
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

Postępowanie nr 11/2022/ WSPS- w każdym calu dostępni/POWER 3.5  z dnia 8 sierpnia 2022 r. 

 

Dotyczy projektu: „WSPS – w każdym calu dostępni” w ramach Działania 3.5 

Kompleksowe Programy Szkół Wyższych, nr naboru POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI 

Nr projektu:POWR.03.05.00-00-A-058/20 

Nazwa beneficjenta: Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej 

1. Oświadczam, że w odniesieniu do ww. beneficjenta nie zachodzi żadna z okoliczności, 

powodujących wyłączenie mnie z uczestnictwa w projekcie, tj., że: 

1. nie występują okoliczności prawne i faktyczne, które mogłyby budzić wątpliwości co 

do mojej bezstronności w tym procesie; 

2. nie jestem przedstawicielem beneficjenta ani nie pozostaję w związku małżeńskim, 

konkubinacie, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z 

przedstawicielem beneficjenta, ani nie jestem związany/a   

z przedstawicielem beneficjenta z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki; 

3. nie pozostaje z beneficjentem w stosunku podrzędności służbowej. 

4. nie jestem powiązany osobowo ani kapitałowo z Beneficjentem ani z żadną z osób 

związaną z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorącą udział w wyborze ofert. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 

wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co 

najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został 

określony przez IZ PO, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 

linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

Jestem świadomy/a, że przesłanki wymienione w lit. b-d powyżej dotyczą także sytuacji, gdy 

ustało małżeństwo, konkubinat, kuratela, przysposobienie lub opieka. 

2. Oświadczam, iż według mojej wiedzy w stosunku do beneficjenta nie zachodził i nie zachodzi 

konflikt interesu, o którym mowa w art. 57 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 

EURATOM) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowania mających 

zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady 

(WE,EURATOM) nr 1605/52002 (Dz. U. UE L 298 z 26 października 2012 r. z późn. zm.)  

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić 

uzasadnione wątpliwości, co o mojej bezstronności/ wystąpieniu konfliktu interesu  

w odniesieniu do beneficjenta, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie 

przełożonemu i zaprzestaniu udziału w projekcie. 

……………………………………………………… 

data i podpis  
 


