Maj 2022

Instrukcje
• Podmiot podpisujący oświadczenie powinien odpowiednio zostawić lub
usunąć dostępne opcje [antykwą w nawiasach kwadratowych].
• Podmiot podpisujący oświadczenie powinien odpowiednio usunąć lub
zastąpić komentarze [kursywą z szarym wypełnieniem w nawiasach
kwadratowych].

Oświadczenie honorowe
Dot.: zgłoszenia do konkursu Access City Award 2023
Ja niżej podpisany(-a) [należy wpisać imię i nazwisko osoby podpisującej formularz],
reprezentujący(-a):
(dla osób prawnych i podmiotów bez osobowości prawnej) poniższy podmiot:
Pełna nazwa urzędowa:
Urzędowa forma prawna:
Statutowy numer rejestracyjny:
Pełny adres urzędowy:
Numer rejestracyjny VAT:
(zwany dalej „osobą”)

[upoważniony(-a) do podpisania niniejszego oświadczenia w imieniu następujących innych
osób1:
[należy wpisać nazwy innych podmiotów, w imieniu których oświadczenie jest
podpisywane]]
(1) oświadczam, że [przedmiotowa] [każda] osoba spełnia kryteria kwalifikowalności
określone w specjalnej procedurze przyznawania nagrody;
I – SYTUACJA WYKLUCZENIA DOTYCZĄCA OSOBY
(2) oświadczam, że [przedmiotowa] [każda] osoba nie znajduje się w jednej z
poniższych sytuacji. Jeżeli tak, należy wskazać w załączniku do niniejszego
oświadczenia, o którą sytuację chodzi, oraz podać nazwę(-y) osoby/osób,
której(-ych) sytuacja dotyczy, wraz z krótkim wyjaśnieniem.
a) znajduje się w stanie upadłości, prowadzone jest wobec niej postępowanie
upadłościowe lub likwidacyjne, jej aktywami zarządza likwidator lub sąd, znajduje się
w stanie zawarcia układu z wierzycielami, gdy jej działalność gospodarcza jest
zawieszona lub gdy znajduje się ona w jakiejkolwiek analogicznej sytuacji wynikającej
z podobnej procedury przewidzianej w prawie Unii lub prawie krajowym;
b) stwierdzono
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Należy sprawdzić, czy w zaproszeniu do składania zgłoszeń nie określono specjalnych opcji dotyczących podpisania
oświadczenia.

administracyjnej – że osoba naruszyła swoje obowiązki dotyczące uiszczania
podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne wynikające z mającego
zastosowanie prawa;
c) stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji
administracyjnej – że osoba dopuściła się poważnego wykroczenia zawodowego
poprzez naruszenie mających zastosowanie przepisów ustawowych lub
wykonawczych lub norm etycznych grupy zawodowej, do której ta osoba należy, lub
poprzez jakiekolwiek bezprawne zachowanie, które ma wpływ na jej zawodową
wiarygodność, w przypadku gdy tego rodzaju zachowanie wskazuje na bezprawny
zamiar lub rażące niedbalstwo, w tym również w szczególności poprzez którekolwiek z
poniższych zachowań:
(i) przedstawienie informacji wymaganych do sprawdzenia braku podstaw
wykluczenia lub do sprawdzenia spełnienia kryteriów kwalifikowalności lub kryteriów
kwalifikacji lub w ramach wykonania zobowiązania prawnego, które to informacje w
wyniku nieuczciwości lub zaniedbania wprowadzały w błąd;
(ii) zawarcie porozumienia z innymi osobami lub podmiotami w celu zakłócenia
konkurencji;
(iii) naruszenie praw własności intelektualnej;
(iv) próby wpłynięcia na proces podejmowania decyzji przez właściwego urzędnika
zatwierdzającego w trakcie procedury wyboru;
(v) próby pozyskania poufnych informacji, które mogą dać danej osobie nienależną
przewagę w procedurze wyboru;
d) stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku – że osoba dopuściła się
któregokolwiek z następujących czynów:
(i) nadużycia finansowego w rozumieniu art. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2017/1371 oraz art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów
finansowych Wspólnot Europejskich ustanowionej aktem Rady z dnia 26 lipca 1995
r.;
(ii) korupcji, zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 2 dyrektywy (UE) 2017/1371
oraz korupcji czynnej w rozumieniu art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji,
w którą zaangażowani są urzędnicy Wspólnot Europejskich lub urzędnicy państw
członkowskich Unii Europejskiej, ustanowionej aktem Rady z dnia 26 maja 1997 r.,
lub zachowań, o których mowa w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady
2003/568/WSiSW, lub korupcji zdefiniowanej w innych mających zastosowanie
przepisach;
(iii) zachowań związanych z organizacją przestępczą, o których mowa w art. 2
decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW;
(iv) prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w rozumieniu art. 1 ust. 3, 4 i 5
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849;
(v) przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością
terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej
Rady 2002/475/WSiSW, lub podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa
lub usiłowania popełnienia takich przestępstw, o których to czynach mowa w art. 4
tej decyzji;
(vi) pracy dzieci lub innych przestępstw związanych z handlem ludźmi , o których
mowa w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE;
e) osoba lub podmiot dopuściły się znaczących uchybień, jeżeli chodzi o przestrzeganie
podstawowych obowiązków związanych z wykonaniem zobowiązania prawnego,
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umowy lub postanowienia o przyznaniu dotacji finansowanych z budżetu UE, co
doprowadziło do przedterminowego zakończenia obowiązywania zobowiązania
prawnego, do zastosowania ryczałtowego odszkodowania lub innych kar umownych,
lub zostało odkryte przez urzędnika zatwierdzającego, OLAF lub Trybunał
Obrachunkowy w następstwie kontroli, audytów lub dochodzeń;
f) stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji
administracyjnej – że osoba dopuściła się nieprawidłowości w rozumieniu art. 1 ust. 2
rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95;
g) stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji
administracyjnej – że osoba lub podmiot utworzyły podmiot w innej jurysdykcji z
zamiarem obejścia obowiązków podatkowych, socjalnych lub jakichkolwiek innych
obowiązków prawnych w jurysdykcji ich siedziby statutowej, zarządu lub głównego
przedsiębiorstwa;
h) (tylko w przypadku osób prawnych i podmiotów bez osobowości prawnej) stwierdzono
– w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej – że
utworzono podmiot z zamiarem, o którym mowa w lit. g);
i) w sytuacjach, o których mowa w lit. c)–h) powyżej osoby tej dotyczą:
i. fakty stwierdzone w ramach audytów lub dochodzeń przeprowadzonych przez
EPPO, Trybunał Obrachunkowy, OLAF lub audytora wewnętrznego lub też w
ramach wszelkich innych weryfikacji, audytów lub kontroli prowadzonych w zakresie
odpowiedzialności urzędnika zatwierdzającego instytucji UE, urzędu europejskiego
lub agencji albo organu UE;
ii. decyzje administracyjne inne niż ostateczne, które mogą obejmować środki
dyscyplinarne podjęte przez właściwy organ nadzorczy odpowiedzialny za
sprawdzanie stosowania norm etyki zawodowej;
iii. fakty, o których mowa w decyzjach osób i podmiotów, którym powierzono zadania
związane z wdrożeniem budżetu UE;
iv. informacje przekazane przez podmioty wdrażające środki finansowe Unii;
v. decyzje Komisji dotyczące naruszenia prawa konkurencji Unii lub decyzje
właściwego organu krajowego dotyczące naruszenia prawa konkurencji Unii lub
krajowego prawa konkurencji, lub
vi. decyzje o wykluczeniu przez urzędnika zatwierdzającego instytucji UE, urzędu
europejskiego lub agencji albo organu UE
II – SYTUACJE WYKLUCZENIA DOTYCZĄCE OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓRA ODGRYWA KLUCZOWĄ ROLĘ
W KONKURSIE2

(5) oświadczam, że osoba fizyczna, która odgrywa kluczową rolę w konkursie, nie
znajduje się w jednej z poniższych sytuacji. Jeżeli tak, należy wskazać w
załączniku do niniejszego oświadczenia, o którą sytuację chodzi, oraz podać
nazwę(-y) osoby/osób, której(-ych) sytuacja dotyczy, wraz z krótkim
wyjaśnieniem:
sytuacja, o której mowa w lit. c) powyżej (poważne wykroczenie zawodowe);
sytuacja, o której mowa w lit. d) powyżej (nadużycia finansowe, korupcja lub wszelka
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Jeżeli osoba fizyczna została zdefiniowana we wniosku o dotację jako osoba odgrywająca zasadniczą rolę w
przyznaniu dotacji lub wykonaniu zobowiązania prawnego w rozumieniu art. 136 ust. 4 lit. c) rozporządzenia
finansowego (np. główny badacz w projekcie badawczym)
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inna działalność nielegalna);
sytuacja, o której mowa w lit. e) powyżej (znaczące uchybienia w wykonaniu umowy);
sytuacja, o której mowa w lit. f) powyżej (nieprawidłowości);
sytuacja, o której mowa w lit. g) powyżej (utworzenia podmiotu z zamiarem obejścia
obowiązków prawnych);
sytuacja, o której mowa w lit. i) powyżej.
III – SYTUACJE WYKLUCZENIA DOTYCZĄCE WŁAŚCICIELI RZECZYWISTYCH ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH
LUB PRAWNYCH POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA DO REPREZENTOWANIA, PODEJMOWANIA DECYZJI
LUB SPRAWOWANIA KONTROLI

Nie dotyczy osób fizycznych, państw członkowskich i władz lokalnych.
(6) oświadczam, że osoba fizyczna lub prawna, która jest członkiem organu
administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego wyżej wymienionej(-ych)
osoby/osób, lub która posiada uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia
decyzyjne lub kontrolne w odniesieniu do tej/tych osoby/osób (dotyczy to m.in.
dyrektorów spółek, członków organów zarządczych lub nadzorczych, a także
przypadku, w którym osoba fizyczna lub prawna posiada większość udziałów), lub
właściciel rzeczywisty takiej(-ich) osoby/osób (zgodnie z art. 3 pkt 6) dyrektywy (UE)
nr 2015/849) nie znajduje się w co najmniej jednej z poniższych sytuacji. Jeżeli tak,
należy wskazać w załączniku do niniejszego oświadczenia, o którą sytuację
chodzi, oraz podać nazwę(-y) osoby/osób, której(-ych) sytuacja dotyczy, wraz z
krótkim wyjaśnieniem.
- sytuacja, o której mowa w lit. c) powyżej (poważne wykroczenie zawodowe);
- sytuacja, o której mowa w lit. d) powyżej (nadużycia finansowe, korupcja lub wszelka
inna działalność nielegalna);
- sytuacja, o której mowa w lit. e) powyżej (znaczące uchybienia w wykonaniu umowy);
- sytuacja, o której mowa w lit. f) powyżej (nieprawidłowości);
-

sytuacja, o której mowa w lit. g) powyżej (utworzenia podmiotu z zamiarem obejścia
obowiązków prawnych);

-

sytuacja, o której mowa w lit. h) powyżej (utworzenia podmiotu z zamiarem obejścia
obowiązków prawnych);

-

sytuacja, o której mowa w lit. i) powyżej.

IV – SYTUACJE WYKLUCZENIA DOTYCZĄCE OSÓB FIZYCZNYCH LUB PRAWNYCH PONOSZĄCYCH
NIEOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI OSOBY

Niniejsza sekcja dotyczy tylko oświadczeń obejmujących osobę, w stosunku do
której osoba fizyczna lub prawna ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za długi
(7) oświadczam, że osoba fizyczna lub prawna, która ponosi nieograniczoną
odpowiedzialność za długi wyżej wymienionej(-ych) osoby/osób, nie znajduje się w
jednej z poniższych sytuacji. Jeżeli tak, należy wskazać w załączniku do
niniejszego oświadczenia, o którą sytuację chodzi, oraz podać nazwę(-y)
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osoby/osób, której(-ych) sytuacja dotyczy, wraz z krótkim wyjaśnieniem.
- sytuacja, o której mowa w lit. a) powyżej (bankructwo);
- sytuacja, o której mowa w lit. b) powyżej (brak uiszczania podatków lub składek na
ubezpieczenia społeczne).
V – PODSTAWY ODRZUCENIA Z PROCEDURY
(8) oświadczam, że [przedmiotowa] [każda] osoba:
nie
była
wcześniej
zaangażowana
w
przygotowywanie
dokumentów
wykorzystywanych w niniejszej procedurze konkursowej, w przypadku gdy pociągało to
za sobą naruszenie zasady równego traktowania, w tym również zakłócenie
konkurencji, któremu nie można zaradzić w inny sposób. Jeżeli tak, w załączniku do
niniejszego oświadczenia należy podać nazwę(-y) osoby/osób, której(-ych)
sytuacja dotyczy, wraz z krótkim wyjaśnieniem.
VI – ŚRODKI ZARADCZE
Jeżeli osoba(-y) oświadcza, że znajduje się w jednej z sytuacji wykluczenia, o których
mowa powyżej, musi(-szą) określić środki, które zostały podjęte w celu zaradzenia sytuacji
wykluczenia, aby wykazać swoją rzetelność. Środki te mogą obejmować m.in. środki
techniczne, organizacyjne i kadrowe mające na celu zapobieganie ponownemu
wystąpieniu sytuacji wykluczenia, wypłatę zadośćuczynienia za szkodę lub zapłatę
grzywien albo podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne. Odpowiednie
dokumenty dowodowe potwierdzające podjęcie środków zaradczych należy załączyć do
niniejszego oświadczenia. Nie dotyczy to sytuacji, o których mowa w lit. d) niniejszego
oświadczenia.
VII – POTWIERDZENIE NA ŻĄDANIE
Komisja/Agencja może zażądać od dowolnej osoby, której dotyczy niniejsze
oświadczenie, przedstawienia odpowiednich dowodów dotyczących dowolnej osoby
fizycznej lub prawnej będącej członkiem organu administracyjnego, zarządczego lub
nadzorczego lub mającej uprawnienia do reprezentowania, podejmowania decyzji i
sprawowania kontroli, w tym osób fizycznych wchodzących w skład struktury własności lub
nadzoru i rzeczywistych właścicieli, a także osób fizycznych odgrywających zasadniczą
rolę w konkursie lub wdrażaniu działania albo programu pracy będącego przedmiotem
wniosku o dotację.
Komisja/Agencja może zażądać od dowolnej osoby, której dotyczy niniejsze
oświadczenie, przedstawienia odpowiednich dowodów dotyczących samej osoby oraz
osób fizycznych lub prawnych, które ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za długi
tej osoby.
Dowodów można zażądać w następujących okolicznościach:
W sytuacjach opisanych w lit. a), c), d), f), g) i h) wymagane jest przedstawienie ważnego
wyciągu z rejestru sądowego lub, jeżeli to niemożliwe, równoważnego dokumentu
wystawionego niedawno przez organ sądowy lub administracyjny w kraju, w którym
podmiot ma siedzibę, potwierdzającego zgodność z wymogami.
W sytuacjach opisanych w lit. b) wymagane jest przedstawienie ważnych zaświadczeń
wydanych przez właściwe władze danego państwa. Dokumenty te muszą obejmować
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wszystkie podatki i składki na ubezpieczenia społeczne, które podmiot jest obowiązany
uiszczać, w tym, na przykład, VAT, podatek dochodowy (tylko od osób fizycznych),
podatek od przedsiębiorstw (tylko od osób prawnych) oraz składki na ubezpieczenia
społeczne. Jeżeli dowolny z wymienionych powyżej dowodów nie zostanie wystawiony w
danym kraju, może zostać zastąpiony oświadczeniem złożonym pod przysięgą przed
organem sądowym lub notariuszem, albo też, jeżeli to niemożliwe, uroczystym
oświadczeniem złożonym przed organem administracyjnym lub wykwalifikowanym
organem zawodowym w kraju siedziby.
Jeżeli osoba złożyła już takie oświadczenie do celów innej procedury Komisji, dokumenty
muszą być wystawione nie wcześniej niż rok przed datą żądania ich okazania i muszą być
wciąż ważne na ten dzień.
Jeżeli osoba, której dotyczy niniejsze oświadczenie, otrzyma nagrodę, akceptuje warunki
zawarte w Regulaminie konkursu.
Wyżej wymieniona osoba musi bezzwłocznie poinformować Komisję o wszelkich
zmianach sytuacji będącej przedmiotem niniejszego oświadczenia.
Osoba, której dotyczy niniejsze oświadczenie, może zostać odrzucona z niniejszej
procedury i otrzymać kary administracyjne (wykluczenie), jeżeli oświadczenia lub
informacje dostarczone jako warunek udziału w procedurze okażą się fałszywe.
Pełna nazwa

Data
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Podpis

