ZAŁĄCZNIK C
DEKLARACJA DOTYCZĄCA POTENCJALNEGO KONFLIKTU INTERESÓW CZŁONKÓW
KOMISJI KONKURSOWEJ

Imię i nazwisko członka komisji: ……………………………………………….
Nazwa wnioskodawcy
(należy wymienić wszystkich
Charakter i skala
LP.
wnioskodawców, których
powiązania
dotyczy dana sytuacja)
1
2
3
4
Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się listą wnioskodawców, którzy zgłosili wnioski
projektowe
w konkursie „Wolontariat polska pomoc 2013” i stwierdzam, że:
nie pozostaję w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu bądź w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z
żadnym z członków lub zastępców prawnych członków organów zarządzających, nadzorujących
lub kontrolnych któregokolwiek z wnioskodawców.
pozostaję w związku małżeńskim albo we Nazwa wnioskodawcy (należy wymienić
wspólnym
pożyciu
bądź
w
stosunku wszystkich wnioskodawców, których dotyczy
1.
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, dana sytuacja)
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia i nie jestem
związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, 1.
................................................
kurateli z członkiem lub zastępcą prawnym 2.
................................................
członka
organów
zarządzających, 3.
................................................
nadzorujących lub kontrolnych wnioskodawcy.
4.
................................................
2.
nie pozostaję w stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z którymkolwiek z wnioskodawców.
ani nie jestem członkiem lub fundatorem żadnego z wnioskodawców.
pozostaję w stosunku pracy lub umowy 1. …………………..
1. …………………..
cywilnoprawnej lub jestem członkiem lub 2. …………………..
2. …………………..
fundatorem jednego z wnioskodawców.
3. …………………..
3. …………………..
4. …………………..
4. …………………..
3.
nie jestem reprezentantem żadnego z wnioskodawców, zgłoszonym do udziału w pracach
komisji w trybie art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego.
jestem reprezentantem wnioskodawcy/-ów, 1. …………………..
1. …………………..
zgłoszonym przez niego/nich do udziału w 2. …………………..
2. …………………..
pracach komisji w trybie art. 15 ust. 2d ustawy o 3. …………………..
3. …………………..
działalności pożytku publicznego.
4. …………………..
4. …………………..
w okresie trzech lat poprzedzających datę zakończenia naboru wniosków projektowych nie
pozostawałem/łam z żadnym z wnioskodawców w stosunku pracy lub umowy cywilno –
prawnej, z tytułu których łączne wynagrodzenie w okresie trzyletnim przekroczyło 3000 zł brutto
ani nie byłem/łam członkiem organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru żadnego z
wnioskodawców.
w okresie trzech lat poprzedzających datę 1. ………………..
1. ………………..
4.
zakończenia naboru wniosków projektowych 2. ………………..
2. ………………..
pozostawałem/łam w stosunku pracy lub 3. ………………..
3. ………………..
umowy cywilno – prawnej, z tytułu których 4. ………………..
4. ………………..
łączne wynagrodzenie w okresie trzyletnim 5. ………………..
5. .......................
przekroczyło 3000 zł brutto lub byłem/łam
członkiem organu zarządzającego, kontroli lub
nadzoru u następujących wnioskodawców:
Proszę zakreślić właściwe, pogrubione
części tekstu oświadczenia
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5.

6.

w okresie trzech lat poprzedzających datę zakończenia naboru wniosków projektowych nie
pozostawałem/łam z żadnym z wnioskodawców w stosunku pracy lub umowy cywilno –
prawnej, z tytułu których łączne wynagrodzenie w okresie trzyletnim nie przekroczyło 3000 zł
brutto.
w okresie trzech lat poprzedzających 1. ...............................
1. ...............................
datę zakończenia naboru wniosków 2. ...............................
2. ...............................
projektowych pozostawałem/łam w 3. ...............................
3. ...............................
stosunku pracy lub umowy cywilno – 4. ...............................
4. ...............................
prawnej, z tytułu których łączne 5. ...............................
5. ...............................
wynagrodzenie w okresie trzyletnim nie
przekroczyło
3000
zł
brutto
z
następującymi wnioskodawcami:
pozostaję w innych relacjach (np. 1. ...............................
1. ...............................
otwarty przewód doktorski, studia 2. ...............................
2. ...............................
podyplomowe w toku, wolontariat, 3. ...............................
3. ...............................
wydanie
publikacji
mojego 4. ...............................
4. ...............................
(współ)autorstwa w okresie ostatnich 5. ...............................
5. ...............................
trzech lat), które mogą być źródłem
konfliktu interesów z następującymi
wnioskodawcami:
nie pozostaję z żadnym z wnioskodawców w innych relacjach, które mogą być źródłem konfliktu
interesów. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego
poinformowania o tym fakcie przewodniczącego komisji i wycofania się z oceny wniosków
projektowych złożonych przez takiego wnioskodawcę.

Data: …………………………
Podpis .......................................
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