
OŚWIADCZENIE JEDNOSTKI 
 
 

Będąc upoważnioną/-nym do złożenia niniejszego oświadczenia w imieniu ……………………… (Jednostki), 

ubiegającego się o dofinansowanie projektu pt. „……………………………….” (tytuł projektu) (akronim: ….) 

w ramach ...................: 

 

  Oświadczam, że zadania objęte wnioskiem nie są finansowane ze środków pochodzących z innych 

źródeł i Jednostka nie ubiega się o ich finansowanie z innych źródeł.  

 

  Oświadczam, że Jednostka zapewni wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną 

i terminową realizację projektu przedstawionego w niniejszym wniosku. 

 

Oświadczam, że Jednostka: 

 nie ma prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku 

VAT i w związku z tym wnioskuje o refundację części poniesionego w ramach projektu podatku VAT. 

Jednocześnie zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego 

podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie lub odliczenie tego podatku1; 

 nie ma prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku 

VAT, jednak nie wnioskuje oraz nie będzie w przyszłości wnioskować o refundację jakiejkolwiek 

części poniesionego w ramach projektu podatku VAT; 

 będzie mogła odzyskać lub odliczyć koszt podatku VAT poniesiony w związku z realizacją działań 

objętych wnioskiem. 

 

 Oświadczam, że Jednostka nie zalega z  wpłatami z tytułu należności budżetowych 

oraz z  opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne2.  

 

 Oświadczam, że Jednostka jest zdolna do rzetelnego wydatkowania środków publicznych, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. 

poz. 2077, z późn. zm., dalej „ustawa o finansach publicznych”), oraz nie zachodzi żadna z niżej 

wymienionych okoliczności: 

                                                           
1 Opcja powinna zostać zaznaczona również w przypadku odliczania podatku VAT prewspółczynnikiem. 
2 W wyjątkowych przypadkach, za uprzednią zgodą Dyrektora Centrum, niniejsze oświadczenie może być złożone 
przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. W takim przypadku, zgoda Dyrektora Centrum na późniejsze 
złożenie niniejszego oświadczenia, może być uzależniona od przedstawienia aktualnych zaświadczeń z ZUS 
oraz Urzędu Skarbowego. 



1) w przypadku ciążącego na Jednostce obowiązku zwrotu środków przeznaczonych na realizację 

programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w sytuacji, w której nie udzielono 

Jednostce ulgi w spłacie należności, Jednostka nie dokonała zwrotu tych środków; 

2) w przypadku stwierdzonego przez Centrum obowiązku zwrotu środków pochodzących ze środków 

krajowych a przeznaczonych na realizacje projektu finansowanego przez Centrum, w sytuacji, w której 

nie udzielono Jednostce ulgi w spłacie należności, Jednostka nie dokonała zwrotu tych środków; 

3) wobec podmiotu, osób za które Jednostka ponosi odpowiedzialność na podstawie ustawy z dnia 

28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 

kary (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 703, ze zm.), lub podmiotów z Jednostką powiązanych3, zostało 

wszczęte postępowanie przygotowawcze w sprawie mogącej mieć wpływ na realizację Projektu; 

4) zostało wszczęte wobec Jednostki postępowanie upadłościowe na podstawie ustawy z dnia 

28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.), lub zostało 

wszczęte postępowanie upadłościowe, które następnie zostało umorzone z powodu braku środków 

na jego kontynuowanie lub zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne na podstawie odrębnych 

ustaw lub Jednostka pozostaje pod zarządem komisarycznym; 

5) w okresie 3 lat poprzedzających złożenie Wniosku, Centrum rozwiązało umowę o wykonanie 

i finansowanie projektu z winy Jednostki lub z przyczyn leżących po stronie Jednostki – nie dotyczy 

przypadków rozwiązania umowy na skutek niepowodzenia realizacji projektu, jeżeli niepowodzenie 

to związane było z wysokim ryzykiem naukowym wynikającym z realizacji badań lub z działaniem siły 

wyższej. 

 4Na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a(1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe 

 (Dz. U. 2017 r. poz. 1876, ze zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu 

informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. 2018 r. poz. 470 ze zm.), niniejszym 

udzielam Centrum bezterminowego upoważnienia do składania w imieniu Jednostki, za pośrednictwem 

Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, wniosków o udostępnienie 

danych gospodarczych przetwarzanych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. oraz Związek Banków 

Polskich, w zakresie niezbędnym  do  dokonania  oceny  wiarygodności płatniczej Jednostki, a następnie 

ujawnienie uzyskanych w ten sposób informacji Centrum. 

                                                           
3 Przez podmiot powiązany należy rozumieć podmiot, który pozostaje w jednym z poniższych związków: 

1) jest podmiotem powiązanym lub jednostką zależną, współzależną lub dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 395, ze zm.); 

2) jest podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) Nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1);  

3) jest podmiotem powiązanym osobowo w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z zm.). 

4 Nie dotyczy uczelni publicznych w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, instytutów naukowych Polskiej 
Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475, ze zm.), 
instytutów badawczych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 736, 
ze zm.), międzynarodowych instytutów naukowych utworzonych na podstawie odrębnych przepisów, działających 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
 



 

 Oświadczam, że Jednostka zatrudni Kierownika Projektu przez cały okres realizacji Projektu 

oraz członków Zespołu badawczego na czas wykonywania przez nich zadań w Projekcie. 

 

 

 

 

 

…………………………..……………………………………………………… 

Pieczęć/cie i podpis(y) osoby/ób upoważnionej/nych  

 

 


