
Załącznik do Uchwały Nr 38/317/22 

Zarządu Województwa Pomorskiego 

z dnia 13 stycznia 2022 roku 

OŚWIADCZENIE 

Członka Komisji Konkursowej opiniującej wnioski składane w otwartych 

konkursach ofert na realizację zadań publicznych Województwa Pomorskiego 

w roku 2022 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku 

publicznego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 
 

W związku z powołaniem mnie do pracy jako członka Komisji Konkursowej oświadczam, iż: 

1. jest mi znana treść art. 15 ust. 2d i 2f Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz art. 24 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego; 

2. do konkursu nie została złożona oferta przez organizację pozarządową, która mnie 

wskazała jak kandydata/ kandydatkę na członka komisji konkursowej; 

3. nie pozostaję z żadnym z podmiotów składającym ofertę w przedmiotowym otwartym 

konkursie ofert w takim stosunku prawnym, że  wynik oceny może  mieć wpływ na  moje 

prawa lub obowiązki; 

4. nie jestem przedstawicielem prawnym, ani członkiem organów wykonawczych lub 

nadzorczych lub innego organu żadnego z podmiotów składających ofertę 

w przedmiotowym otwartym konkursie ofert; 

5. nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do 

drugiego stopnia przysposobienia, opieki, kurateli z przedstawicielem prawnym lub 

członkiem organów wykonawczych, nadzorczych lub innych organów podmiotów 

składających ofertę w przedmiotowym otwartym konkursie ofert. Jestem świadomy/-a, że 

przesłanka ta dotyczy także sytuacji, gdy ustało małżeństwo, kuratela, przysposobienie 

lub opieka;  

6. nie istnieją żadne inne okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość co do mojej  

bezstronności, nie jestem związany/-a z jakimkolwiek podmiotem składającym ofertę 

w przedmiotowym otwartym konkursie ofert z tytułu: 

a) stosunku prawnego, z którego uzyskiwałem/-am bądź uzyskuję przychód (np. umowa 

o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło); 

b) członkostwa w ww. podmiotach; 

c) świadczenia na rzecz ww. podmiotów prac w charakterze wolontariusza; 

d) udziału w składzie władz związków (np. stowarzyszeń), w których zrzeszają się 

ww. podmioty; 

e) nie pozostaję z podmiotami składającym ofertę w żadnym innym stosunku 

faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej 

bezstronności. 

W razie zmiany jakiejkolwiek informacji podanej w oświadczeniu, zobowiązuję się 

do niezwłocznego złożenia w formie pisemnej nowego oświadczenia. 

………………………………………    …………………..………………….. 

(imię i nazwisko)                     (data i podpis) 


