
Rejestr interesów Członków Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej, 
pozwalający na identyfikację charakteru powiązań z Wnioskodawcami i 

poszczególnymi projektami w ramach realizowanej Lokalnej Strategii 
Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej, prowadzony dla naboru/ów 

wniosków w ramach następującego/ych przedsięwzięć: 

 

Nazwa przedsięwzięcia Data ogłoszenia naboru 

2.1.1. Podejmowanie działalności 
gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej 

społeczności 
2 października 2019r. 

 



Instrukcja wypełniania  

Każdy z Członków Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej biorący udział w ocenie i wyborze wniosków w ramach 
ogłoszonego naboru wniosków zobowiązany jest do wypełnienia: 

1) Tabeli pozwalającej na identyfikację sektora oraz grupy interesów jaką dany Członek reprezentuje:  

 W tabeli wpisane zostały imiona i nazwiska Członków Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej oraz 
zaznaczony znakiem X grupa interesów, jaką dany Członek Rady reprezentuje w Radzie SGR zgodnie z 
dokumentami przekazanymi podczas wyborów na Członków Rady. 

 Dodatkowo, każdy Członek Rady, podczas pierwszego posiedzenia Rady w sprawie wyboru i oceny 
wniosków w ramach naboru wniosków uzupełnia niniejszą tabelę poprzez zaznaczenie grup interesów, 
jakie jeszcze reprezentuje.  

 W przypadku, gdy w wierszu dotyczącym grupy interesu nie znalazła się grupa, jaką reprezentuje 
Członek Rady, należy w kolumnie pn. „Inne grupy interesu” określić, jakie inne grupy reprezentuje 
Członek Rady.  

 Każdy z Członków Rady podpisuje się w ostatniej kolumnie, zobowiązując się jednocześnie do 
każdorazowego zgłaszania zmian w zadeklarowanych danych. 

Grupa interesów – definicja 

Grupa interesu to grupa jednostek połączonych więzami wspólnych interesów lub korzyści, której członkowie 
mają świadomość istnienia tych więzów. Jej członkowie mogą brać mniej lub bardziej aktywny udział w 
artykulacji swoich interesów wobec instytucji państwa, starając się wpłynąć na realizację tych interesów. Mogą 
to być np. organizacje branżowe, grupy producentów. 

Każdy z Członków Rady, może spełniać przesłanki przynależności do różnych grup interesów z tytułu: 

 pełnienia funkcji we władzach,  

 bycia członkiem podmiotu, 

 zatrudnienia, 

 prowadzenia działalności gospodarczej, 

 bycia rolnikiem/rybakiem. 

Grupy interesu: Przesłanki świadczące o przynależności do danej grupy interesu: 

Władza publiczna Do grupy pn. „władza publiczna” zalicza się: reprezentantów władz publicznych i jednostek 
organizacyjnych powołanych w celu wykonywania zadań publicznych oraz osoby zatrudnione 
na stanowiskach kierowniczych w jednostkach sektora finansów publicznych, nawet wówczas, 
gdy osoby te reprezentują  w LGD sektor inny niż publiczny. 

Rybacy Do grupy pn. „rybacy” zalicza się: osoby prowadzące chów lub hodowlę organizmów wodnych, 
działające w sferze akwakultury, rybołówstwa lub przetwórstwa produktów rybackich, obrotu 
produktami sektora rybackiego, obsługą sektora rybackiego (np. konserwacją i naprawą 
statków i łodzi rybackich, produkcją sieci, itp.) oraz pracowników ww. podmiotów. 

2) Deklaracji bezstronności: 

 W deklaracji bezstronności Członek Rady wpisuje swoje imię i nazwisko, a następnie zaznacza znakiem 
X pole wskazujące czy zachodzą lub nie zachodzą okoliczności prawne lub faktyczne, mogące budzić 
wątpliwości co bezstronności w rozpatrywaniu wniosków o pomoc. 

 Jeżeli w stosunku do któregokolwiek Wnioskodawcy lub projektu zachodzą okoliczności prawne lub 
faktyczne, mogące budzić wątpliwości co bezstronności w rozpatrywaniu wniosków o pomoc, Członek 
Rady zobowiązany jest do wymienienia w tabeli wszystkich tych wniosków poprzez podanie nadanego 
znaku sprawy wraz z oznaczeniem jaki charakter mają powiązania z Wnioskodawcami lub 
poszczególnymi projektami. 

 Członek Rady podpisuje się pod deklaracją bezstronności czytelnym podpisem. 



LP 
Imię i nazwisko Członka 

Rady 

Grupa interesu  

Władza 
publiczna 

Rybacy 
Inne grupy interesu  

(należy określić jakie) 
Podpis Członka 

Rady1 

1 Marzena Piszko - Bojaryn x    

2 Jarosław Teodorowicz x    

3 Wojciech Grzybowski x    

4 Dagmara Aleksandrowicz x    

5 Sabina Krawiec     

6 Urszula Cudziło x    

7 Renata Knitter     

8 Tomasz Laskowski     

9 Marcin Wańtuchowicz  x   

10 Marcin Jodko  x   

11 Franciszek Justek  x   

12 Ryszard Pilarczyk  x   

13 Zbigniew Przysiecki  x   

14 Artur Szamiel  x   

15 Tomasz Wepryk  x   

                                                             
1 W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w danych wskazanych w tabeli, Członkowie Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej zobowiązani są niezwłocznie poinformować 
o tym fakcie Przewodniczącego Rady (Przewodniczący informuje swojego Zastępcę) oraz zaktualizować ww. dane.  



Deklaracja bezstronności Członka Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej w rozpatrywaniu wniosków 
 

Na podstawie Regulaminu Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej §7 ust. 1 ja niżej podpisana  

……………………………………………………………………. 
oświadczam, że w stosunku do następujących Wnioskodawców/projektów: 

X I. NIE ZACHODZĄ okoliczności prawne lub faktyczne, mogące budzić wątpliwości co do mojej bezstronności w rozpatrywaniu wniosków o pomoc,  

󠇞 II. ZACHODZĄ okoliczności prawne lub faktyczne, mogące budzić wątpliwości co do mojej bezstronności w rozpatrywaniu wniosków o pomoc o 

następujących numerach, które mają wskazany przeze mnie charakter powiązań: 
 

Nr wniosku tj. znak sprawy 

Jestem 
Wnioskodawcą 

i/lub brałem 
udziału w 

przygotowaniu 
wniosku. 

Jestem 
spokrewniony2 z 
Wnioskodawcą 
lub członkami 

władz 
Wnioskodawcy. 

Jestem członkiem 
Wnioskodawców 

lub członkiem 
władz 

Wnioskodawców. 

Jestem 
przedstawicielem 

lub 
pełnomocnikiem 
Wnioskodawców. 

Pozostaję w 
stosunku pracy z 

Wnioskodawcami. 

Reprezentuję 
przedsiębiorstwo 

powiązane z 
przedsiębiorstwem 
reprezentowanym 

przez 
Wnioskodawcę. 

Inne 

        

        

        

        

        

 

8 kwietnia 2021r. 
………………………………………………………………………………….. 

(Data) (Czytelny podpis3) 

                                                             
2 Pozostaję z Wnioskodawcami lub członkami władz Wnioskodawców w związku małżeńskim lub w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa 
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub jestem związany z Wnioskodawcami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 
3 W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian, które miałyby wpływ na bezstronność co do któregokolwiek projektu złożonego w ramach danego naboru wniosków 
zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie Przewodniczącego Rady (Przewodniczący informuje swojego Zastępcę) oraz zaktualizować ww. dane.  



 


