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Projekt „Doposażenie warszawskich organizacji pozarządowych – regranting” 

jest finansowany ze środków m. st. Warszawy 

Załącznik nr 2  
do Regulaminu konkursu grantowego „Doposażenie warszawskich organizacji pozarządowych 
- regranting” – Oświadczenia i podpisy załączane do wniosku 
 
 

OŚWIADCZENIA I PODPISY 
ZAŁĄCZANE DO WNIOSKU W KONKURSIE GRANTOWYM  

„Doposażenie warszawskich organizacji pozarządowych – regranting” 
 
 
UWAGA: Niniejszy dokument należy wydrukować, wypełnić, zaznaczyć oświadczenia, podpisać, 
zeskanować i załączyć jako pdf do wniosku składanego poprzez formularz elektroniczny. 
 
Dane Wnioskodawcy: 
 
1. Pełna nazwa organizacji ……………………………. 
2. Nr KRS (lub innego rejestru lub ewidencji) ………………………………. 
3. Imię i nazwisko osoby (osób) uprawnionej do podpisania umowy ………………………………. 
 
OŚWIADCZENIA (podpisanie oświadczeń jest dobrowolne, przy czym niespełnianie 
któregokolwiek z wymienionych jest równoznaczne z brakiem możliwości otrzymania grantu). 
 
Wnioskodawca oświadcza, że: 
 

 1. Nie zalega z należnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS. 

 2. Projekt będzie realizowany w sposób opisany w składanym przez Wnioskodawcę wniosku. 

 3. Wnioskodawca prowadzi księgowość zgodnie z przepisami polskiego prawa. 

 4. Projekt opisany w niniejszym wniosku nie będzie generował zysku w trakcie jego realizacji. 

 5. Wnioskodawca nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, 
którego wysokość została zawarta w budżecie projektu i stanowi koszt kwalifikowalny projektu. 
Jednocześnie oświadczamy, że jeżeli w trakcie realizacji projektu zaistnieją przesłanki 
umożliwiające odzyskanie tego podatku, zobowiązujemy się do pomniejszenia o wysokość tego 
podatku odpowiednich kosztów kwalifikowalnych wykazywanych w sprawozdaniach 
okresowych i końcowym z realizacji projektu. 

 6.  Wobec Wnioskodawcy nie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, organizacja nie 
znajduje się w stanie likwidacji, nie podlega zarządowi komisarycznemu, nie zawiesiła swojej 
działalności i nie jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze. 

 7. Wszystkie podane informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 
 
 
 
................................................................................... 
podpis osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy  
oraz pieczęć organizacji, jeśli jest 
 
Data generowana jest automatycznie w momencie zarejestrowania wniosku składanego przez 
formularz elektroniczny i jest to data złożenia wniosku. 


