142020, jest minister właściwy do spraw
rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul.
Wspólna 2/4, 00-507 Warszawa; dane

•

•

I have become familiar with the said
application for project modification and the
attachments
thereto
and
all
the
representations made by the unit as may be
necessary to submit the application, and all the
information contained in the application and
the contents of the representations
correspond to the actual situation in law and in
fact;
I authorise the project manager to file this
application electronically.

In addition, I represent that:
1. This document will be submitted electronically
together with the application in the IT system of the
Foundation for Polish Science (FNP).
2. The Unit is familiar with and undertakes to observe
the
SUPPLEMENT
TO
COMPETITION
DOCUMENTATIONS/COMPETITION REGULATIONS
WITHIN A MEASURE 4.4 OF THE SG OP INVOLVING
PROJECT MODIFICATIONS dated as of August 25,
2020.
3. The research unit accepts the application submitted
in this call along with the budget allocated for its
implementation, in particular with regard to the
expenditures related to remuneration and
subcontracting, Cross-financing costs, and other
direct costs and costs accounted for using the cash
method.
4. I have read the content of the information clause
concerning personal data processing; in particular, I
am aware that:
a. the administrator of my personal data
regarding personal data collected in the SL2014
system, including personal data of users, as well
as personal data contained in the grant
application, in the grant contract, documents
submitted
in
connection
with
the
implementation of the above mentioned
contract, in order to participate in the call for
proposals and implement the project under the
Smart Growth Operational Program 2014-2020,
is the minister competent for regional
development, with registered office at ul.
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kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych IOD@miir.gov.pl,
b. administratorem moich danych osobowych
w
zakresie
danych
osobowych
wprowadzonych
do
systemu
elektronicznego Instytucji Wdrażającej,
zawartych we wniosku o dofinansowanie, w
umowie o dofinansowanie, dokumentach
przekazywanych w związku z realizacją ww.
umowy jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ignacego
Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa,
wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego
Rejestru
Sądowego
pod
numerem KRS 0000109744, NIP
5260311952, REGON 012001533,
c. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w
Warszawie jako Administrator Danych
Osobowych wyznaczyła Inspektora Ochrony
Danych.
We
wszystkich
sprawach
związanych z przetwarzaniem danych
osobowych, których administratorem jest
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oraz w
sprawach dotyczących realizacji praw
związanych z przetwarzaniem danych
osobowych można kontaktować się z
Inspektorem
Ochrony
Danych
pod
wskazanym
adresem
e-mail:
iodo@fnp.org.pl,
d. podane
dane
osobowe,
których
administratorem jest Fundacja na rzecz
Nauki Polskiej, będą przekazywane do
odbiorców tj. do banków, ZUS, Urzędów
Skarbowych, Instytucji Pośredniczącej,
Instytucji Zarządzającej, firm weryfikujących,
audytowych, itp.,
e. podane dane osobowe będą przetwarzane
przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w
Warszawie w celu organizacji i realizacji
programów Fundacji, w tym w procesie

b.

c.

d.

e.

f.

Wspólna 2/4, 00-507 Warsaw; contact details
to the Data Protection Officer –
IOD@miir.gov.pl;
the administrator of my personal data entered
in the electronic system of the Implementing
Authority, included in the grant application, in
the grant contract, documents submitted in
connection with the implementation of the
above-mentioned contract is the Foundation
for Polish Science with its registered office in
Warsaw, ul. Ignacego Krasickiego 20/22, 02-611
Warsaw, entered into the register of
associations, other social and professional
organisations, foundations and independent
public health care institutions, kept by the
District Court for the Capital City of Warsaw in
Warsaw, XIII Commercial Division of the
National Court Register under KRS number
0000109744, tax identification number NIP
5260311952, REGON 012001533;
the Foundation for Polish Science in Warsaw, as
the personal data administrator, has appointed
the Data Protection Officer. In all matters
related to the processing of personal data
administrated by the Foundation for Polish
Science and in matters related to the exercising
of rights related to the processing of personal
data, you can contact the Data Protection
Officer on: iodo@fnp.org.pl;
the personal data provided which is
administered by the Foundation for Polish
Science will be transferred to recipients, i.e.
banks, ZUS (Social Insurance Institution), Tax
Offices, the Intermediary Authority, the
Managing Authority, verification and audit
companies, etc.;
the personal data provided will be processed by
the Foundation for Polish Science in Warsaw in
order to organise and implement the
Foundation's programmes, including the
process of application for project modifications,
as well as for evaluation, audit and archiving
purposes;
the personal data provided the administrator of
which is the Foundation for Polish Science will
be processed for as long as necessary to meet
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naboru wniosków o zmiany w projektach,
ewaluacji, audytu i archiwizacji,
f. podane dane osobowe będą przetwarzane
przez okres niezbędny do realizacji
wskazanego celu od dnia ich pozyskania,
g. przysługuje mi prawo:
i. żądania dostępu do danych
osobowych dotyczących mojej
osoby, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania,
ii. do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania,
iii. do przenoszenia danych,

the indicated objective from the date of
receiving such data;
g. I have the right to:
i.

ii.
iii.
iv.

require access to personal data
relating to me, rectification, removal
or limitation of processing,
object to the processing,
transfer my data,
submit a complaint to the supervisory
body, i.e. the President of the Office
for the Protection of Personal Data;

h. providing personal data is necessary to achieve
the indicated objective, and refusal to provide
personal data will preclude me from
participation in the call;
i. decisions regarding personal data being
processed shall not be taken in an automated
manner; the personal data provided will not be
subject to profiling;
j. personal data are processed under the Act of 11
July 2014 on the rules for the implementation
of cohesion policy programmes financed in the
financial perspective 2014-2020,
k. the data processing period is in line with Article
140 (1) of Regulation (EU) No 1303/2013 of the
European Parliament and of the Council of 17
December 2013.

iv. do złożenia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych,
h. podanie danych osobowych jest niezbędne
do zrealizowania wskazanego celu, a
odmowa podania danych osobowych jest
równoznaczna z brakiem możliwości
uczestnictwa w niniejszym naborze,
i. decyzje w zakresie przetwarzanych danych
osobowych nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, w tym również
podane dane osobowe nie będą podlegać
profilowaniu,
j. dane osobowe są przetwarzane na
podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programów w 5. I represent that if the Unit receives a subsidy
zakresie polityki spójności finansowanych w
towards the project for the implementation of the
perspektywie finansowej 2014–2020,
new research task, it shall not contravene the
k. okres przetwarzania danych jest zgodny z
prohibition of double financing, meaning
art. 140 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu
unauthorised full or partial refund of a particular
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z
expense twice from public funds (i.e. from EU or
dnia 17 grudnia 2013 r.
domestic sources).
5. Oświadczam, że w przypadku otrzymania
dofinansowania na realizację wniosku o zmianę 6. Expenditures covered by the application are not
financed from other sources.
Jednostka nie naruszy zasady zakazu podwójnego
finansowania,
oznaczającej
niedozwolone
zrefundowanie całkowite lub częściowe danego 7. I represent that the tasks covered by the application
are not financed with monies originating from other
wydatku dwa razy ze środków publicznych (unijnych
sources.
lub krajowych).
8. I represent that if the Unit receives a subsidy within
this call, it shall not grant the state aid under the
implemented project.
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6. Wydatki objęte wnioskiem nie są finansowane ze
środków pochodzących z innych źródeł.

9. I represent that the Unit which hosts the project is
not in arrears with any statutory payments or with
any social insurance/ health contributions.

7. Oświadczam, że zadania objęte wnioskiem nie są
finansowane ze środków pochodzących z innych 10. The Unit in which the project is be implemented is
źródeł.
not in receivership, liquidation or bankruptcy.
8. Oświadczam, że w przypadku otrzymania
dofinansowania w niniejszym naborze Jednostka 11. In accordance with the Act of 3 October 2008 on
zobowiązuje się do nie udzielania pomocy publicznej
sharing information about the environment and its
w ramach realizowanego projektu.
protection, public participation in environmental
9. Oświadczam, że Jednostka w której jest realizowany
protection and environmental impact assessments
projekt, nie zalega z wpłatami z tytułu należności
(Journal of Laws of 2017, item 1405, as amended)
budżetowych oraz w opłacaniu składek na
the project within the new research task*:
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
10. Jednostka, w której jest realizowany projekt, nie
 includes actions that can always have a
pozostaje pod zarządem komisarycznym, nie
significant impact on the environment,
znajduje się w toku likwidacji lub postępowania
for which a report on environmental
upadłościowego.
impact is required;
 includes actions that may potentially
11. Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o
have a significant environmental
udostępnianiu informacji o środowisku i jego
impact, for which a report on
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
environmental impact may be
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
required;
środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)
 includes actions that may significantly
nowe zadanie badawcze *:
affect a Natura 2000 area;
 uwzględnia przedsięwzięcia mogące zawsze
 includes actions that can significantly
znacząco oddziaływać na środowisko, dla
affect a potential Natura 2000 area;
których, wymagane jest sporządzenie
 does not include actions that may
raportu o oddziaływaniu na środowisko;
significantly affect the environment,
for which a report on environmental
 uwzględnia
przedsięwzięcia
mogące
impact is required or may be required,
potencjalnie znacząco oddziaływać na
or projects that may significantly affect
środowisko, dla których, sporządzenie
a designated or potential Natura 2000
raportu o oddziaływaniu na środowisko
area.
może być wymagane;
* Please choose one of the options below.
 uwzględnia
przedsięwzięcia
mogące
znacząco oddziaływać na obszar Natura
12. Implementation of the project within the new
2000;
research task*:
 uwzględnia
przedsięwzięcia
mogące
znacząco oddziaływać na potencjalny obszar
 will cause changes in the physical
Natura 2000;
characteristics of surface water bodies
or changes in the level of groundwater
 nie uwzględnia przedsięwzięć mogących
bodies;
znacząco oddziaływać na środowisko, dla
 will not cause any changes in the
których, wymagane jest lub może być
physical characteristics of surface
wymagane
sporządzenie
raportu
o
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oddziaływaniu
na
środowisko,
ani
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na wyznaczony lub potencjalny
obszar Natura 2000.
*proszę wybrać jedno z poniższych
12. Realizacja projektu w ramach 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
13. W projekcie
badawczego*:

w

ramach

nowego

zadania

 ponoszone będą wydatki na cele związane z
przystosowaniem do zmian klimatu i
łagodzeniem zmian klimatycznych1;
 nie będą ponoszone wydatki na cele
związane z przystosowaniem do zmian
klimatu i łagodzeniem zmian klimatycznych.
*proszę wybrać jedno z poniższych
14. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności
wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia, o
których mowa w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia PE i
Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w
sprawie
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących
celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”
oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr
1080/2006.

water bodies or changes in the level of
groundwater bodies.
* Please choose one of the options below.
13. 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.
14. The subject of the project does not concern the
types of activity considered as ineligible for support,
as referred to in Article 3 (3) of the Regulation (EU)
No 1301/2013 of the European Parliament and of
the Council of 17 December 2013 on the European
Regional Development Fund and specific provisions
regarding the "Investments for growth and
employment" goal and on the repeal of Regulation
(EC) No. 1080/2006.
15. I represent that the Unit which hosts the project is
not in a situation of exclusion from financing under:
a. Article 207 item 4 of the Public Finances Act of
27 August 2009 (consolidated text: Journal of
Laws, 2013, item 885, as amended);
b. Article 12 item 1 point 1 of the Act of 15 June
2012 on the effects of assigning work to
foreigners unlawfully present in the territory of
the Republic of Poland (Journal of Laws, item
769);
c. Article 9 item 1 point 2a of the Act of 28
October 2002 on the responsibility of collective
entities for punishable offences (consolidated
text: Journal of Laws, 2012, item 768, as
amended).

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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15. Oświadczam, że Jednostka, w której jest realizowany 16. I represent that the Unit which hosts the project will
projekt, nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o
apply for all consents of ethics or other committees
dofinansowanie na podstawie:
and other permits required by law, necessary to
a. art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
conduct the research to which they refer, and will
finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885
start to carry out this research only after obtaining
z późn. zm.),
the relevant consents and permits.
b. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 17. I hereby consent to this application being disclosed
r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
to experts responsible for evaluation (including
cudzoziemcom
przebywającym
wbrew
evaluation of state aid schemes, if applicable) and
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
authorise disclosure of such information for the
Polskiej (Dz. U. poz. 769),
purpose of evaluations by the Foundation for Polish
c. art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października
Science, the Intermediary Authority for the Smart
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
Growth Operational Programme, the Managing
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Authority for the Smart Growth Operational
(t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.).
Programme or other competent bodies, regardless
of the outcome of the process of selection of
16. Oświadczam, że Jednostka, w której jest realizowany
applications for financing.
projekt, wystąpi o wszystkie zgody komisji etycznych 18. I am aware of criminal liability (arising from Articles
lub innych oraz inne wymagane prawem zezwolenia
270, 271, 273 of the Criminal Code and involving
niezbędne do prowadzenia badań, których one
document fraud, and from Article 297 of the
dotyczą i rozpocznie realizację tych badań dopiero po
Criminal Code) for submitting falsified, remade,
uzyskaniu odpowiednich zgód i zezwoleń.
untruthful or unreliable documents, and for
17. Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego
submitting unreliable, written declarations
wniosku ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny
regarding circumstances of significant importance
(w tym ewaluacji schematów udzielania pomocy
for obtaining support.
publicznej, jeśli dotyczy) oraz wyrażam zgodę na 19. The research unit in which project is implemented
udzielenie informacji na potrzeby ewaluacji
will provide sufficient funds to ensure a smooth and
przeprowadzanych przez Fundację na rzecz Nauki
timely implementation of the research task
Polskiej, Instytucję Pośredniczącą PO IR, Instytucję
proposed in this application.
Zarządzającą PO IR lub inne uprawnione podmioty,
bez względu na wynik procesu oceny wniosków o 20. I represent that if the subsidy is received, I shall
consent to publication on the Foundation’s website
zmianę.
information about the results, including the name
18. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
and surname of the applicant, the name of the
(wynikającej z art. 270, 271, 273 kodeksu karnego
applicant’s unit, project title and the amount of
dotyczącej przestępstw przeciwko wiarygodności
subsidy. Additionally, regarding to the Foundation’s
dokumentów oraz art. 297 kodeksu karnego) za
promotional activities for the beneficiaries of the
przedkładanie
podrobionych,
przerobionych,
programme I consent to publication on the
poświadczających nieprawdę albo nierzetelnych
Foundation’s website the subsidized project’s
dokumentów oraz za składanie nierzetelnych,
summary and to be contacted – via email or
pisemnych oświadczeń co do okoliczności o istotnym
telephone – by journalists and media
znaczeniu dla uzyskania wsparcia.
representatives interested in the project.
19. Jednostka naukowa, w której realizowany jest
projekt, zapewni wystarczające środki finansowe

Plik pobrany z zakładki Pliki do Pobrania, składany na ostatnim etapie, po zamknięciu edycji danych w systemie
elektronicznym FNP
File downloaded from the Downloads section, to be submitted at the last stage, after completion of data editing in
the FNP electronic system
gwarantujące płynną i terminową realizację zadania
badawczego przedstawionego w niniejszym wniosku.
20. W przypadku uzyskania dofinansowania, wyrażam
zgodę na zamieszczenie na stronie internetowej
Fundacji informacji o wynikach naboru, w tym
imienia i nazwiska kierownika projektu, nazwy
Jednostki, tytułu projektu oraz wielkości
dofinansowania. Ponadto - w związku z działaniami
promocyjnymi na rzecz beneficjentów programu wyrażam zgodę na zamieszczenie na stronie
internetowej Fundacji streszczenia dofinansowanego
projektu, a także na kontakt mailowy lub telefoniczny
ze strony dziennikarzy i przedstawicieli mediów
zainteresowanych tematyką projektu.

……………………………………………………………
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej/ seal and signature of the authorised person)

Pouczenie:
Zgodnie
z
UZUPEŁNIENIEM
DOKUMENTACJI
KONKURSOWYCH/REGULAMINU
KONKURSU
DLA
DZIAŁANIA 4.4 PO IR W ZAKRESIE WPROWADZANIA
ZMIAN W REALIZOWANYCH PROJEKTACH
z dn.
25/08/2020 oświadczenie podpisuje osoba uprawniona
do reprezentacji Jednostki, zgodnie z zasadami
reprezentacji tej Jednostki.

Note:
In accordance with the SUPPLEMENT TO COMPETITION
DOCUMENTATIONS/COMPETITION REGULATIONS FOR
MEASURE 4.4 OF THE SG OP INVOLVING PROJECT
MODIFICATIONS dated as of August 25, 2020, the
representation is to be signed by the unit’s duly
authorised signatory.

Jednostka naukowa ma świadomość, że ciąży na niej
obowiązek
zabezpieczenia
konta
w
systemie
elektronicznym FNP i jest zobowiązana do wprowadzenia
odpowiednich zabezpieczeń oraz wewnętrznych regulacji
uniemożliwiających dostęp do konta w systemie
elektronicznym FNP przez osoby nieupoważnione.

The Unit 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.

