Załącznik nr 2
do
decyzji
nr
11/2016
Przewodniczącego Komitetu Rady
Ministrów do spraw Cyfryzacji z dnia
26 października 2016 r.

DEKLARACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU WERYFIKOWANIA
POTENCJALNEGO KONFLIKTU INTERESÓW

IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………………………………………………………………………………………..

Celem zapewnienia bezstronnej oceny projektów wpływających na architekturę informacyjną
Państwa, zwanych dalej projektami informatycznymi, zgłaszanych przez Wnioskodawców
oraz ich Partnerów do zaopiniowania przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
(zwany dalej „KRMC”), przed przystąpieniem do oceny każdego projektu informatycznego lub
głosowania nad projektem, zobowiązuję się każdorazowo zweryfikować, czy pomiędzy mną
a Wnioskodawcą wnoszącym projekt do zaopiniowania przez KRMC, lub pomiędzy mną
a którymkolwiek z Partnerów w tym projekcie, nie zachodzą poniższe przesłanki
do stwierdzenia konfliktu interesów:
1) Czy pozostaję w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia oraz czy jestem związany(-a) z tytułu
przysposobienia, opieki, kurateli z Wnioskodawcą lub którymkolwiek z Partnerów
w tym projekcie, zastępców prawnych Wnioskodawców lub Partnerów, członków
lub zastępców prawnych członków organów zarządzających, nadzorujących
lub kontrolnych któregokolwiek z Wnioskodawców lub Partnerów.
2) Czy pozostaję z którymkolwiek z Wnioskodawców lub Partnerów, zastępców prawnych
Wnioskodawców lub Partnerów, członków lub zastępców prawnych członków
organów zarządzających, nadzorujących lub kontrolnych któregokolwiek
z Wnioskodawców lub Partnerów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności przy ocenie projektu
informatycznego.
3) Czy pozostaję z którymkolwiek z Wnioskodawców lub Partnerów, zastępców prawnych
Wnioskodawców/Partnerów, członkiem lub zastępcą prawnym członka organów
zarządzających, nadzorujących lub kontrolnych Wnioskodawców lub Partnerów
w stosunku pracy lub stosunku zobowiązaniowym (np. umowa cywilnoprawna).
4) Czy w okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia opisu założeń projektu
informatycznego do zaopiniowania przez KRMC pozostawałem(-łam) z którymkolwiek
z Wnioskodawców lub Partnerów w stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej,
z tytułu którego otrzymywałem(-łam) wynagrodzenie.
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5) Czy w okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia opisu założeń projektu
informatycznego do zaopiniowania przez KRMC byłem(-łam) członkiem organu
zarządzającego, kontroli lub nadzoru Wnioskodawcy lub Partnera w projekcie
informatycznym.
6) Czy pozostaję lub pozostawałem(-łam) w okresie ostatnich trzech lat z którymkolwiek
z Wnioskodawców lub Partnerów w innych relacjach (np. otwarty przewód doktorski,
studia podyplomowe w toku, wolontariat, wydanie publikacji mojego autorstwa
lub współautorstwa, które mogą być źródłem konfliktu interesów.

W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek przesłanki konfliktu interesów, o której mowa w pkt. 1
do 6, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie kierownika Zespołu
zadaniowego do spraw oceny projektów informatycznych i wyłączenia się z oceny projektu
informatycznego, którego dotyczy konflikt.

DATA: ………………………………………………..

PODPIS: ……………………………………………….
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