
 

  

 

Deklaracja bezstronności  

 

Oświadczam, że znane mi są cele i założenia programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy [Program] 

oraz procedura i kryteria oceny wniosków projektów w konkursie Media dla demokracji i zobowiązuję 

się do oceny wnioski w Programie w sposób rzetelny i odpowiedzialny, w oparciu o posiadaną wiedzę i 

doświadczenie, z zachowaniem pełnego obiektywizmu i bezstronności. 

Wykonując swoją pracę zobowiązuję się do przestrzegania zasady unikania konfliktu interesów1  

i niezwłocznego powiadomienia Operatora Programu w sytuacji, gdy względy osobiste, rodzinne, 

emocjonalne, sympatie polityczne, relacje zawodowe, czy interes ekonomiczny lub jakikolwiek inny 

interes wspólnym z wnioskodawcami mogą mieć wpływ na bezstronność mojej oceny. 

W szczególności zobowiązuję się do zgłoszenia konfliktu interesów i odstąpienia od oceny wniosku 

złożonego przez:  

⎯ organizację, w której w ciągu ostatnich 3 lat pełniłem/am funkcję członka zarządu, rady lub 

komisji rewizyjnej lub w której byłem/am zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę, umowy 

zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej; 

⎯ organizację, w której władzach zasiada lub w której działa/jest zatrudniona osoba, pozostająca 

ze mną w związku małżeńskim lub partnerskim lub osoba należąca do mojej najbliższej rodziny 

(będąca ze mną w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa 

lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związana z tytułu przysposobienia, 

opieki, kurateli), względnie pozostająca ze mną w takiej relacji, która może wywołać wątpliwości 

co do mojej bezstronności jako eksperta/ki oceniającego/j wniosek. 

Ponadto zobowiązuję się do: 

⎯ niepobierania w okresie realizacji projektów finansowanych ze środków Programu wynagrodzeń 

od organizacji, które otrzymały dotację w Programie, a których wnioski były przeze mnie 

oceniane lub opiniowane; 

⎯ nieuczestniczenia do 30 kwietnia 2024 r. w tworzeniu wniosków o dotację składanych do 

Programu, a także do nieoferowania i nieświadczenia pomocy, szkoleń, konsultacji przy 

przygotowaniu ww. wniosków; 

⎯ nieświadczenia do 30 kwietnia 2024 r. usług, w tym szkoleń, warsztatów, konsultacji etc. przy 

realizacji projektów finansowanych w Programie, które były przeze mnie oceniane lub 

opiniowane. 

 

 

-----------------------------------------  

     (data i podpis osoby składającej oświadczenie) 

                                                 

1 Program posługuje się definicją konfliktu interesów określoną w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do 

budżetu ogólnego Unii. Zgodnie z art. 57 ust. 2 Rozporządzenia „konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne 

i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby, (…) jest zagrożone 

z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub przynależność państwową, interes gospodarczy 

lub jakiekolwiek inne interesy wspólne z odbiorcą”. 


