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Załącznik nr 2 

Pieczęć podmiotu: 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Składając ofertę na wspólne przygotowanie i realizację projektu „Akademia wychowanków MOS i MOW” 

w ramach konkursu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 oświadczam, że: 

1) żadna z osób będąca członkiem organów zarządzających bądź wspólnikiem, nie została skazana 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, 

wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, 

systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej 

lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

2) osoby działające w imieniu podmiotu nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

popełnione w związku z próbą pozyskania środków publicznych lub w związku z gospodarowaniem takimi 

środkami - przez okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

3) podmiot, który reprezentuję nie jest w trakcie rozwiązywania działalności, nie znajduje się pod zarządem 

komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania 

naprawczego, nie zawiesił prowadzenia działalności lub nie znajduje się w innej, podobnej sytuacji 

wynikającej z przepisów prawa; 

4) podmiot, który reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek 

na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami; 

5) podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie m.in.: 1) art. 207 ust. 

4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62); 2) art. 12 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769); 3) 

art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 703). 

6) wobec podmiotu nie został orzeczony zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 

i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) 

w związku z ustawą z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1
. 

7) zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie 

będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej; 

8) podmiot nie jest powiązany z Wnioskodawcą w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.). 

9) podmiot nie jest powiązany z innymi podmiotami w rozumieniu załącznika 1 do rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. EU L 187 Z 26.06.2014, str. 1). 

 

 

 

miejscowość, data podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych 

do podejmowania decyzji wiążących 

1 
Kwestia kary zakazu dostępu do w/w środków została uregulowana w art. 12 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 6 

lipca 2012 r., poz.769). 


