
 
Załącznik nr  1 do Regulaminu Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania przyjętych uchwałą nr Z/6/2022 Zebrania 

Członków Zarządu Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalnej Grupy Działania z dnia 25 listopada 2022r 

 

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI/POUFNOŚCI 
 

NUMER NABORU  

ZNAK SPRAWY  

DATA WPŁYWU  

TYTUŁ OPERACJI  

NAZWA WNIOSKODAWCY  

 
DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI/POUFNOŚCI 

Pouczony/pouczona o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań na podst. art. 233 § 6 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2022 r. 

poz. 1138 t.j.) oświadczam, że: 

 

• zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Mazowsza” ; 

 
• zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą; 

 
• zobowiązuje się nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji; 

 
• 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 powinny być ujawnione stronom 

trzecim. Zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych informacji. 

 
Ponadto, mając na uwadze przyczyny wyłączenia z oceny operacji, tj. 

 
• niepozostawanie w związku małżeńskim lub faktycznym pożyciu lub 

 
• niepozostawanie w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub 

 
• niezwiązanie z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie, jego zastępcami prawnymi lub członkami władz osoby prawnej 

ubiegającej się o udzielenie dofinansowania, przy czym powody wyłączenia trwają także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli, 

 

• niepozostawanie w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, 

 
• nie posiadam członkostwa we władzach osoby prawnej ubiegającej się o dofinansowanie w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, 

 
• niepozostawanie z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do 

mojej bezstronności, 

 
• nie jestem podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie oraz nie brałem udziału w przygotowaniu wniosku będącego przedmiotem oceny 

 
 

 

Imię i nazwisko członka Rady: 
 

Data oceny: 
 

Podpis: 
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oświadczam, iż 
nie jestem związany z wyżej wymienioną operacją podlegającą ocenie w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność 

 jestem związany z wyżej wymienioną operacją podlegającą ocenie w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność 

Data i czytelny podpis członka Rady 


