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I Postanowienia ogólne  

§ 1  

 
Niniejszy regulamin określa warunki i proces rekrutacji do Projektu pn. „Dostęp do 

Internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych 

wykluczeniem” współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej w  ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

PODSTAWY PRAWNE 

 

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 

139, poz. 992 z późniejszymi zmianami); 

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: z 2009r. Dz. U. 

Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami); 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: z 2004r. Dz. U. 

Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami); 

4. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity:  Dz. 

U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.) 

5. Ustawa  z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.      

z 2009r. Nr 84 poz. 712); 

6. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, zatwierdzony decyzją 

Komisji Europejskiej z dnia 1 października 2007 r. oraz uchwałą Rady Ministrów        

z dnia 30 października 2007 r. 

7. Szczegółowy opis  priorytetów Programu Operacyjnego,  Innowacyjna Gospodarka,  

2007- 2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013; 

8. Ustawa  Prawo  zamówień  publicznych  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  (Dz.  U. z 2007 

r. Nr 223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami); 

9. Umowa  o  dofinansowanie  nr POIG.08.03.00-24-080/10 Projektu „Dostęp do 

Internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych 

wykluczeniem” 
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§ 2  

 
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  

1. Projekcie- należy przez to rozumieć projekt „Dostęp do Internetu myszkowskich 

jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem” 

2. Realizatorze- należy przez to rozumieć Gminę Myszków  

3. Formularzu zgłoszeniowym, ankiecie uczestnika – należy przez to rozumieć dokument 

stanowiący podstawę do ubiegania się o udział w projekcie.  

4. Gospodarstwie domowym- należy przez to rozumieć zespół osób spokrewnionych lub 

spowinowaconych a także niespokrewnionych, razem mieszkających i utrzymujących 

się wspólnie.  

5. Uczestniku Projektu – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do 

uczestnictwa w Projekcie, korzystającą ze wsparcia oferowanego  w ramach 

Projektu.  

6. Regulaminie naboru do projektu – należy przez to rozumieć dokument w wersji 

papierowej oraz elektronicznej, stanowiący podstawę prawną, regulującą zasady 

ubiegania się o udział w projekcie.  

7. Rodzinie- należy przez to rozumieć:  

1) wg Ustawy o pomocy społecznej - osoby spokrewnione  lub niespokrewnione 

pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, 

2) Ustawy o świadczeniach rodzinnych oznacza odpowiednio następujących 

członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego 

dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do 25 lat, a także 

dziecko, które ukończyło 25 lat legitymujące się orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością 

rodzinie przysługuje  świadczenie pielęgnacyjne; do członków rodziny nie 

zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka 
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pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka 

posiadającego własne dziecko.  

      8. Wnioskodawcy- należy przez to rozumieć podmiot składający Formularz zgłoszeniowy  

          do naboru w ramach projektu  „Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek   

           oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem”. 

§ 3 

1. Projekt pn. ,,Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz 

rodzin zagrożonych wykluczeniem” realizowany jest przez Gminę Myszków           

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna  Gospodarka, oś priorytetowa 8         

„ Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki”, działanie 

8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion”.  

2. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez 

zwiększenie dostępu do Internetu wśród osób niepełnosprawnych (ze znacznym lub 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym) i osób 

w gorszej sytuacji materialnej, które spełniają kryterium dochodowe upoważniające 

do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i systemu  świadczeń                                                                                              

rodzinnych oraz dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin  w trudnej sytuacji materialnej 

i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych. Cel realizowany 

będzie poprzez zakupienie 100 zestawów komputerowych do wybranych, 

spełniających kryteria gospodarstw domowych oraz zapewnienie im dostępu              

do  szerokopasmowego Internetu przez okres realizacji projektu oraz 5 lat po jego 

zakończeniu. W sprzęt komputerowy zostaną również wyposażone: (przedszkola - 30 

stanowisk, oddziały przedszkolne – 3 stanowiska,  szkoły podstawowe - 77 stanowisk,  

gimnazja 58 stanowisk, Ponadgimnazjalna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do 

Pracy Dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym, znacznym i z 

niepełnosprawnosciami sprzężonymi – 10 stanowisk,   Miejski Dom Kultury – 10 

zestawów komputerowych, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 10 zestawów 
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komputerowych,  Miejsko –Powiatowa Biblioteka Publiczna-10 zestawów 

komputerowych  )  z dostępem do Internetu. Razem zapewni się dostęp do 

szerokopasmowego Internetu   uprawnionym mieszkańcom -  100 gospodarstw 

domowych w Gminie i  27 jednostkom  organizacyjnym  Beneficjenta. Cele 

ostateczne to nabycie przez beneficjentów ostatecznych umiejętności obsługi 

komputera oraz korzystania z Internetu.   

3. Projekt będzie obejmował następujące typy działań:  

1) Zarządzanie projektem,  

2) Promocja i informacja,  

3) Uruchomienie usługi  dostępu do Internetu,  

4) Budowa infrastruktury 

5) Przekazanie i uruchomienie sprzętu komputerowego u uczestników projektu. 

4. Biuro projektu mieści się w budynku Urzędu Miasta w Myszkowie ul. Kościuszki 26,  

42-300  Myszków,  tel. 34 313 26 82 , pok. Nr  20                                                                                                

     

II Warunki uczestnictwa w Projekcie 

§4 

1. Uczestnicy Projektu zostaną wyłonieni w oparciu o te same  kryteria, które 

obowiązują  przy  przydzielaniu  wsparcia w oparciu o ustawę p pomocy społecznej, 

czyli:  

1) Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe określone w art.8 

ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej)  

a. Osoby samotnie gospodarujące, których miesięczny dochód nie przekracza 

kwoty   477 zł.;  

b. Osoby w rodzinie, w której miesięczny dochód nie przekracza 351 zł na osobę;  
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2) Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do 

otrzymania wsparcia w ramach systemu  świadczeń rodzinnych (Rozdział 2 

art. 4.1 Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych)  

a. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:  

- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi dziecka;  

- opiekunowi faktycznemu dziecka;  

- osobie uczącej się.  

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, których miesięczny dochód (ustalany w 

oparciu o przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych ) nie przekracza 504 zł na 

osobę w rodzinie lub 583 zł na osobę w rodzinę, jeśli w rodzinie jest dziecko 

niepełnosprawne.  

3) Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej                   

i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do 

otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkiem pomocy 

społecznej.  

4) Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym oraz dziecko zaliczone 

ważnym  orzeczeniem o niepełnosprawności do osób niepełnosprawnych;  

2. Uczestnicy Projektu, o których mowa w § 4 pkt. 1 muszą spełniać następujące warunki:  

1) Spełniać minimum jeden z punktów 1-4 § 4.   

2) Posiadać miejsce zamieszkania na terenie Gminy Myszków.  

3) Nie posiadać komputera i dostępu do Internetu.  

4) Zobowiązać się do stosowania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.  

5) Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

6) Pierwszeństwo będą miały gospodarstwa domowe lub rodziny o najniższych 

dochodach, posiadające dzieci w wieku szkolnym lub rodziny w których znajduje się 

osoba niepełnosprawna.  
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III Proces rekrutacji 

§5 

1. Rekrutacja uczestników projektu przebiegać będzie dwuetapowo:  

1) Pierwszy etap obejmować będzie:  

a. Nabór dokumentów rekrutacyjnych -  Urząd Miasta,  Gminny Ośrodek 

Pomocy  Społecznej w Myszkowie,  

b. powołanie  Zespołu Rekrutacyjnego – Zarządzenie Burmistrza.  

2) Drugi etap obejmować będzie:  

a. weryfikację dokumentacji złożonej do udziału w projekcie pod kątem 

spełnienia kryteriów  opisanych w § 4 oraz kompletności i poprawności.                                                                                                

b. utworzenie Listy Uczestników Projektu  oraz  Listy Rezerwowej;  

c. poinformowanie osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do udziału 

w Projekcie. 

d. Podpisanie umowy uszczegóławiającej warunki uczestnictwa w Projekcie         

z  ostatecznymi beneficjentami projektu.  

2. W wyniku rekrutacji wyłoniona zostanie grupa 100  Beneficjentów Ostatecznych.  

3. Zgłoszenia do projektu dokonuje pełnoletni mieszkaniec Gminy Myszków, rodzic lub    

    opiekun prawny ucznia dostarczając dokumenty rekrutacyjne stanowiące  załączniki do   

    niniejszego Regulaminu:  

1) Deklarację uczestnictwa w Projekcie,   

2) Formularz zgłoszeniowy (ankietę uczestnictwa) wraz z kserokopią dowodu 

osobistego,  

3) Oświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku wraz       

z załącznikami,  

4) Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym (dot. osób 

niepełnosprawnych),      
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5) Opinię MOPS- u  (dot. osób  korzystających z pomocy ośrodka pomocy społecznej) 

na temat wypłacanych świadczeń;  

6) W przypadku osób zatrudnionych-zaświadczenie wydane przez pracodawcę 

potwierdzające wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich               

3 miesięcy (dot. wszystkich zatrudnionych członków gospodarstwa domowego);  

7) W przypadku osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy- zaświadczenie   

z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej (dot. wszystkich 

członków gospodarstwa domowego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy                                                                                               

jako osoby bezrobotne);  

8) W przypadku osób niezatrudnionych i niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 

Pracy- oświadczenie o posiadaniu statusu osoby pozostającej bez zatrudnienia, 

niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy (dot. wszystkich członków 

gospodarstwa domowego, którzy ukończyli 18 lat i nie kontynuują nauki);  

9) Oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego;  

10) W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do przyznania 

pomocy w ramach projektu „Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek 

oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem” wymagają potwierdzenia 

innymi dokumentami niż w/w, Zespół Rekrutacyjny może domagać się dostarczenia 

takiego dokumentu.  

4. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w Urzędzie  Miasta w Myszkowie, Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszkowie  oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta         

w Myszkowie.  

5. Zgłoszenia do projektu należy dokonać osobiście w terminie do  31 maja 2011r. do  

    godz.15.30. Miejsca składania dokumentów:  

1) Urząd Miasta w  Myszkowie ul. Kościuszki 26, 42-300 pok. nr  109 ( sekretariat) 

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie, ul. Pułaskiego 7 pok. Nr 2 

    Decyduje data wpływu.  

6. Niekompletne dokumenty rekrutacyjne nie będą rozpatrywane.  
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7. Dodatkowo utworzona zostanie lista rezerwowa, w przypadku rezygnacji lub wykluczenia   

     z uczestnictwa w Projekcie, wolne miejsce zajmie pierwsza osoba z listy  rezerwowej.  

8. O zakwalifikowaniu bądź nie zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie uczestnik  będzie  

     poinformowany pisemnie lub  telefonicznie.                                                                                                

9. Dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą  rozpatrywane        

     i zostaną odrzucone.  

10.UWAGA: złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem   

     Wnioskodawcy do projektu.  

IV Zasady rezygnacji, zakończenia lub wykluczenia 

z uczestnictwa w Projekcie. 

§6 

1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie jego trwania jest możliwa tylko              

w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają dalszy udział   

Uczestnika w Projekcie.  

2. Rezygnacja z udziału w Projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia               

i zawierać powód rezygnacji.   

3. Uczestnik Projektu zostanie z niego wykluczony w przypadku stwierdzenia  

nieprzestrzegania zobowiązań określonych w umowie uszczegóławiającej warunki  

uczestnictwa w Projekcie.  

4. W przypadku rezygnacji, zakończenia lub wykluczenia Uczestnik Projektu                                                                                                

zobowiązuje się do zwrotu otrzymanego sprzętu w stanie nie gorszym ponad zużycie 

wynikające z jego prawidłowej eksploatacji.  

5. W przypadku rezygnacji, zakończenia uczestnictwa w Projekcie lub wykluczenia 

Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie w jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy 

rezerwowej.  

6. Przez cały okres trwania Projektu właścicielem sprzętu pozostaje Gmina  Myszków.  
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V Obowiązki Uczestnika Projektu 

§ 7 

1. Do obowiązków Uczestnika Projektu  należy w szczególności:  

1) Przedkładanie wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych       

do prawidłowej realizacji projektu.  

2) Zgłaszanie wszelkich awarii sprzętu bądź braku sygnału -  Operatorowi 

Wykonawczemu.  

3) Uczęszczanie 1 osoby z gospodarstwa domowego na organizowane w ramach 

Projektu szkolenia.  

4) Współpraca ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację Projektu:  

a. Urzędem Miasta w Myszkowie,  

b. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Myszkowie,  

c. Firmami zajmującymi się dostarczaniem sprzętu,  

d. Firmami zajmującymi się serwisowaniem sprzętu,  

e. Firmami zajmującymi się dostarczaniem szerokopasmowego Internetu,                                                                                                

f. Osobami prowadzącymi szkolenia,  

g. Inżynierem Projektu,   

h. Operatorem Wykonawczym 

        5)  Zgodna z przeznaczeniem eksploatacja i obsługa sprzętu. Uczestnik Projektu   ponosi   

             odpowiedzialność finansową za ewentualną utratę lub zniszczenie sprzętu z jego   

             winy.  

        6)  Udostępnianie lokalu, w którym znajduje się sprzęt komputerowy na potrzeby  

              naprawy, serwisu bądź kontroli.  

        7)  Natychmiastowe powiadomienie  Inżyniera Projektu o okolicznościach mających  

    wpływ na możliwość uczestnictwa w projekcie (np. zmiana miejsca zamieszkania).  
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VI Pozostałe postanowienia 

§ 8 

1. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania w całym okresie realizacji Projektu.  

2. Gmina  Myszków zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.  

3. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej.  

4. Od decyzji odmawiającej zakwalifikowanie do udziału w Projekcie nie przysługuje 

odwołanie.  

5. Nabór do projektu będzie jawny z zachowaniem równości szans wszystkich 

uprawnionych osób.  

6. Interpretacja zapisów niniejszego regulaminu należy wyłącznie do projektodawcy.  
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Dostęp do Internetu 

myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem”                                                                                                

        

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych 

wykluczeniem” 

Oświadczam(y), że wyrażam(y) zgodę na uczestnictwo  

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

/imię i nazwisko/ 

w projekcie pn. „Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin 

zagrożonych wykluczeniem” realizowanym przez Gminę Myszków ze  środków                   

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne- 

zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

2007- 2013.  

Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuje się do:  

1) Nieodpłatnego przyjęcia do użytkowania i do korzystania zgodnie z przeznaczeniem 

sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu przez 

okres realizacji projektu i 5 lat po zakończeniu realizacji projektu;  

2) Niezbywania otrzymanego sprzętu na rzecz osób trzecich;  

3) Udostępniania sprzętu na  żądanie  realizatora  projektu w celu jego serwisowania i 

modernizacji oraz przeprowadzania kontroli;  

4) Uczestniczenia w szkoleniach związanych z nabyciem umiejętności obsługi 

komputera i korzystania z Internetu.  

5) Uczestniczenia w spotkaniach informacyjno- monitorujących przewidzianych podczas 

realizacji projektu.  

6) Wykorzystania otrzymanego wsparcia zgodnie z założeniami Działania 8.3 PO IG.  

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

              /miejscowość, data/                                                  /czytelny podpis Wnioskodawcy/*  

 

Uwaga: Złożenie deklaracji udziału w projekcie nie oznacza zakwalifikowania do udziału      

w projekcie, a szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie zostaną określone w odrębnej 

umowie.  
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Załącznik nr 2  

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Dostęp do Internetu 

myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem”                                                                                                

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 

ANKIETA UCZESTNIKA 

„Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych 

wykluczeniem”             

                                                                                     

a. Dane składającego wniosek  

Imię i nazwisko  

Data urodzenia   Miejsce urodzenia  

Pesel  Wiek  

Płeć   

 

Rodzaj, seria i nr 

dokumentu  

tożsamości  

 

 

Adres zameldowania 

Rodzaj zameldowania       

Ulica  Nr domu/ nr  

lokalu  

 

Miejscowość  Kod  

pocztowy  

 

 

Adres zamieszkania* 

Ulica  Nr domu/ nr  

lokalu  

 

Miejscowość  Kod  

pocztowy 

 

 

Dane kontaktowe 

Tel.  

stacjonarny  

 Tel.  

komórkowy  
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Adres e-mail    

 

*wypełnić tylko jeżeli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania  

Oświadczenie o niepełnosprawności                                                                                             

 

Stopień niepełnosprawności    

                                                                                          

Orzeczenie o  

niepełnosprawności  

 

 

Rodzaj niepełnosprawności   schorzenie narządu ruchu,  

 

 

 

 

……………………………………………………………….. 

 

Krótkie uzasadnienie udziału w projekcie                                                                                                

 

 

 

 

 

2. Dane dziecka zgłaszanego do projektu  

Imię i nazwisko  

Data urodzenia   Miejsce urodzenia  

Pesel  Wiek  

Płeć   

 

Siedziba  szkoły, do  

której uczęszcza  

uczeń 
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Rodzaj szkoły, do 

której  

uczęszcza uczeń 

 

 

Adres zameldowania 

Rodzaj zameldowania       

Ulica  Nr domu/ nr  

lokalu  

 

Miejscowość  Kod  

pocztowy  

 

Adres zamieszkania* 

Ulica  Nr domu/ nr  

lokalu  

 

Miejscowość  Kod  

pocztowy 

 

Oświadczenie o niepełnosprawności**  

Stopień 

niepełnosprawności 

  

 

Orzeczenie o  

niepełnosprawności  

 

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

 

 

Rodzaj  

niepełnosprawności  

 

 

 

 

 

…. 

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

 

 

Oświadczenia:  

1. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997r. Kodeks Karny /Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm./ oświadczam, że wszystkie 

dane zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.  

2. Oświadczam, ze w moim gospodarstwie domowym nie ma komputera i nie ma  dostępu 

do Internetu.  
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3. Oświadczam, iż ....................................................................................................  

otrzymuje/ nie otrzymuje*                                     /imię i nazwisko dziecka/                 

stypendium socjalne.  

4. Oświadczam, iż moje gospodarstwo domowy jest/ nie jest * uprawnione do  korzystania   

z systemu świadczeń rodzinnych.  

5. Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa                   

w  Projekcie „Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin 

zagrożonych wykluczeniem”, akceptuję jego  postanowienia i zobowiązuję się do jego 

przestrzegania.  

6. Oświadczam,  że zostałem(am) poinformowany(a),  że niniejszy Projekt jest 

współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  

7. Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń 

niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.  

8. Przyjmuję do wiadomości,  że złożenie Deklaracji Uczestnictwa oraz Formularza 

Zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem mnie do projektu.  

9. Przyjmuję do wiadomości,  że decyzja komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie  służy od 

niej odwołanie.  

10. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., /Dz.U. z 2002r. Nr 

101 poz. 926 z póź. zm./ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 

potrzeb procesu rekrutacji, realizacji, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości projektu 

„Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych 

wykluczeniem”,realizowanego przez Gminę Myszków w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zostałem(am) poinformowany(na) o prawie 

dostępu do przetwarzanych przez realizatorów projektu moich danych osobowych wraz     

z prawem do żądania ich zmian, uzupełnienia.  

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

         /miejscowość, data/                                                       /czytelny podpis Wnioskodawcy/    

*niepotrzebne skreślić                                                                                               
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Załącznik nr 3  

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Dostęp do Internetu 

myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem”                                                                                                

 

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW 

Ja, niżej podpisany(a) ...................................................................................... zamieszkały(a)  

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

/miejscowość ,ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, poczta/   

legitymujący(a) się dowodem osobistym ..................................................................................  

                                                                                                  /seria, nr/  

niniejszym oświadczam, iż moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób,  

pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:  

Lp. Imię i nazwisko Stopień 

pokrewieństwa  

 

PESEL Miejsce  

pracy/nauki  

Średni  

miesięczny  

dochód 

netto  

1  Wnioskodawca    

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 

Oświadczam, że wysokość średniego miesięcznego dochodu netto w przeliczeniu na jednego  

członka rodziny pozostającego ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym- wyliczona za                                                                                                

ostatni miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia formularza zgłoszeniowego  

tj. ..............20….r.- wynosi ...................................... zł. (słownie złotych: ..................................  

 ....................................................................................................................................................) 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6  czerwca  

1997r. Kodeks Karny /Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm./ potwierdzam własnoręcznym  

podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu.  

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

                     /miejscowość, data/                                            /czytelny podpis Wnioskodawcy/  
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Załącznik nr 4  

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Dostęp do Internetu 

myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem”                                                                                                

 

Zaświadczenie o dochodach 
1
 

...............................................................                            ........................................ 
Pieczątka zakładu pracy, nr NIP                                                          miejscowość, dnia  

 

Niniejszym zaświadczam, że   

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

                                               ( imię i nazwisko pracownika )  

urodzony/a dnia ............................ w .......................................................................................…  

legitymujący/a się dowodem osobistym serii ........... nr .............................................................. 

jest zatrudniony/a na stanowisku .................................................................................................   

w pełnym wymiarze czasu pracy/ na ....................... część etatu* na podstawie umowy o pracę   

od dnia ................................ i na czas nieokreślony/ określony*  do dnia ...................................  

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyżej wymienionego/ej z ostatnich 3 miesięcy wynosi:  

brutto ......................... słownie: ....................................................................................................  

netto .......................... słownie: ....................................................................................................  

i nie jest obciążone/  jest obciążone* sądowymi lub administracyjnymi tytułami 

egzekucyjnymi w kwocie .................................................... zł.  

Niniejsze zaświadczenie zachowuje ważność przez okres 30 dni od daty wystawienia.  

 

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

                                                                                                        pieczątka z nazwiskiem i czytelny podpis osoby  

                                                                                                 upoważnionej do potwierdzania powyższych 

danych  

 

Uwaga:  

Zaświadczenie wypełnione niewłaściwie lub nieczytelnie nie będzie honorowane.  

Wystawca zaświadczenia ponosi odpowiedzialność prawną w przypadku podania danych niezgodnie z prawdą.  

 

* niepotrzebne skreślić 

                                                 

 

 

                                                 
1
 Zaświadczenie muszą dostarczyć wszystkie osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego, które są 

   zatrudnione.                                                                                                 



 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

 

  
 

URZĄD  MIASTA w MYSZKOWIE 

42-300 Myszków ul. Kościuszki 26 
 

tel.: +48 /34/ 313-26-82  
fax.: +48 /34/ 313-50-29 

 
 
 
 

„Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek 
oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem” 

 

8. Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne- zwiększanie 

innowacyjności gospodarki 

 

Działanie 8.3 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion 

 

 

 

    Załącznik nr 5  

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Dostęp do Internetu 

myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem”                                                                                                

 

        

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

           Imię i nazwisko                                                                                                        miejscowość, data  

 ..…………………………………  

               PESEL  

 ..………………………………… 

          Adres zamieszkania  

 

 

OŚWIADCZENIE
2
 

 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6  czerwca  

1997r. Kodeks Karny /Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm./  oświadczam,  że jestem osobą 

pozostającą bez zatrudnienia od dnia ……………………………, niezarejestrowaną                

w Powiatowym Urzędzie Pracy. 

 

 

.…………………………………… 

                                                                                                          Data, czytelny podpis  

 

 

 

                                                 
2
 Oświadczenie wypełniają wszystkie pełnoletnie osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego, które  

pozostają bez zatrudnienia i są niezarejestrowane w PUP.   

Osoby zarejestrowane w PUP muszą dostarczyć zaświadczenie z PUP o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej.                                                                                                

 



 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
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„Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek 
oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem” 

 

8. Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne- zwiększanie 

innowacyjności gospodarki 

 

Działanie 8.3 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion 

 

 

 

    Załącznik nr 6  

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Dostęp do Internetu 

myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem”                                                                                                

 

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

       Imię i nazwisko                                                                                  miejscowość, data  

 

 

………………………………………….. 

              PESEL  

 

 ..………………………………………… 

          Adres zamieszkania  

 

 

OŚWIADCZENIE
3
 

 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6  czerwca  

1997r. Kodeks Karny /Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm./ oświadczam, że  posiadam/ nie 

posiadam* gospodarstwo rolne o łącznej wielkości ………………………….. ha 

przeliczeniowego oraz  posiadam/ nie posiadam* dochody z pracy za granicą Polski w 

wysokości ……………………….. ………………… 

 

 

 ……………………………………………………… 

                                                                                                Data, czytelny podpis  

 

 

* niepotrzebne skreślić 

                                                 

                                                 
3
 Oświadczenie  wypełniają wszystkie pełnoletnie osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego. 

 



 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
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„Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek 
oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem” 

 

8. Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne- zwiększanie 

innowacyjności gospodarki 

 

Działanie 8.3 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion 

 

 

 

     

        

 


