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DEKLARACJA W SPRAWIE ZAPOBIEGANIA KONFLIKTOM INTERESÓW I UJAWNIANIA INFORMACJI 

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży -  „Zaproszenie do składania wniosków w ramach oceny formularzy zgłoszeniowych 

do Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży realizowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej 

Ja, niżej podpisany, zostałem poinformowany o:  

(1) Art.57 rozporządzenia finansowego, zgodnie z którym: 

„1. Wszystkim podmiotom upoważnionym do działań finansowych oraz wszystkim innym osobom uczestniczącym w wykonywaniu 

budżetu oraz zarządzaniu budżetem, w tym w działaniach przygotowawczych, a także w audycie lub kontroli budżetu zakazuje się 

podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą spowodować powstanie konfliktu ich interesów z interesami Unii.  

W razie wystąpienia takiego zagrożenia dana osoba rezygnuje z wykonywania tych działań i przekazuje sprawę delegowanemu 

urzędnikowi zatwierdzającemu, który stwierdza na piśmie, czy istnieje konflikt interesów. Dana osoba informuje również swojego 

przełożonego. W razie stwierdzenia istnienia konfliktu interesów, dana osoba zaprzestaje wszelkich działań w danej sprawie. 

Delegowany urzędnik zatwierdzający osobiście podejmuje dalsze właściwe działania 

2. Do celów ust. 1 konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do 

działań finansowych lub innej osoby, o których mowa w ust. 1, jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie 

polityczne lub przynależność państwową, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne interesy wspólne z odbiorcą”. 

Art. 32 zasad wykonania rozporządzenia, zgodnie z którym konflikt interesów może przybrać, między innymi, jedną                                  

z następujących postaci: 

„a) przyznanie sobie lub innym nieuzasadnionych bezpośrednich lub pośrednich korzyści; 

b) odmowa przyznania beneficjentowi praw lub korzyści, do których jest on uprawniony; 

c) wykonanie czynności niewłaściwej lub stanowiącej nadużycie lub zaniechanie wykonania czynności, które są nakazane.” 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą nie jestem w sytuacji konfliktu interesów z wszelkimi osobami lub 

organizacjami/instytucjami, które złożyły wniosek o dofinansowanie w ramach wymienionego powyżej zaproszenia do składania 

wniosków, w tym z osobami lub członkami konsorcjów, podwykonawcami ani innymi proponowanymi partnerami. 

Oświadczam, że, jeżeli zdam sobie sprawę z istnienia potencjalnego konfliktu interesów podczas wykonywania moich obowiązków 

związanych z wymienioną/wymienionym powyżej [rundą selekcyjną]/[okresem sprawozdawczym], niezwłocznie poinformuję o tym 

[dyrektora NA/przewodniczącego komitetu ewaluacyjnego] i zaprzestanę wszelkich dalszych działań związanych z wymienioną 

powyżej rundą selekcyjną, jeżeli będzie to wymagane. 

Ponadto oświadczam, że będę przestrzegać zasady poufności zawodowej. Nie przekażę wszelkim osobom trzecim wszelkich 

informacji poufnych, które mogą zostać mi ujawnione celowo lub nieumyślnie w kontekście mojej pracy związanej z wymienioną 

powyżej rundą selekcyjną, ani nie wykorzystam bez pozwolenia informacji, które mogą zostać mi ujawnione. 
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