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WZÓR nr 1 – Zbiór oświadczeń 

 

W przypadku projektu grupowego Zbiór oświadczeń składają oddzielnie lider oraz każdy  

z partnerów. 

 

 
 

W związku z ubieganiem się ...................................... (należy wpisać nazwę Wnioskodawcy 

– lidera/partnerów) (zwanego/ą dalej Wnioskodawcą ) o przyznanie dofinansowania  

w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t. „System zielonych inwestycji (GIS – 
Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności 

publicznej”, na realizację przedsięwzięcia ..                        .. (należy podać tytuł) (zwanego 

dalej przedsięwzięciem), Wnioskodawca  oświadcza, że: 

1. Informacje zawarte we wniosku i w załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym  

i że jest świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z kodeksu karnego, 

dotyczącej poświadczenia nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne. 

2. Nie podlega wykluczeniu na podstawie przepisu art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009r. o finansach publicznych. 

3. Wydatki poniesione przez … (należy podać nazwę podmiotu) zostały poniesione 

zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków, określonych w opisie Programu,  

o którym mowa powyżej i Wnioskodawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za ich 

prawidłowość.1 

4. Zobowiązuje się do zapewnienia trwałości przedsięwzięcia w okresie 5 lat od daty 

zakończenia realizacji projektu, pod rygorem obowiązku zwrotu środków. 

5. Treść i struktura papierowej wersji wniosku o dofinansowanie i załączników do tego 

wniosku są tożsame z treścią i strukturą elektronicznej wersji tych dokumentów. 

6. Realizując powyższe przedsięwzięcie nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego 

kosztu podatku VAT w zakresie, w jakim we wniosku o dofinansowanie został 

wskazany jako kwalifikowany. Jednocześnie Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu 

zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją 
przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez Beneficjenta.

2
 

7. Nie pozostaje w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się  
w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego  

z wierzycielami. 

8. Posiada udokumentowaną strukturę organizacyjną uwzględniającą zarządzanie 

                                                 
1 Dotyczy sytuacji, w której inny niż Wnioskodawca podmiot poniósł część wydatków (które Wnioskodawca planuje 

zadeklarować jako kwalifikowalne) związanych z realizacją projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, a 

jednocześnie Wnioskodawca nie wskazuje tego podmiotu jako upoważnionego do ponoszenia wydatków 

kwalifikowalnych. Jeżeli nie dotyczy, punkt należy przekreślić. 
2 Dotyczy projektów, w których VAT został uznany za wydatek kwalifikowalny. Jeżeli Wnioskodawca upoważnił inny 

podmiot/ inne podmioty do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, oświadczenie należy złożyć w odniesieniu do 

każdego podmiotu. Jeżeli nie dotyczy, punkt należy przekreślić. 
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przedsięwzięciem wraz z opisem zadań każdej komórki organizacyjnej w zakresie 

realizacji przedsięwzięcia oraz spisany zakres czynności i odpowiedzialności na 

stanowiskach związanych z realizacją przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem 

stanowisk/osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji dotyczących realizacji 

projektu. 

9. Żaden z urzędujących członków organu zarządzającego nie jest prawomocnie skazany 

za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także  

za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 

10. Wyraża zgodę na udzielenie informacji na potrzeby ewaluacji przeprowadzonych przez 

uprawnioną jednostkę lub organizację (m.in. Ministerstwo Środowiska, NFOŚiGW). 

11. Przedsięwzięcie jest zgodne z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego  

i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych, ocen oddziaływania 

na środowisko, ochrony przyrody, w tym ochrony ptaków i nietoperzy. 

12. Przedsięwzięcie zakłada montaż wyłącznie nowych, nieużywanych i dopuszczonych 

do stosowania urządzeń. 

13. Przedsięwzięcie zakłada zastosowanie wyłącznie technologii i urządzeń spełniających 

normy ekologiczne UE określone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu 

Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych. 

14. Koszty, które zostały sfinansowanie ze środków NFOŚiGW, w ramach realizacji 

przedsięwzięcia, nie będą przedstawione do dofinansowania w ramach premii 

termomodernizacyjnej. 

15. Obliczenia w załączniku ekologiczno-technicznym (część B wniosku) są zgodne  

z załączoną do części B metodyką. 

16. Osobą (osobami) odpowiedzialną (odpowiedzialnymi) za prowadzenie monitorowania, 

przetwarzania danych i raportowania, po podpisaniu umów o dofinansowanie 

będzie:…………………………(podać imię / imiona i nazwisko/nazwiska). 

17. Oświadcza, że ubezpieczy wszystkie prace i nieruchomości stanowiące część 
przedsięwzięcia w uznanych zakładach ubezpieczeniowych zgodnie z najobszerniejszą 
praktyką stosowaną w danej branży. 

18. W obiektach objętych przedsięwzięciem nie jest prowadzona działalność gospodarcza 

konkurencyjna (w rozumieniu ust. 9 Programu Priorytetowego). 

W przypadku gdy przynajmniej w niektórych obiektach prowadzona jest działalność 

gospodarcza konkurencyjna, powyższą treść należy przekreślić oraz przedstawić dla 

każdego z obiektów odrębne oświadczenie (w formie załączników), o treści: 

„W obiekcie  (adres...) nie jest prowadzona działalność gospodarcza konkurencyjna  

(w rozumieniu ust. 9 Programu Priorytetowego)” 

lub  
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„W obiekcie  (adres...) jest prowadzona działalność gospodarcza konkurencyjna  

(w rozumieniu ust. 9 Programu Priorytetowego) na powierzchni stanowiącej ... % 

całkowitej powierzchni tego obiektu” 

Oświadczenie podpisuje Wnioskodawca, a w przypadku projektu grupowego lider albo 

odpowiedni partner (w zależności od tego, kto dysponuje danym obiektem). 

19. Wniosek o dofinansowanie nie dotyczy przedsięwzięć, które znalazły się na 

podstawowej liście rankingowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

działanie 9.3 lub uzyskały dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w ramach innych 

programów. 

20. W wyniku przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych obliczeniowe 

zapotrzebowanie na ciepło (tj. roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania 

budynków) ulegnie zmniejszeniu w stosunku do stanu pierwotnego o minimum 30% 

dla całego przedsięwzięcia. 

21. W wyniku realizacji przedsięwzięcia, wartości współczynnika przenikania ciepła, 

modernizowanych przegród zewnętrznych będą spełniać obowiązujące wymogi 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (z późniejszymi zmianami)  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie.  

22. Oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem konkursu wraz z załącznikami oraz 

regulacjami NFOŚiGW i akceptuje zobowiązania wynikające z treści tych 

dokumentów.  

23. Oświadcza, że harmonogram rzeczowo – finansowy został sporządzony w sposób 

umożliwiający: 

a) przekazanie do NFOŚiGW wniosku/wniosków o zaliczkę lub wniosku/wniosków  

o wypłatę transzy dotacji w wysokości co najmniej 50% dotacji  w terminie do dnia 

15.12.2012 r.,  

b) przekazanie do NFOŚiGW wniosku/wniosków o wypłatę transzy dotacji  

w wysokości do 100% środków w terminie do 15.05.2014 r.,  

c) zakończenie realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.05.2014 r.   

oraz przyjmuje do wiadomości, że niedotrzymanie ww. warunków może skutkować 
wypowiedzeniem umowy o dofinansowanie oraz zwrotem środków otrzymanych  

od NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia na warunkach określonych w umowie  

o dofinansowanie. 

24. W przypadku umieszczenia przedsięwzięcia na liście rankingowej przedsięwzięć 
wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania podejmie negocjacje zgodnie  

z Rozdziałem VII Regulaminu konkursu w terminie wyznaczonym przez NFOŚiGW,  

a umożliwiającym przekazanie listy rankingowej Ministrowi Środowiska  

do dnia 20.11.2012r. 

25. Oświadczam, że będę stosował przepisy (przy udzielaniu zamówień) ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” (W 

przypadku gdy Wnioskodawca jest zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy Pzp w 

tym, gdy spełnione są przesłanki, o których mowa w art. 3 ust. 1  pkt 5 ustawy Pzp)*  

Usunięto: powyżej 
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26. Oświadczam, że przy udzielaniu zamówień będę stosował zasady równego traktowania, 

uczciwej konkurencji i przejrzystości, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy Pzp poprzez 

zawieranie umów w formie pisemnej (chyba że dla danej czynności zastrzeżona jest inna 

forma) w drodze aukcji albo przetargu, o których mowa w art. 70
1
 – 70

5
 Kodeksu cywilnego. 

(W przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest zamawiającym, o którym mowa w pkt 25)* 

*niewłaściwe skreślić 
 

 

 

 

 

 

 

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

            miejscowość, data                          podpis i pieczęć Wnioskodawcy 
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WZÓR nr 2 – OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE  
DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ W CELU REALIZACJI PROJEKTU 

W przypadku projektu grupowego Oświadczenie zgodnie ze wzorem nr 2  składają lider 

oraz każdy z partnerów. 

 

 

Ja, niżej podpisany/
3
 

...................................................................................................................................................

.... 

(imię i nazwisko beneficjenta/osoby upoważnionej do reprezentowania 

beneficjenta)
4
 

legitymujący (a) się  

...................................................................................................................................................

.... 

(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa 

organu wydającego) 

oświadczam, że beneficjent…………………………................................................ (należy 

wpisać nazwę beneficjenta) posiada prawo do dysponowania nieruchomością 

…………………(należy podać dokładny adres) oznaczoną w ewidencji gruntów  

i budynków jako działka(i) nr …………………….w obrębie ewidencyjnym 

……………………… w jednostce ewidencyjnej ……………………..na cele realizacji projektu 

………… (należy wpisać nazwę projektu) wynikające z tytułu: 

1. własności, 

2. współwłasności 

..............................................................................................................., 

(wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko lub nazwa oraz adres) 

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli w celu prawidłowej realizacji zakresu 

projektu będącego przedmiotem wniosku o dofinansowanie 

3. użytkowania wieczystego.................................................................................., 

                                                 
3 Jeśli oświadczenia składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie 

oraz ich dane. Należy również dołączyć dokument, na podstawie którego osoba jest uprawniona  

do złożenia niniejszego oświadczenia.  
4
 Niepotrzebne skreślić 
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4. trwałego zarządu
5
……………………………………………..………….…...., 

5. ograniczonego prawa rzeczowego……………………………..………............. 

6. stosunku zobowiązaniowego stanowiącego podstawę do dysponowania 

nieruchomością na cele realizacji projektu
6
, 

7. inne (jakie?)…………………… ……….………………………………….. 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu 

nieprawdy lub zatajenie nieprawdy, wynikającej z przepisów Kodeksu karnego, 

potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych 

powyżej. 

 

…………………………….. 

miejscowość, data  

………………………….. 

Imię i nazwisko (czytelnie)  

 

……………………………………. 

(podpis i pieczęć imienna 

beneficjenta lub osoby 

upoważnionej do reprezentowania 

beneficjenta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Należy wskazać właściciela nieruchomości 

6
 Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
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Wzór nr 3 – OŚWIADCZENIE O DOKONANYCH POPRAWKACH / 
UZUEPŁNIENIACH 
 

W przypadku projektu grupowego Oświadczenie zgodnie ze wzorem nr 3  składa lider. 

 

 

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

pieczęć Wnioskodawcy              miejsce i data 

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOKONANYCH 
POPRAWKACH/UZUPEŁNIENIACH 

 

Oświadczam, że ze względu na .................................................. (należy opisać okoliczności) 

konieczne było poprawienie/uzupełnienie złożonego wniosku o dofinansowanie  

na realizację projektu ……………………………...(należy wpisać nazwę projektu)  

w następującym zakresie
7
: 

 

1. ............................................ 

2. ............................................ 

(Należy wymienić punkty wniosku o dofinansowanie, które uległy zmianie 

wraz z opisem dokonanych zmian. Dopuszczalna jest forma tabelaryczna 

w układzie: numer pozycji we wniosku, wcześniejsza treść, aktualna treść, 

powód zmiany. Jeśli dokonane zmiany mają wpływ na większość wniosku, 

uzasadnienie można przedstawić w formie ogólnej.) 

Poprawki/uzupełnienia konieczne były także w zakresie następujących załączników, 

złożonych wraz z wnioskiem o dofinansowanie
8
: 

1. .............................................. 

2. .............................................. 

(Należy wymienić tytuły załączników, które uległy zmianie oraz zakres zmian. 

Dopuszczalna jest forma tabelaryczna w układzie: nazwa załącznika, 

wcześniejsza treść, aktualna treść, powód zmiany). 
 

……………………………… 

Imię i Nazwisko (czytelnie)  

                                

              .................................................... 

(podpis i pieczęć imienna 

Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej  

do reprezentowania Wnioskodawcy 

                                                 
7 Konieczne jest dołączenie zaktualizowanego całego wniosku. 
8
 Konieczne jest dołączenie zaktualizowanych załączników. 

 


