
 

 
 
 

Załącznik Nr  3 do Regulaminu Pracy Komisji do spraw oceny i wyboru  
Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 

 
 
 

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNO ŚCI  
 

 
 
IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………………………………………  
oświadczam, że:  
 

1. nie zachodzi żadna z okoliczności określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) dotyczących 
wyłączenia pracownika.  
 

2. nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej 
bezstronności względem podmiotu ubiegającego się o wybór.  

3. w tym, że:  
1) nie brałem osobistego udziału w przygotowaniu wniosku o wybór będącego 

przedmiotem oceny,  

2) z osobami zaangażowanymi w przygotowanie wniosku o wybór będący przedmiotem 
oceny:  

a. nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i 
powinowactwa do drugiego stopnia,  

b. nie jestem lub nie byłem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,  
 
3) nie jestem lub nie byłem związany stosunkiem pracy z podmiotem składającym 

wniosek o wybór będący przedmiotem oceny,  

4) nie świadczę i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego 
oświadczenia nie świadczyłem pracy na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla 
podmiotu składającego wniosek o wybór będący przedmiotem oceny,  

5) nie jestem i nie byłem członkiem organów zarządzających i nadzorczych podmiotu 
składającego wniosek o wybór będący przedmiotem oceny,  

6)  nie brałem osobistego udziału w przygotowaniu wniosku o wybór konkurującego o 
wybór z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,  

7) z podmiotem składającym wniosek o wybór, którego wniosek konkuruje o wybór z 
wnioskiem będącym przedmiotem oceny:  

a. nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i 
powinowactwa do drugiego stopnia,  

b. nie jestem lub nie byłem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,  
 
8) podmiotem składającym wniosek o wybór, którego wniosek konkuruje o wybór z 

wnioskiem będącym przedmiotem oceny:  



9)  nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i 
powinowactwa do drugiego stopnia  
 

10)  nie jestem i nie byłem związany stosunkiem pracy z którymkolwiek podmiotem 
składającym wniosek o wybór, którego wniosek konkuruje o dofinansowanie z 
wnioskiem będącym przedmiotem oceny,  

 
11)   nie świadczę i nie świadczyłem pracy na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla 

któregokolwiek podmiotu składającego wniosek o wybór, którego wniosek 
konkuruje o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,  

 
12)  nie jestem i nie byłem członkiem organów któregokolwiek podmiotu składającego 

wniosek o wybór, którego wniosek konkuruje o dofinansowanie z wnioskiem 
będącym przedmiotem oceny,  

 
13)  z osobami zaangażowanymi w przygotowanie wniosku o wybór konkurujący o 

wybór z wnioskiem będącym przedmiotem oceny:  
a. nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i 
powinowactwa do drugiego stopnia,  

b. nie jestem lub nie byłem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub 
kurateli,  

14) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia 
nie byłem związany stosunkiem pracy z którymkolwiek podmiotem 
przygotowującym wniosek o wybór będący przedmiotem oceny lub wniosek 
konkurujący o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,  
 

15) nie świadczę i nie świadczyłem pracy na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla 
któregokolwiek podmiotu przygotowującego wniosek o wybór będący 
przedmiotem oceny lub wniosek konkurujący o dofinansowanie z wnioskiem 
będącym przedmiotem oceny,  

 
16)  nie jestem nie byłem członkiem organów statutowych któregokolwiek podmiotu 

przygotowującego wniosek o wybór będący przedmiotem oceny lub wniosek 
konkurujący o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,  

 
17)  nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia 

nie byłem wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem któregokolwiek podmiotu 
przygotowującego wniosek o wybór będący przedmiotem oceny lub wniosek 
konkurujący o wybór z wnioskiem będącym przedmiotem oceny. 

 
18)  W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej 

budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności w odniesieniu do 
przekazanego mi do oceny wniosku, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia 
na piśmie Przewodniczącemu Komisji oraz wyłączenia się z dalszego uczestnictwa w 
procesie oceny. 

 
 
…………………, dnia ............................................. r.  ........................................................................................................ 

   

      podpis  członka Komisji 
 

 


