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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 

„ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bychawa” 

 

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ 

Imię i nazwisko  

PESEL  

Dowód osobisty seria i numer  

Adres stałego zamieszkania 

Rodzaj zameldowania stałe czasowe 

Ulica  Nr  domu  Nr lokalu  

Miejscowość  Kod pocztowy  Poczta  

Adres do korespondencji (wypełnić w przypadku gdy adres jest inny niż zamieszkania) 

Ulica  Nr  domu  Nr lokalu 

Miejscowość  Kod pocztowy  Poczta  

Dane kontaktowe 

Telefon  Adres e-mail  

 

Oświadczam, że spełniam warunki do otrzymania wsparcia w ramach priorytetu 
(wybrać tylko jedną opcję): 

PRIORYTET 1: 
Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej  
i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendium socjalnego, typowana do 
otrzymywania wsparcia we współpracy ze szkołami lub ośrodkiem pomocy społecznej 
Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje (na podstawie ustawy z dnia 7 
września 1991 o systemie oświaty): 
•    uczniom   szkół   publicznych   i   niepublicznych   o   uprawnieniach   szkół   
publicznych   dla młodzieży   i   dla   dorosłych   oraz   słuchaczom   publicznych   
kolegiów   nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 
pracowników służb społecznych - do czasu  ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak 
niż do ukończenia 24 roku życia; 
•    wychowankom   publicznych   i   niepublicznych   ośrodków   umożliwiających   
dzieciom   i młodzieży,   o   których   mowa   w   art.   16   ust.   7,   a   także   dzieciom   
i   młodzieży   z upośledzeniem     umysłowym     z niepełnosprawnościami    
sprzężonymi     realizację  odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do 
czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki 
•    uczniom   szkół   niepublicznych   nieposiadających   uprawnień   szkół   publicznych   
dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 
•    słuchaczom   niepublicznych   kolegiów   nauczycielskich   i   nauczycielskich   

 
 

□  TAK 

 

□ NIE 
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kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 24 roku życia. 
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania 
się o stypendium szkolne nie może przekroczyć  kwoty wymienionej w art. 8 ust. 1 pkt 
2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
•    Kwotą tą, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. u. Nr 
64 poz.593 z późniejszymi zmianami) jest kwota 456,00 zł netto na osobę w rodzinie. 

PRIORYTET 2: 
Dzieci i młodzież ucząca się osiągająca wysokie wyniki w nauce (średnia ocen 5,0 
 i powyżej)w roku szkolnym 2012/201)3, z rodzin w których przeciętny miesięczny 
dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku 2012 był niższy, niż ostatni  
aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny   miesięczny   dochód   rozporządzalny   na   1   
osobę   w   gospodarstwie   domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie 
Statystycznym”  (wskaźnik ten za rok 2012 wynosi 1.270,00 zł). 

 

□  TAK 

 

□ NIE 

PRIORYTET 3: 
Rodziny zastępcze zgodnie z definicją zawartą w art. 39 i 40 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.  z 2013, poz.135.)  
 

□  TAK 

□ NIE 

PRIORYTET 4: 
Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do 
otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej. 
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje (art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej) 
•    osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 
542,00 zł netto 
•    rodzinie,   której   dochód   nie   przekracza   sumy   kwot kryterium  dochodowego 
na  osobę w rodzinie  (456,00 zł netto) 

 

□  TAK 

 

□ NIE 

PRIORYTET 5: 
Rodziny   spełniające   kryterium   dochodowe   upoważniające   do   otrzymania   
wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych 
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 
•    rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka 
•    opiekunowi faktycznemu dziecka 
•    osobie uczącej się 
Prawo do świadczeń  rodzinnych przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na 
osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539,00 zł. Gdy członkiem 
rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 
orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek 
rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby 
uczącej się nie przekracza kwoty 623,00 zł( zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 
o świadczeniach rodzinnych - Dz.U.2006.139.992 z późn. zm.). 

 

□  TAK 

 

□ NIE 

PIORYTET 6: 
Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym 
O udział w projekcie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne  posiadające ważne 
orzeczenia wydane przez: 

a) Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności: 

 w przypadku osób powyżej 16 roku życia orzeczenie o znacznym lub  
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób  

 

□  TAK 

 

□ NIE 
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niepełnosprawnych), 

 w przypadku osób poniżej 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności 
(art. 4a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych). 

b) Zakład Ubezpieczeń Społecznych: 

 orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji traktowane na 
równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

 orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do  
samodzielnej egzystencji, traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności 

 orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, traktowane na równi  
z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 

c) Następujące organy orzecznicze (przed 01 stycznia 1998 r.): 

 Komisję do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia (KIZ), Ministerstwo  
Obrony Narodowej (MON), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji (MSWiA) - orzeczenie o zaliczeniu do pierwszej lub drugiej 
grupy inwalidów, 

 Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) – orzeczenie o stałej 
albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, jeżeli 
przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 

 

PRIORYTET 7: 
Osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia, w trudnej sytuacji finansowej, tj: osoby   
samotnie   gospodarujące,   których   miesięczny   dochód   nie   przekracza  kwoty 
542,00 zł netto oraz osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym 
których dochód na osobę nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę 
w rodzinie (456,00 zł netto) 
 

 

□  TAK 

 

□ NIE 

PRIORYTET 8: 
Rodzinny dom dziecka - placówka zapewniająca dziecku całodobową opiekę  
i wychowanie, zaspokajająca jego niezbędne potrzeby, w szczególności bytowe, 
emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, społeczne i religijne oraz która: 

 wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się; 

 umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu; 

 współpracuje z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i asystentem 
rodziny. 

 

 

□  TAK 

 

□ NIE 

 

 

 

Oświadczenia: 

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

1997 r. 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,   iż   zapoznałem(am)   się   z   Regulaminem   rekrutacji   i   uczestnictwa    

w  projekcie „Przeciwdziałanie   wykluczeniu   cyfrowemu   w   Gminie   Bychawa”,   akceptuję   

jego   postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 
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3. 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. 

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

niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu. 

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

Zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem mnie do Projektu. 

6. Przyjmuję  do   wiadomości,  że   decyzja   Komisji   Rekrutacyjnej   jest   ostateczna   i   nie   

służy   od   niej odwołanie. 

7. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2002 r.Nr 

101 poz.926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 

potrzeb procesu rekrutacji, realizacji,   ewaluacji,   monitoringu   i   sprawozdawczości   

projektu   „Przeciwdziałanie   wykluczeniu cyfrowemu   w   Gminie   Bychawa”,   

realizowanego   przez   Gminę   Bychawa   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 lub usunięcia. 

8. Wyrażam(y) zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka zgodnie z ustawą  

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U z 2006 r.  

Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) na cele związane z promocją Projektu. Możliwe formy 

rozpowszechniania wizerunku są publikacje, Internet, telewizja. 

 

 

 

 

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

/miejscowość, data/                                                        /czytelny podpis Wnioskodawcy/ 

 

 

 

 


