
Załącznik Nr 3 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego 
 Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania 

 
 

……………………………         …………………………. 
Nr konkursu            Miejscowość i data 

 
 

DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI 
 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

 
zamieszkały/a …………………………………………………….………………………………………………….... 

(adres zamieszkania) 

 
legitymujący/a się dowodem osobistym seria ……..………........ numer…………………………………………....... 
 
wydanym przez ………………………………………………………………………………………………………... 
  
świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego przewidującego karę 
pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że: 
1. zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Rady Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” - Lokalna Grupa Działania  
2. nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z podmiotem 
ubiegającym się o dofinansowanie, jego zastępcami prawnymi lub członkami władz osoby prawnej ubiegającej 
się o udzielenie dofinansowania.  
W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 
Przewodniczącego Rady i wycofania się z oceny danej operacji,  

3. nie pozostaję z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie 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 
Przewodniczącego Rady i wycofania się z oceny danej operacji, 

4. nie reprezentuje wnioskodawcy, nie przygotowywałem/am wniosku o przyznanie pomocy, sam nie jestem 
wnioskodawcą.  
W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 
Przewodniczącego Rady i wycofania się z oceny danej operacji, 

5. zobowiązuję się, do wypełniania moich obowiązków w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną 
wiedzą,  

6. zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji,  
7. 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 i zgadzam 
się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie mogą zostać ujawnione stronom 
trzecim.  

8. w przypadku wniosków o dofinansowanie operacji podanych na liście poniżej moja ocena zostanie podjęta 
zgodnie z obowiązującą zasadą bezstronności: 

 
Lista wniosków przeznaczonych do rozpatrzenia w ramach konkursu (nr konkursu) 
a) (numer wniosku) złożonego przez (pełna nazwa wnioskodawcy),1 
b) (numer wniosku) złożonego przez (pełna nazwa wnioskodawcy).1 

………………………………….. 
podpis składającego oświadczenie 

 

1 Należy wykreślić pozycję, w przypadku gdy zachodzi choć jedna okoliczność wymieniona w punktach 2,3,4. 


