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Załącznik nr 10  

do Regulaminu naboru nr RPMP.08.01.00-IP.02-12-003/21 

WZÓR OŚWIADCZENIA O GOTOWOŚCI DO OCENY, BEZSTRONNOŚCI 

I POUFNOŚCI CZŁONKA KOPP – PRACOWNIKA IP 

Imię i nazwisko Członka KOPP – 

pracownika IP 
 

Instytucja Organizująca Nabór Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 

Nr Działania/Poddziałania 
Działanie  8.1 Aktywizacja Zawodowa – 

projekty powiatowych urzędów pracy 

Nr naboru RPMP.08.01.00-IP.02-12-003/21 

POUCZENIE: 

Oświadczenie odnosi się do relacji pracownika z wszystkimi Wnioskodawcami 

biorącymi udział w naborze wniosków pozakonkursowych. 

Oświadczam, że: 

nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 256 z późn. zm.), powodujących wyłączenie mnie od udziału w wyborze 

projektów tj., że: 

a) nie brałem/-am osobistego udziału w przygotowaniu żadnego z wniosków 

o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na niniejszy nabór wniosków 

pozakonkursowych, 

b) z osobą przygotowującą którykolwiek wniosek o dofinansowanie, złożony 

w ramach niniejszego naboru wniosków pozakonkursowych: 

⎯ nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa 

i powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

bocznej do drugiego stopnia, 

⎯ nie jestem lub nie byłem/-am związany/-na z tytułu przysposobienia, opieki 

lub kurateli, 

c) nie jestem wnioskodawcą ani nie pozostaję z którymkolwiek Wnioskodawcą 

w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik oceny może mieć wpływ 

na moje prawa i obowiązki; 

d) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa do drugiego stopnia z którymkolwiek Wnioskodawcą lub 
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członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych któregokolwiek 

Wnioskodawcy; 

e) nie jestem związany/-a z którymkolwiek Wnioskodawcą z tytułu 

przysposobienia, kurateli lub opieki; 

f) nie jestem przedstawicielem któregokolwiek Wnioskodawcy ani nie pozostaję 

w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

do drugiego stopnia z przedstawicielem któregokolwiek Wnioskodawcy, 

ani nie jestem związany/-a z przedstawicielem któregokolwiek Wnioskodawcy 

z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki; 

g) nie pozostaję z którymkolwiek wnioskodawcą w stosunku podrzędności 

służbowej; 

Jestem świadomy, że przesłanki wymienione w lit. b-d powyżej dotyczą także 

sytuacji, gdy ustało małżeństwo, kuratela, przysposobienie lub opieka. 

Ponadto oświadczam, że: 

1. Zobowiązuję się do nieudostępniania lub nieprzekazywania osobom trzecim 

jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji lub dokumentów 

związanych z ocenianymi wnioskami, a w szczególności mogących mieć wpływ 

na naruszenie interesów Wnioskodawcy, w tym dotyczących tajemnicy 

wynikającej z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ochrony danych 

osobowych Wnioskodawców1. 

2. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów 

ujawnionych i wytworzonych w trakcie wyboru projektów oraz deklaruję, 

że informacje te zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów wyboru projektów 

i nie będą ujawnione osobom trzecim. 

3. Zobowiązuję się do niezatrzymywania kopii jakichkolwiek pisemnych lub 

elektronicznych informacji lub dokumentów związanych z dokonywaną oceną 

wniosków. 

4. Zapoznałem się z dokumentami niezbędnymi do prawidłowej oceny projektu, 

tj. przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, Wytycznymi ministra właściwego 

do spraw rozwoju regionalnego, Regulaminu naboru, w tym Regulaminem KOPP. 

______________________ dnia ______________________ r. 

(miejscowość) 

_______________________________ 

 
1 Zobowiązanie wymienione w pkt. 1 - 2 ma charakter bezterminowy i w szczególności dotyczy 
informacji i dokumentów, które stanowią tajemnice wynikające z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa. 
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(podpis) 

W związku z istnieniem okoliczności, o której/-ych mowa w oświadczeniu, podlegam 

wyłączeniu z oceny wniosku w ramach niniejszego naboru. 

______________________ dnia ______________________ r. 

(miejscowość) 

_______________________________ 

(podpis) 

Załącznikiem do Oświadczenia jest Lista wniosków o dofinansowanie projektów 

złożonych w naborze. 


