
 UCHWAŁA NR 398/I KRF 

KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW 

z dnia 13 czerwca 2019 r. 

w sprawie szkoleń zawodowych 

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 6 oraz art. 77 pkt 7 i 10 ustawy z dnia 25 września 2015 r. 

o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2019 r. poz. 952) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Uchwała reguluje tryb postępowania w sprawie weryfikacji aktualnej oferty szkoleń 

podyplomowych dla fizjoterapeutów, w celu ułatwienia im wyboru kursów spośród szerokiej 

oferty obecnej na rynku szkoleń w Polsce. 

 

§ 2. 1. Szkolenia uznane przez Krajową Radę Fizjoterapeutów na zasadach określonych 

w niniejszej uchwale są honorowane w ramach kryteriów Ciągłego Doskonalenia Zawodowego 

Fizjoterapeutów i otrzymują status „szkolenia zawodowego”. 

2. Krajowa Rada Fizjoterapeutów prowadzi Listę szkoleń zawodowych.  

 

§ 3. O wpisanie na Listę szkoleń zawodowych mogą ubiegać się: 

1) uczelnie i szkoły prowadzące szkolenia podyplomowe dla fizjoterapeutów, 

2) podmioty lecznicze, 

3) przedsiębiorcy prowadzący szkolenia dla fizjoterapeutów, 

4) organizacje, fundacje i stowarzyszenia, 

5) instruktorzy szkoleń 

– zwani dalej „podmiotami prowadzącymi”.  

 

§ 4.  1. Podmiot prowadzący w celu uzyskania wpisu szkolenia na listę szkoleń 

zawodowych składa do Krajowej Rady Fizjoterapeutów wniosek zawierający: 

1) nazwę i adres miejsca zamieszkania lub siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej 

(NIP) podmiotu prowadzącego; 

2) wskazanie formy organizacyjno-prawnej podmiotu prowadzącego; 

3) nazwę/tytuł szkolenia; 

4) wskazanie materiałów dydaktycznych; 

5) planowaną liczbę uczestników. 

2. Do wniosku dołącza się: 

1) oświadczenie, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały;  

2) szczegółowy program szkolenia; 
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3) opis bazy dydaktycznej odpowiedniej dla realizacji programu szkolenia w odniesieniu 

do zajęć teoretycznych i praktycznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 

do uchwały; 

4) informacje o posiadaniu kadry dydaktycznej o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji 

programu szkolenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały, wraz 

z dokumentami potwierdzającymi posiadane przez te osoby odpowiednich kwalifikacji;  

5) szczegółowy opis treści zajęć, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 

do uchwały; 

6) kopię potwierdzenia uiszczenia opłaty, o której mowa w § 6. 

3. Wniosek należy złożyć najpóźniej 3 miesiące przez planowanym terminem rozpoczęcia 

szkolenia. 

4. Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami składane są w formie elektronicznej.  

 

§ 5. 1. Przyjmuje się podział szkoleń na trzy kategorie: 

1) kursy trwające łącznie od 4 do 15 godzin edukacyjnych; 

2) kursy trwające łącznie od 16 do 95 godzin edukacyjnych;  

3) kursy trwające łącznie co najmniej 96 godzin edukacyjnych. 

2. Przyjmuje się, że 1 godzina edukacyjna oznacza 45 minut zegarowych. 

 

§ 6.  1. Wniosek o wpis na Listę szkoleń zawodowych podlega opłacie w wysokości: 

1) 1 000,00 zł (netto) – w przypadku szkoleń, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1; 

2) 2 000,00 zł (netto) – w przypadku szkoleń, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2; 

3) 4 000,00 zł (netto) – w przypadku szkoleń, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3. 

2. Opłata za złożony wniosek nie podlega zwrotowi. 

 

§ 7.  1. Szkolenie jest wpisywane na Listę szkoleń zawodowych na okres 5 lat. 

2. Nie później niż na 3 miesiące przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, podmiot 

prowadzący może złożyć wniosek o przedłużenie wpisu na Listę szkoleń zawodowych. 

3. Do wniosku dołącza się oświadczenie ze wskazaniem zmian okoliczności dotyczących 

warunków stanowiących podstawę wpisu na Listę szkoleń zawodowych albo oświadczenie, że 

nie dokonano żadnych zmian. 

4. Opłata za wniosek o przedłużenie wpisu na Listę szkoleń zawodowych wynosi 50% 

kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1. Opłata ta nie podlega zwrotowi. 
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§ 8.  1.Wniosek podlega ocenie przez Zespół tematyczny do spraw ustawicznego 

kształcenia podyplomowego fizjoterapeutów, zwany dalej „Zespołem”. Zespół, w składzie 3-

osobowym, rozpatruje wniosek w terminie nieprzekraczającym 60 dni od daty otrzymania 

prawidłowo przygotowanych dokumentów i opracowuje opinię dla Krajowej Rady 

Fizjoterapeutów.  

2. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych określonych w uchwale, 

podmiot prowadzący jest wzywany do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

pisma. Brak uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem 

wniosku bez rozpoznania. 

3. Zespół może wezwać podmiot prowadzący do złożenia wyjaśnień lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności wskazane we wniosku, jeżeli jest to niezbędne 

do rozstrzygnięcia sprawy. 

4. W trakcie rozpatrywania wniosku delegowani członkowie Zespołu mogą dokonać 

kontroli podmiotu prowadzącego w zakresie spełniania przez podmiot prowadzący warunków 

określonych we wniosku. 

 

§ 9.  1. Merytorycznej oceny wniosku dokonują losowo wybrani eksperci spośród 

ekspertów, o których mowa w § 10. Przed rozpoczęciem oceny merytorycznej wniosku ekspert 

składa oświadczenie o braku konfliktu interesów, którego wzór stanowi załącznik nr 5 

do uchwały. 

2. Ocena wniosku wraz z uzasadnieniem przesyłana jest do Zespołu. 

3. Pozytywna ocena wniosku następuje w przypadku spełnienia łącznie trzech przesłanek: 

1) baza dydaktyczna jest odpowiednia dla realizacji programu kształcenia w odniesieniu 

do zajęć teoretycznych i praktycznych; 

2) kadra dydaktyczna posiada kwalifikacje odpowiednie do realizacji programu szkolenia; 

3) szkolenie umożliwia pogłębienie lub aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych 

fizjoterapeutów. 

4. Za spełnienie warunków określonych w ust. 3 pkt 1 i 2 uznaje się uzyskanie wyniku 

minimalnego określonego w danym załączniku.  

 

§ 10. 1. Krajowa Rada Fizjoterapeutów powołuje ekspertów, którzy wyróżniają się 

znajomością zagadnień z poszczególnych działów fizjoterapii. 

2. W celu powołania ekspertów Biuro Krajowej Izby Fizjoterapeutów ogłasza otwarty 

nabór dla fizjoterapeutów posiadających wiedzę i doświadczenie w fizjoterapii, związane 
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z tematyką szkolenia, oraz co najmniej 10-letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu 

fizjoterapeuty. 

3. Ekspertem może być fizjoterapeuta: 

1) posiadający tytuł zawodowy fizjoterapeuty co najmniej na poziomie magistra fizjoterapii; 

2) wpisany do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów; 

3) niewykazujący zaległości w opłacaniu składki członkowskiej w okresie dłuższym niż 

3 miesiące; 

4) który nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu, na podstawie oświadczenia 

o niekaralności 

4. Wnioski o powołanie na eksperta rozpatruje Zespół. 

5. Po rozpatrzeniu wniosków Zespół przekazuje listę rekomendowanych ekspertów 

z danych działów fizjoterapii Krajowej Radzie Fizjoterapeutów, która w drodze głosowania 

dokonuje powołania ich na ekspertów. 

 

§ 11. 1. Krajowa Rada Fizjoterapeutów, w formie uchwały, wpisuje bądź odmawia 

wpisania szkolenia na Listę szkoleń zawodowych. 

2. Odmowa wpisu szkolenia na Listę szkoleń zawodowych następuje w przypadku: 

1) wystąpienia przesłanki określonej w § 14 pkt 2, 3 lub 6; 

2) niespełniania warunków określonych w § 9 ust. 3; 

3) braku zgody na przeprowadzenie kontroli, o której mowa w § 8 ust. 4. 

 

§ 12. 1. Lista szkoleń zawodowych prowadzona jest przez Krajową Radę Fizjoterapeutów 

w systemie informatycznym. 

2. Lista szkoleń zawodowych jest jawna i dostępna na stronie internetowej Krajowej Izby 

Fizjoterapeutów. 

3. Lista szkoleń zawodowych zawiera co najmniej następujące informacje: 

1) nazwę podmiotu organizującego szkolenie; 

2) nazwę/tytuł szkolenia. 

4. Krajowa Rada Fizjoterapeutów prostuje z urzędu błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne 

oczywiste omyłki we wpisie na Listę szkoleń zawodowych. 

 

§ 13. Zespół jest uprawniony do kontroli spełniania przez podmiot prowadzący warunków 

wymaganych do prowadzeniem szkolenia zawodowego. 

2. Osoby upoważnione przez Zespół są uprawnione do: 

1) wstępu na teren lokalu, gdzie prowadzone jest szkolenie; 
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2) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników 

informacji mających związek z przedmiotem kontroli; 

3) uczestniczenia, w roli obserwatora, na zajęciach. 

3. W razie stwierdzenia uchybień Zespół wydaje zalecenia pokontrolne mające na celu 

usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie.  

 

§ 14. Krajowa Rada Fizjoterapeutów podejmuje, na wniosek Zespołu, uchwałę 

o wykreśleniu szkolenia z Listy szkoleń zawodowych w przypadku: 

1) złożenia wniosku przez podmiot prowadzący o wykreślenie szkolenia z Listy szkoleń 

zawodowych; 

2) złożenia fałszywego oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1; 

3) wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania przez podmiot 

prowadzący działalności objętej wpisem; 

4) likwidacji podmiotu prowadzącego albo uzyskaniu informacji o zgodnie albo wykreśleniu 

podmiotu z odpowiedniego rejestru; 

5) niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych; 

6) rażącego naruszenia warunków wymaganych do prowadzenia szkolenia. 

 

§ 15. 1. Podmiot prowadzący obowiązany jest zgłaszać zmiany danych stanowiących 

podstawę dokonania wpisu na Listę szkoleń zawodowych w terminie 14 dni od dnia powstania 

tych zmian. 

2. W przypadku zmiany miejsca szkolenia wpisanego na Listę szkoleń zawodowych, 

podmiot prowadzący składa oświadczenie o spełnianiu warunków, które stanowiły podstawę 

wpisu na Listę szkoleń zawodowych i dołącza opis bazy dydaktycznej odpowiedniej dla 

realizacji programu szkolenia w odniesieniu do zajęć teoretycznych i praktycznych, zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały. 

3. W przypadku zmiany kadry dydaktycznej podmiot prowadzący jest zobowiązany 

do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków, które stanowiły podstawę wpisu na Listę 

szkoleń zawodowych i dołącza informacje o posiadaniu kadry dydaktycznej o kwalifikacjach 

odpowiednich do realizacji programu szkolenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 

do uchwały, wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane przez te osoby odpowiednich 

kwalifikacji. 

 

§ 16. W przypadku odmowy wpisu na Listę szkoleń zawodowych albo wykreślenia z Listy 

szkoleń zawodowych na podstawie jednej z przesłanek określonych w § 14 pkt 2, 3, 5 lub 6, 
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podmiot prowadzący może ubiegać się ponownie o wpis na Listę szkoleń zawodowych nie 

wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia otrzymania odmowy wpisu. 

 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

Prezes 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

 

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk 

 



Załączniki do uchwały nr 398/I KRF 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów  
z dnia 13 czerwca 2019 r. 

Załącznik nr 1 

 

WZÓR 

 

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

(miejscowość, data) 

 

OŚWIADCZENIE 

w celu uzyskania wpisu szkolenia na listę szkoleń zawodowych 

 

Imię  i nazwisko/pełna nazwa podmiotu prowadzącego:  

______________________________________________________________________________ 

 

Adres zamieszkania/siedziby podmiotu prowadzącego: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Adres poczty e-mail: _____________________________________________________________ 

 

Data urodzenia, PESEL, NIP albo KRS: _____________________________________________ 

 

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie w niniejszym wniosku i załączonych dokumentach 

informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń. 

 

 

 

____________________________ 

(podpis) 



Załącznik nr 2  

WZÓR 
 

OPIS BAZY DYDAKTYCZNEJ 
 
 

Lp. Opis zdarzeń Informacje poddane ocenie Występuje lub brak 

1 Opis miejsca prowadzenia zajęć 
(np. ze wskazaniem: sala 
wykładowa w szpitalu, sala 
gimnastyczna, sala konferencyjna, 
etc.).  

  

2 Metraż sali wykładowej (w m2).  
Na kursach praktycznych z 
wykorzystaniem stołów 
terapeutycznych lub materacy –
min. 4 m2 na uczestnika, nie 
obejmuje zaplecza socjalnego ani 
innych pomieszczeń. 

  

3 Pozostałe składowe centrum 
edukacji w miejscu prowadzenia 
zajęć (proszę wskazać jakie). 

• szatnie dla kursantów 

• zaplecze socjalne dla 
uczestników  

• toalety 

• pokój socjalny dla instruktora 

• inne: ....................................... 

• ................................................ 

TAK / NIE * 
TAK / NIE * 
 
TAK / NIE * 
TAK / NIE 

4 Wyposażenie sali na potrzeby 
kursów ** 

• stoły terapeutyczne - ile:  

• pozostały sprzęt:   
        - materace,   
        - piłki,   
        - pasy 
        - inne: .........................................   
 

• rzutnik multimedialny   

• pomoce dydaktyczne np. modele 
anatomiczne, tablice: jakie 
…...........…………  

• klimatyzacja/went. mechaniczna  

• dostęp do Internetu dla 
wykładowcy 

TAK / NIE 
 
TAK / NIE  
TAK / NIE 
TAK / NIE 
TAK / NIE 
 
TAK / NIE 
TAK / NIE 
TAK / NIE 
 
TAK / NIE 
TAK / NIE 
 

5 Parking dla uczestników w 
najbliższym sąsiedztwie miejsca 
edukacji (proszę wskazać na ile 
miejsc parkingowych) 

 
TAK / NIE 
 

6 Dostosowanie pomieszczenia dla 
osób z niepełnosprawnością 
(drzwi, winda, toaleta, miejsce 
parkingowe) ** 

 

TAK / NIE 

7 Placówka oświatowa wpisana do 
rejestru Kuratorium Oświaty 

 
TAK / NIE 

 
 
* warunki konieczne 
** wyposażenie adekwatne do realizowanego programu szkolenia 



Załącznik nr 3  

 
WZÓR 

 
INFORMACJA O POSIADANEJ KADRZE DYDAKTYCZNEJ 

 

Lp. Opis zdarzeń Informacje poddane ocenie Wartość 
punktowa 

Maksymalna 
wartość punktowa 

1 Nazwa szkolenia 
Imię i nazwisko instruktora 
(prowadzącego) 

 
NP - 

2 Przynależność 
instruktora (prowadzącego) 
do  
organizacji zawodowej 
(załączyć dokument 
potwierdzający) 

• Brak   

• Organizacje krajowe lub 
instytucje  

• Organizacje międzynarodowe 

• 0 

• 10 
 

• 25 
25 

3 Wykształcenie zawodowe  
instruktora (prowadzącego) w 
ramach zawodów 
medycznych (w tym również 
tytuł zawodowy, rodzaj 
specjalizacji) 

• technik 

• licencjat 

• magister lub równorzędny 

• specjalista 

• 0 

• 10 

• 20 

• 30 

30 

4 Stopień/tytuł naukowy • nie 

• tak 

• 0 

• 10 
10 

5 Doświadczenie kliniczne.  
Instruktorzy (prowadzący) 
nieposiadający wykształcenia 
medycznego wskazują na  
doświadczenie w zakresie  
przedmiotu, który  
wykładają. 

• poniżej 5 lat 

• 5-10 lat 

• powyżej 10 lat  

• 0 

• 25 

• 50 
50 

6 Wykształcenie   
w kierunku  
prowadzenia zajęć 
dydaktycznych 

• brak   

• udokumentowane 
przygotowanie pedagogiczne  

• 0 

• 30 30 

7 Doświadczenie w 
prowadzeniu szkoleń lub zajęć 
dydaktycznych (np. szkoły 
policealne, uczelnie wyższe) 

• poniżej 5 lat 

• 5-10 lat   

• powyżej 10 lat  

• 10 

• 25 

• 50 
50 

8 Liczba asystentur, jakie odbył 
instruktor (prowadzący) przed  
rozpoczęciem samodzielnego 
prowadzenia kursu w 
przeliczeniu na dni. 

• 0 – 9 dni 

• 10 - 29 dni 

• 30 - 59 dni 

• 60 dni i więcej 

• 0 

• 10 

• 15 

• 25 

25 

9 Czy instruktor (prowadzący) 
posiada uprawnienia do  
prowadzenia danego 
szkolenia. 

• brak   

• dokument stwierdzający 
prawo do prowadzenia 
szkoleń 

• 0 
 
 

• 30 

30 

Objaśnienia: 
Jeżeli kurs prowadzony jest przez więcej niż jednego instruktora, należy wypełnić osobny 
formularz dla każdego instruktora, a w załączniku nr 4 wskazać, za które części kursu są 
odpowiedzialni. 



1. Punkty w poszczególnych wierszach tabeli nie podlegają sumowaniu. Maksymalna 
wartość punktowa do uzyskania wynosi 250 

2. Minimalna konieczna wartość punktowa:  130 
3. NP – pozycje nie punktowane 

 
 



Załącznik nr 4  

WZÓR 
OPIS TREŚCI ZAJĘĆ 

 
Załącznik ten odnosi się ̨do zawartości merytorycznej kursu 
 

Lp. Opis zdarzeń Informacje oceniane Wartość 
punktowa 

Maks. wartość 
punktów 

1 Forma prowadzenia zajęć:  
 

• kurs krótki 4–15 godzin  

• kurs jednomodułowy 16–95 
godzin 

• kurs wielomodułowy 96 
godzin i więcej 

1 godzina = 
1pkt 

• 15 

• 95 
 

• 150 

2 Konspekt kursu z opisem  
przekazywanych treści (cel,  
metoda). Ocenie poddana  
zostanie spójność programu z 
wykształceniem i 
doświadczeniem instruktora 
oraz dostępną wiedzą z 
danego zakresu. W 
przypadku prowadzenia 
kursu przez więcej niż 
jednego wykładowcę proszę 
wskazać podział tematyczny i 
procentowy. 

• zawartość kursu 
(przydatność praktyczna) 

• zgodność treści z EBM 
(na podstawie aktualnego 
piśmiennictwa zawartego w 
tekście konspektu) 

• zgodność treści z 
doświadczeniem 
wykładowcy 

• 0 - 20 
 

• 0 - 20 
 
 

• 0 - 20 
  

(punkty 
podlegają 
sumowaniu) 

60 

3 Podział zawartości kursu na  
część praktyczną i  
teoretyczną (oceniane są  
wyłącznie te części 
praktyczne kursu, które 
związane są bezpośrednio z 
terapią i są 
demonstrowane przez  
fizjoterapeutę). 

• do 30 % zajęć praktycznych  

• 31–50 % zajęć praktycznych 

• Powyżej 50 % zajęć 
praktycznych 

• 5 

• 10 

• 30 

30 

4 Ocena merytoryczna 
sylabusa (proszę załączyć 
sylabus oraz dodatkowo 
skrypt, jeśli jest).  
 
 
 

• zgodność z tematyką kursu 
 

• forma 
 

• zgodność treści z aktualną 
wiedzą medyczną 

• 0 - 15 
 

• 0 - 5 
 

• 0 - 15 
(punkty 
ulegają 
sumowaniu) 

35 

5 Demonstracja praktycznego 
zastosowania 
wykładanej wiedzy (na 
żywym człowieku) 

• brak demonstracji 

• 1–2 demonstracji pacjentów 
w czasie kursu lub modułu  

• 3 i więcej demonstracji 
pacjentów w czasie kursu lub 
modułu 

 
 

• 0 

• 10 
 

• 25 
25 

6 Praca uczestników z 
pacjentami pod nadzorem 
instruktora (prowadzącego) 

• maks. 3 uczestników na 1 
pacjenta 

• 30 
 

• 10 

30 



• 4 i więcej uczestników  
na 1 pacjenta 

• brak pacjentów 

 

• 0 

7 Ewaluacja końcowa 
(sprawdzająca wiedzę 
uczestników) 

• TAK 

• NIE 

• 25 

• 0 25 

8 Zadeklarowana liczba  
uczestników przypadająca  
na jednego instruktora w  
czasie szkolenia. (Jeżeli  
szkolenie prowadzone jest  
przez dwóch instruktorów 
(prowadzących) 
jednoczasowo np. z  
asystentem liczba  
uczestników przeliczana  
jest osobno na każdego  
instruktora(prowadzącego)) 

• do 16  

• 17–24  

• 25–28 

•   29 i więcej 

• 30 

• 10 

• 5 

• 0 

30 

9 Język prowadzenia kursu • w języku polskim 

• w języku obcym z polskim 
tłumaczem 

• w języku obcym bez 
polskiego tłumaczenia  

• 30 

• 15 
 

• 15 

30 

 
Objaśnienia: 
 

1. Punkty w poszczególnych wierszach tabeli nie podlegają ̨sumowaniu (oprócz wierszy 
2. i 4.). 

2. Wartości punktowe konieczne do uzyskania przy akredytacji zależą od wielkości kursu: 
1) kursy krótkie (od 4 do15 godzin): 140–280 punktów; 
2) kursy średnie (od 16 do 95 godzin): 180–360 punktów; 
3) kursy wielomodułowe (96 i więcej godzin): 205–415 punktów. 

3. Godziny rozumiane są jako godziny edukacyjne, trwające po 45 minut każda, nie licząc 
przerw. 

 



Załącznik nr 5  

 

WZÓR 

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

(miejscowość, data) 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW 

 

DANE OSOBOWE1) 

Imię i Nazwisko: __________________________________________________________ 

Tytuł / stopień naukowy, jeżeli dotyczy: ________________________________________ 

Miejsce zatrudnienia: _______________________________________________________ 

Informacje teleadresowe (adres, tel., faks, e-mail): ________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Oświadczam, że:  

- nie jestem właścicielem, współpracownikiem, wspólnikiem ani partnerem podmiotu składającego 

wniosek, 

- nie posiadam akcji lub udziałów w podmiocie składającym wniosek, 

- nie byłem w jakimkolwiek stopniu zaangażowany w przygotowanie wniosku, 

- nie mogę bezpośrednio skorzystać na akceptacji lub odrzuceniu wniosku, 

                                                        
1) Niniejsze dane podlegają ochronie na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 



- nie pozostaje w bliskich relacjach osobowych, ani rodzinnych z wnioskodawcami lub osobami 

reprezentującymi jednostkę organizacyjną związaną z wnioskiem, 

- nie jestem, ani nie byłem w ostatnich trzech latach zatrudniony w podmiocie, z którego pochodzi 

wniosek, lub w którym jest zatrudniony wnioskodawca, 

- nie zachodzi żadna inna przyczyna, mogąca ograniczać moją rzetelność i bezstronność w ocenie 

wniosku. 

 

Uwaga: Ekspert jest zobowiązany do ujawnienia konfliktu interesu dotyczącego wniosku, który 

został mu przydzielony i wycofać się z jego oceny. W tej sytuacji Ekspert nie bierze udziału 

w ocenie wniosku, a także nie podejmuje próby wpływania bezpośrednio lub pośrednio na rezultaty 

oceny tego wniosku podczas całego postępowania. 

 

 

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje we wniosku są̨ prawdziwe. 

Jednocześnie wyrażam zgodę̨ na zweryfikowanie podanych przeze mnie treści.  

 

 

____________________________ 

(podpis) 


