
 

Załącznik nr 2a do Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów  
oceniającej wnioski złożone w konkursie nr RPMP.08.04.01-IP.02-12-002/19 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020  

OŚWIADCZENIE O GOTOWOŚCI DO OCENY, BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI 

EKSPERTA 

Imię i nazwisko Eksperta  

Instytucja Organizująca 
Konkurs 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 

Nr Działania/Poddziałania Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr 
i adaptacja do zmian,  

Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr 
sektora MŚP 

Numer konkursu oraz rundy 
konkursu (jeśli dotyczy) 

RPMP.08.04.01-IP.02-12-002/19 

Planowany termin 
przeprowadzenia oceny 

 

Oświadczenie odnosi się do relacji Eksperta z wszystkimi Wnioskodawcami 

i ewentualnymi Partnerami biorącymi udział w konkursie1. 

POUCZENIE: 

Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań, na podstawie art. 68a ust. 9 ustawy 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.) w zw. z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1600, z późń. zm.). 

Niniejszym oświadczam, że: 

1. Deklaruję gotowość do oceny oraz dyspozycyjność w planowanym terminie 

przeprowadzenia oceny. 

2. Nie zachodzi żadna z okoliczności określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. 

- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, dalej jako 

KPA) dotyczących wyłączenia pracownika, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 KPA, 

które skutkują wyłączeniem mnie z udziału w procesie wyboru projektów 

do dofinasowania. 

                                                           
1 W przypadku konkursów dzielonych na rundy punkt dotyczy wniosków złożonych 

w ramach danej rundy konkursu. 
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3. Zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem pracy Komisji Oceny Projektów 

obowiązującym w powyżej wskazanym konkursie ogłoszonym w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata  

2014-2020 i zobowiązuję się do jego stosowania. 

4. Nie zachodzą żadne okoliczności mogące wywołać wątpliwości co do mojej 

bezstronności względem podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie lub 

podmiotu, który złożył wniosek będący przedmiotem oceny.  

Art. 24. Kodeks postępowania administracyjnego 
§ 1. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału 

w postępowaniu w sprawie:  
1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku 

prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki;  
2) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia;   
3) osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;  
4) w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem 

jednej ze stron, albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób 
wymienionych w pkt 2 i 3;  

5) w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji;  
6) z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, 

postępowanie dyscyplinarne lub karne;  
7) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku 

nadrzędności służbowej.  
§ 2. Powody wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu trwają także po 

ustaniu małżeństwa (§ 1 pkt 2), przysposobienia, opieki lub kurateli (§ 1 pkt 3).  

 

W szczególności oświadczam, że: 

1. Nie jestem Wnioskodawcą i nie pozostaję i nie pozostawałem w związku 

małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie 

jestem, i nie byłem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z żadnym 

podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie, jego przedstawicielami prawnymi 

lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych. 

2. Nie pozostaję z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie lub podmiotem, 

który przygotował wniosek w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może 

to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku 

stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania 

o tym fakcie na piśmie Przewodniczącego KOP i wycofania się z oceny 

wszystkich wniosków w ramach niniejszego konkursu2. 

3. Nie jestem i w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem niniejszego 

oświadczenia nie byłem związany stosunkiem pracy lub stosunkiem 

cywilnoprawnym z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie ani nie jestem 

                                                           
2 W przypadku konkursów dzielonych na rundy punkt dotyczy wniosków złożonych 

w ramach danej rundy konkursu. 
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i w powyższym okresie nie byłem/łam członkiem władz, właścicielem, 

wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem podmiotu ubiegającego się 

o dofinansowanie.  

4. Nie brałem osobistego udziału w przygotowywaniu któregokolwiek wniosku 

złożonego w ramach niniejszego konkursu3. 

5. Nie jestem związany stosunkiem pracy lub stosunkiem cywilnoprawnym, nie 

jestem członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, właścicielem, 

wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem podmiotu przygotowującego 

którykolwiek wniosek w ramach niniejszego konkursu4. W przypadku 

stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania 

o tym fakcie na piśmie Przewodniczącego KOP i wycofania się z oceny 

wszystkich wniosków w ramach niniejszego konkursu5. 

6. Zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób bezstronny, 

rzetelny, uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą. 

7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek okoliczności mogących wywołać 

wątpliwości, co do mojej bezstronności względem innych podmiotów, których 

dokumenty zostały mi udostępnione w celu przeprowadzenia należytej oceny, 

zobowiązuję się do poinformowania o tym fakcie na piśmie Przewodniczącego 

KOP i wycofania się z oceny wszystkich wniosków w ramach niniejszego 

konkursu6. 

8. Zobowiązuję się do nieudostępniania lub nieprzekazywania osobom trzecim 

jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji lub dokumentów 

związanych z prowadzoną oceną, a w szczególności mogących mieć wpływ na 

naruszenie interesów Wnioskodawcy/ów, w tym dotyczących tajemnicy 

wynikającej z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ochrony 

danych osobowych Wnioskodawcy/ów7. 

9. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów, 

ujawnionych i wytworzonych w trakcie wyboru projektów i deklaruję, 

                                                           
3 W przypadku konkursów dzielonych na rundy punkt dotyczy wniosków złożonych 

w ramach danej rundy konkursu. 
4 W przypadku konkursów dzielonych na rundy punkt dotyczy wniosków złożonych 

w ramach danej rundy konkursu. 
5 W przypadku konkursów dzielonych na rundy punkt dotyczy wniosków złożonych 

w ramach danej rundy konkursu. 
6 W przypadku konkursów dzielonych na rundy punkt dotyczy wniosków złożonych 

w ramach danej rundy konkursu. 
7 Zobowiązanie wymienione w pkt 8 - 9 ma charakter bezterminowy i w szczególności 

dotyczy informacji i dokumentów, które stanowią tajemnice wynikające z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa. 



4 

 

że informacje te zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów wyboru projektów 

i nie będą ujawnione osobom trzecim8. 

10. Zobowiązuję się do niezatrzymywania kopii jakichkolwiek pisemnych lub 

elektronicznych informacji lub dokumentów związanych z prowadzoną oceną 

wniosków. 

11. W przypadku stwierdzenia istnienia jakichkolwiek okoliczności mogących 

wywołać wątpliwości co do mojej bezstronności, w odniesieniu do przekazanego 

mi do oceny wniosku lub do wniosków ocenianych w ramach niniejszego 

konkursu9, zobowiązuję się do niezwłocznego ich zgłoszenia na piśmie 

Przewodniczącemu KOP oraz wyłączenia się z uczestnictwa w ocenie wniosków 

w ramach konkursu10. 

W przypadku, gdy zostanę pracownikiem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie 

będącym Instytucją Organizującą Konkurs (IOK), pełniącym jednocześnie rolę 

Instytucji Pośredniczącej (IP) RPO WM na lata 2014-2020, zobowiązuję się do 

niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na piśmie do Instytucji Zarządzającej i jestem 

świadomy/świadoma, iż oceny wniosków o dofinansowanie projektów mogę 

dokonywać jako Pracownik IP.  

Świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym 

oświadczeniu nieprawdy oraz mając na uwadze, że podanie nieprawdy skutkować 

będzie usunięciem z Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM na lata 2014-2020 

i brakiem możliwości ponownego ubiegania się o umieszczenie w ww. Wykazie, 

potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych i informacji 

zamieszczonych powyżej. 

______________________ dnia ______________________ r. 

(miejscowość) 

_______________________________ 

(podpis) 

                                                           
8 Zobowiązanie wymienione w pkt 8 - 9 ma charakter bezterminowy i w szczególności 

dotyczy informacji i dokumentów, które stanowią tajemnice wynikające z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa. 
9 W przypadku konkursów dzielonych na rundy punkt dotyczy wniosków złożonych 

w ramach danej rundy konkursu. 
10 W przypadku konkursów dzielonych na rundy punkt dotyczy wniosków złożonych 

w ramach danej rundy konkursu. 
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W związku z istnieniem okoliczności, o której/-ych mowa w oświadczeniu, podlegam 

wyłączeniu z oceny wniosków w ramach niniejszego konkursu/rundy11. 

______________________ dnia ______________________ r. 

(miejscowość) 

_______________________________ 

(podpis) 

Załącznikiem do Oświadczenia jest Lista wniosków o dofinansowanie projektów 

złożonych w konkursie. 

                                                           
11 W przypadku konkursów dzielonych na rundy punkt dotyczy wniosków złożonych 

w ramach danej rundy konkursu. 


