Załącznik nr 2 do Umowy ramowej współpracy

ZAŁĄCZNIK 2B

1

Wzór oświadczenia Eksperta o bezstronności i braku konfliktu interesu, o poufności i o spełnianiu
przesłanek o których mowa w art. 68a Ustawy na potrzeby wykonywania zadań związanych z realizacją
praw i obowiązków Instytucji Wdrażającej wynikających z zawartych umów o dofinansowanie projektu
w Działaniu 4.4. PO IR
OŚWIADCZENIE EKSPERTA
I. O BEZSTRONNOŚCI I BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW
II. O POUFNOŚCI
III. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU PRZESŁANEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 68a UST. 3
USTAWY Z DNIA 11 LIPCA 2014 R. O ZASADACH REALIZACJI PROGRAMÓW W ZAKRESIE
POLITYKI SPÓJNOŚCI FINANSOWANYCH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020
OCENIAJĄCY: ...….………………...……………………………………………………………………………….
WNIOSEK/PROJEKT* NR:
…………………..……………………………………………………………………...
TYTUŁ WNIOSKU/PROJEKTU*:……………………………………………………………………………………
WNIOSKODAWCA/BENEFICJENT *:……………………………………………………………………………...
KONSORCJANCI/PARTNERZY (jeśli dotyczy): …………………................................................……………
PODWYKONAWCY (jeśli dotyczy): ……………………….............………………………………………………
Oświadczenie (w cz. I-III) dotyczy wniosku o dofinansowanie …………....……………………………...
złożonego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.
*niepotrzebne skreślić

I.

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW

POUCZENIE: Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań, zgodnie z art. 68a ust. 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki
spójności
finansowanych
w
perspektywie
finansowej
2014–20202,
3
w zw. z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny .
Dla Ekspertów angażowanych na etapie realizacji działań Instytucji Wdrażającej wynikających z zawartych umów o dofinansowanie
projektu w Działaniu 4.4. PO IR (np. ocena śródokresowa, wnioski o zmiany w projektach, raporty końcowe, ekspertyzy innego typu)
– wypełnić, jeżeli dotyczy.
2
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, ze zm.):
Art. 68a ust. 8. Do eksperta stosuje się odpowiednio przepisy art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego.
ust. 9. Ekspert składa właściwej instytucji oświadczenie, że nie zachodzi żadna z okoliczności powodujących wyłączenie z możliwości
realizacji czynności, o których mowa w ust. 1, ustalonych na podstawie ust. 7 i 8. . Oświadczenie jest składane pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o czym należy pouczyć składającego przed złożeniem oświadczenia.
ust. 1 pkt 1. Właściwa instytucja może wyznaczyć ekspertów do udziału w wyborze projektów do dofinansowania.
3
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.):
Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 1 a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą
jemu samemu lub jego najbliższym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego
o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.
§ 3. Nie podlega karze za czyn określony w § 1 a, kto składa fałszywe zeznanie, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub
odpowiedzi na pytania.
§ 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli:
1) fałszywe zeznanie, opinia, ekspertyza lub tłumaczenie dotyczy okoliczności niemogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy,
2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, ekspertyzę, opinię lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne,
rozstrzygnięcie sprawy.
§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje
możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.”
1
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Świadomy/-a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającej z art. 233
§ 1 w zw. z art. 233 § 6 Kodeksu karnego, oświadczam, że:
1) nie zachodzi żadna z okoliczności określonych w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego, które skutkują wyłączeniem mnie z udziału w procesie
oceny wniosku o dofinansowanie,
2) nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej
bezstronności względem podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, podmiotu, który złożył
wniosek będący przedmiotem oceny lub podmiotu realizującego wniosek na podstawie umowy
o dofinansowanie,
3) nie zachodzą żadne okoliczności mogące powodować wspomniany powyżej konflikt interesów lub
wpływać na moją bezstronność, w tym w szczególności, że:
a) nie jestem wnioskodawcą4 lub nie pozostaję z wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, że wynik oceny może mieć wpływ na moje prawa i obowiązki;
b) nie brałem/łam osobistego udziału w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu będącego
przedmiotem opinii;
c) nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa
do drugiego stopnia, jak również nie jestem lub nie byłem/łam związany z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli z:






osobami przygotowującymi wniosek o dofinansowanie,
osobami zasiadającymi w organach zarządzających lub nadzorczych bądź innych określonych
w przepisach prawa organach podmiotu przygotowującego wniosek o dofinansowanie,
osobami zasiadającymi w organach zarządzających i nadzorczych bądź innych określonych
w przepisach prawa organach Beneficjenta, Konsorcjantów lub Podwykonawców zadań
w projekcie5,
prokurentami lub pełnomocnikami Beneficjenta, Konsorcjantów lub Podwykonawców zadań
w projekcie6,
osobami bezpośrednio realizującymi projekt zaangażowanymi przez Beneficjenta,
Konsorcjantów lub Podwykonawców zadań w projekcie7.

d) nie jestem i w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie
byłem/łam związany stosunkiem pracy z podmiotem składającym wniosek o dofinansowanie8
będący przedmiotem oceny,
e) nie świadczę i w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie
świadczyłem/łam pracy na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla podmiotu składającego
wniosek o dofinansowanie będący przedmiotem oceny,
f)

nie jestem i w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie
byłem/łam członkiem organów zarządzających i nadzorczych podmiotu składającego wniosek
o dofinansowanie będący przedmiotem oceny,

g) nie jestem i w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie
byłem/łam wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem podmiotu składającego wniosek
o dofinansowanie będący przedmiotem oceny, działającego w formie spółki prawa handlowego,
h) nie brałem/łam osobistego udziału w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie konkurującego9
o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,

4

Wnioskodawcą jest również konsorcjant.
Dotyczy eksperta dokonującego oceny zmian w projekcie;
6
Dotyczy eksperta dokonującego oceny zmian w projekcie;
7
Dotyczy eksperta dokonującego oceny zmian w projekcie;
8
Przez podmiot składający wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w Oświadczeniu należy rozumieć Wnioskodawcę oraz
konsorcjantów (w przypadku projektów realizowanych w konsorcjum).
9
Pojęcie wniosku konkurującego o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny używane w niniejszym
oświadczeniu należy odnosić do wszystkich wniosków skierowanych do oceny w ramach danego konkursu oraz wniosków, które po
weryfikacji wymogów formalnych skierowane zostały do uzupełnienia i/lub skorygowania i mogą zostać przekazane do oceny
w ramach danego konkursu.
5

Strona 2 z 5

Załącznik nr 2 do Umowy ramowej współpracy

i)

nie brałem/łam udziału w ocenie wniosku o dofinansowanie, którego dotyczy weryfikacja związana
z wniesionym protestem lub ponowna ocena dokonywana na skutek wniesionego protestu10,

j)

nie brałem/łam osobistego udziału w realizacji zadań w ramach projektu11,

k) nie brałem/łam udziału w realizacji projektu jako wykonawca lub podwykonawca 12,
l)

nie jestem i w okresie realizacji projektu nie byłem związany stosunkiem pracy z Beneficjentem,
Konsorcjantami lub Podwykonawcami zadań w projekcie 13,

m) nie świadczę i w okresie realizacji projektu nie świadczyłem pracy na podstawie stosunków
cywilnoprawnych dla Beneficjenta, Konsorcjantów lub Podwykonawców zadań w projekcie14,
n) nie jestem i w okresie realizacji projektu nie byłem/łam:
 członkiem organów zarządzających i nadzorczych oraz innych określonych w przepisach
prawa organach Beneficjenta, Konsorcjantów lub Podwykonawców zadań w projekcie,
 pełnomocnikiem ani prokurentem Beneficjenta, Konsorcjantów lub Podwykonawców zadań
w projekcie,
 wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem Beneficjenta, Konsorcjantów lub
Podwykonawców zadań w projekcie.15
o) zobowiązuję się nie kontaktować z wnioskodawcą/podwykonawcami zadań w projekcie, których
dotyczy wniosek będący przedmiotem mojej oceny, poza sytuacjami przewidzianymi Regulaminem
konkursu oraz Regulaminem prac komisji oceny projektów,
p) zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania FNP o wszelkich próbach wywarcia wpływu na
sposób wykonania/wykonywania przeze mnie oceny wniosku, podejmowanych przez
wnioskodawcę/przedstawicieli wnioskodawcy lub inne osoby i podmioty niebiorące udziału
w ocenie.
W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione
wątpliwości, co do mojej bezstronności w odniesieniu do przekazanego mi do oceny wniosku lub projektu,
zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie instytucji organizującej konkurs oraz wyłączenia
się z dalszego uczestnictwa w procesie oceny.
Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przekonaniem, nie istnieją żadne fakty
ani okoliczności dawne ani obecne, ani mogące pojawić się w dającej się przewidzieć przyszłości, które
mogłyby podważyć moją niezależność w oczach którejkolwiek ze stron biorących udział w konkursie
organizowanym przez IW lub realizujących projekt.
Potwierdzam, że jeżeli podczas wykonywania swoich obowiązków stwierdzę lub okaże się, że taki konflikt
lub brak bezstronności występuje lub wystąpił, zgłoszę go natychmiast IW i – jeżeli konflikt interesów lub
brak bezstronności zostanie stwierdzony – zaprzestanę wszelkich działań w danej sprawie.

Kodeks karny
Art. 271. [Poświadczenie nieprawdy] § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która
poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do
lat 5.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Dotyczy eksperta zaangażowanego w weryfikację wniesionego protestu;
Dotyczy eksperta dokonującego oceny zmian w projekcie;
12
Dotyczy eksperta dokonującego oceny zmian w projekcie;
13
Dotyczy eksperta dokonującego oceny zmian w projekcie;
14
Dotyczy eksperta dokonującego oceny zmian w projekcie;
15
Dotyczy eksperta dokonującego oceny zmian w projekcie;
10
11
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II. OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI
Oświadczam, że:
1)

będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy, rzetelny i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną
wiedzą,

2)

nie będę zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji i dokumentów
związanych z projektami ocenianymi w ramach Działania ………,

3)

zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów
ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie, lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako
rezultat oceny oraz że informacje te zostaną użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie zostaną
ujawnione podmiotom i stronom trzecim,

4)

zobowiązuję się do niepodejmowania jakiejkolwiek pracy zarobkowej związanej z realizacją
ocenianego przeze mnie projektu do czasu zakończenia jego realizacji.

III. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU PRZESŁANEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 68A UST. 3
USTAWY Z DNIA 11 LIPCA 2014 R. O ZASADACH REALIZACJI PROGRAMÓW W ZAKRESIE
POLITYKI SPÓJNOŚCI FINANSOWANYCH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020
POUCZENIE: Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań, zgodnie z art. 68a ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 16, w zw. z art. 233 § 6 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny2.
Oświadczam, że:
1) posiadam wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej
Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój;
2) posiadam wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój.
Ponadto, świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającej z art. 233
§ 1 w zw. z art. 233 § 6 kodeksu karnego oświadczam, że:

1) korzystam z pełni praw publicznych;
2) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
3) nie zostałem/łam skazany/-a prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne
przestępstwo skarbowe.
Ponadto oświadczam, że:

16

1)

zapoznałem/łam się z treścią Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz
Szczegółowym opisem osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020;

2)

zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu oraz Regulaminem prac Komisji oceny projektów;

3)

nie prowadzę i do czasu zakończenia oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie,
w ramach którego został złożony wniosek będący przedmiotem oceny, nie będę prowadzić
działalności zarobkowej w zakresie doradztwa na potrzeby wnioskodawców aplikujących
do instytucji organizującej konkurs;

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014–2020:
Art. 68a ust. 3.Właściwa instytucja wyznacza eksperta spośród kandydatów na ekspertów, którzy:
1) korzystają z pełni praw publicznych;
2) mają pełną zdolność do czynności prawnych;
3) nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
4) mają wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej programem operacyjnym
stosownie do roli, o której mowa w ust. 2.
4. Kandydat na eksperta składa oświadczenie o spełnianiu przesłanek, o których mowa w ust. 3. Oświadczenie jest składane
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o czym należy pouczyć składającego przed
złożeniem oświadczenia.
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4)

nie zachodzą sytuacje w relacji naukowej wobec wnioskodawcy, w których ekspert (a) przedstawiał
opinie lub list rekomendacyjny dla wnioskodawcy, o którym wie, że bierze udział w konkursie, (b) był
promotorem/opiekunem wnioskodawcy na wcześniejszym etapie jego kariery naukowej lub liderem
zespołu naukowego, w którym wnioskodawca pracował (w ostatnich 5 latach), (c) jest/był w ostatnich
3 latach, realizatorem wspólnego projektu badawczego (d) publikuje lub publikował w ostatnich
3 latach wspólnie z wnioskodawcą, (e) znajduje się w bezpośredniej konkurencji naukowej
z wnioskodawcą.

OŚWIADCZENIE SKŁADAM W ODNIESIENIU DO CZ. I, II, III
Imię i nazwisko eksperta
Data
Podpis
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