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Oświadczenie Uczestnika w projekcie  

pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” 

dotyczące istnienia okoliczności i podstaw do zakazu udostępnienia funduszy, środków 

finansowych lub zasobów gospodarczych oraz udzielenia wsparcia w związku z agresją 

Rosji wobec Ukrainy 

 
Nazwa Uczestnika (będącego przedsiębiorcą):  __________________________________________________________ 
 
NIP: _________________________________________________________________ 

 
Oświadczam, że: 

1) wobec mnie nie występują okoliczności wskazane w: 

a) art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 765/20061, które skutkowałyby zakazem 

udostępnienia funduszy lub zasobów gospodarczych; 

b) art. 2 i art. 9 rozporządzeń Rady: (UE) nr 269/20142, (UE) nr 208/20143 lub art. 2 

decyzji Rady 2014/145/WPZiB4, które skutkowałyby zakazem udostępnienia środków 

finansowych lub zasobów gospodarczych; 

c) art. 2 i 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę5, które skutkowałyby zakazem udostępnienia środków finansowych, 

funduszy lub zasobów gospodarczych; 

d) art. 5l rozporządzenia Rady (UE) nr 833/20146, które skutkowałyby zakazem 

udzielania bezpośredniego lub pośredniego wsparcia, w tym udzielenia finansowania i 

pomocy finansowej lub przyznania jakichkolwiek innych korzyści w ramach krajowego 

programu; 

2) wsparcie udzielone mi nie zostanie przeznaczone na usługi rozwojowe (szkolenia, 
doradztwo) związane z naprawami, pracami rozwojowymi, produkcją, montażem, 
testowaniem i konserwacją oraz wszelką inną obsługą techniczną, które 

 
 

1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w 

związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20 

maja 2006 r., s. 1, z późn. zm.). 
2 Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w 

odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im 

zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17 marca 2014 r., s. 6, z późn. zm.). 
3 Rozporządzenie Rady (UE) nr 208/2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających 

skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie (Dz. 

Urz. UE L 66 z 6 marca 2014 r., s. 1, z późn. zm.). 
4 Decyzja Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z 

działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im 

zagrażającymi (Dz. Urz. UE L 78 z 17 marca 2014 r., s. 16, z późn. zm.). 
5 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). 
6 Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w 

związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31 lipca 2014 r., s. 

1, z późn. zm.). 
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są zakazane na podstawie rozporządzenia Rady (UE) nr 765/2006 lub rozporządzenia Rady (UE) nr 

833/2014 (na wskazane usługi rozwojowe nie zostanie przeznaczone wsparcie, w szczególności, w 

formie finansowania kosztów usług świadczonych przez usługodawców bezpłatnie lub za 

odpłatnością niższą od ceny rynkowej). 

 
Niżej podpisany(-a)(-i) oświadcza(-ją), że, zgodnie z jego(jej)(ich) najlepszą wiedzą, powyższe 

oświadczenie jest zgodne z prawdą i że zostało złożone ze świadomością konsekwencji wprowadzenia 

w błąd. 

Oświadczenie należy sporządzić i złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y 

uprawnioną/e do reprezentowania Uczestnika. 

 
 

Podpis/y i pieczęć Uczestnika7   ___________________________________________________ 

Data, Miejscowość ________________________________________________________________ 

 
 

Załącznik: 

- pełnomocnictwo lub inny dokument poświadczający umocowanie osoby/osób składających 

podpisy do reprezentowania Uczestnika8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Czytelny podpis osoby/osób reprezentujących wnioskodawcę, zgodnie z dokumentem rejestrowym lub 
innym dokumentem poświadczającym umocowanie takiej osoby/osób do reprezentowania Uczestnika. 
8 Obowiązkowe jedynie w przypadku, gdy Oświadczenie jest podpisywane przez osobę/osoby inne niż 
wymienione jako uprawnione do reprezentowania we właściwym dokumencie rejestrowym. 


