
 

 
 

 
        „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” 
 

Strona 1 z 8 

 

Regulamin rekrutacji uzupełniaj ącej i uczestnictwa w Projekcie 
„Bezpłatny Internet dla mieszka ńców Radomia zagro żonych wykluczeniem cyfrowym”  

współfinansowanym przez Uni ę Europejsk ą 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

 
I Postanowienia ogólne  

§ 1 
Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji uzupełniającej dla utrzymania rezultatów Projektu „Bezpłatny 

Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, który był współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem rekrutacji uzupełniającej jest dokooptowanie 

uczestników do grup utworzonych podczas naborów w trakcie trwania Projektu. 
§ 2 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem 

cyfrowym”. 

2. Realizatorze – należy przez to rozumieć Gminę Miasta Radomia. 

3. Terminie zakończenia utrzymania rezultatów Projektu – należy przez to rozumieć termin – 31.10.2020r. - określony w 

Umowie o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-095/09-06 Projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia 

zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. 

4. Beneficjencie ostatecznym (Uczestniku Projektu)- należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe zakwalifikowane do 

uczestnictwa w Projekcie reprezentowane przez Wnioskodawcę, korzystające ze wsparcia oferowanego w ramach 

utrzymania rezultatów Projektu. 
§ 3 

1. Projekt „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” realizowany był przez 

Gminę Miasta Radomia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo 

informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 

eInclusion” w latach 2010 - 2015. 

2. Celem głównym Projektu było zapewnienie dostępu do Internetu dla 1500 gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta 

Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Dodatkowo 

spośród w/w 1500 beneficjentów ostatecznych – 500 gospodarstw domowych zostało wyposażonych w komputery. 

3. Realizator Projektu będzie podejmował działania mające na celu zapewnienie jego trwałości i dokumentujące proces 

ewaluacji. 

4. Rekrutacja uzupełniająca będąca przedmiotem niniejszego regulaminu realizowana jest dla zapewnienia trwałości 

projektu. Trwałość Projektu wynosi 5 lat od momentu zakończenia terminu realizacji Projektu. 

5. Biuro koordynujące Projektem mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Radomiu, przy ul. Kilińskiego 30, pokój numer 

73 b,  adres e-mail: ewc@umradom.pl 

6. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 
 

II Warunki uczestnictwa w Projekcie  
§4 

1. Uczestnikami Projektu w toku rekrutacji uzupełniającej zostaną gospodarstwa domowe wg następujących kryteriów 

przydzielenia wsparcia:  
1) Spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej; 
2) Spełniające następujące kryterium upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń 

rodzinnych: 
a. prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku; 

b. w ramach systemu świadczeń rodzinnych. 

2. Uczestnikami Projektu w toku rekrutacji uzupełniającej mogą zostać gospodarstwa domowe, w skład których wchodzą: 
1) dzieci i młodzież pobierająca stypendia socjalne; 
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2) osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem 

równoważnym oraz rodziny, w których wychowuje się dziecko zaliczone do osób niepełnosprawnych; 
3) osoby z grupy 50+ (osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia), których przeciętny miesięczny dochód na osobę w 

rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

– tekst jednolity Dz U. 2015 poz. 114 z późn. zm.) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń 

emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS; 

4) dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód 

opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie 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 2015 wynosi 1386 zł). 

3. O zakwalifikowaniu do Projektu decydować będzie: 
1) Spełnienie minimum jednego z warunku opisanego w § 4 ust. 1-2; 
2) Posiadanie miejsca zamieszkania na terenie Gminy Miasta Radomia; 
3) Złożenie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego/deklaracji udziału w Projekcie, stanowiącego 

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; 
4) Nieposiadanie stałego dostępu do Internetu (brak łącza) w miejscu zamieszkania; 
5) Zobowiązanie się do stosowania zasad określonych w niniejszym Regulaminie; 
6) Pozytywna weryfikacja warunków technicznych instalacji przyłącza. 

4. O udział w Projekcie nie może ubiegać się gospodarstwo domowe (Beneficjent Ostateczny) zakwalifikowane już do 

uczestnictwa w Projekcie podczas naborów przeprowadzonych w latach 2011-2015, tj. korzystające z łącza otrzymanego 

w ramach Projektu. 

5. W ramach niniejszej rekrutacji prowadzony jest nabór: 
1) do Grupy I utworzonej podczas pierwszego naboru w 2011 roku zakwalifikowanej do „Otrzymanie przyłącza do 

Internetu wraz z komputerem” przy czym przeniesienia tego dokonuje się w każdym przypadku zwolnienia miejsca w 

wyżej opisanej Grupie I (np. śmierci uczestnika, rezygnacji lub utraty uczestnictwa przez wcześniej 

zakwalifikowanych uczestników Projektu) – w ramach tej grupy zmian uczestnictwa dokonywano średnio 1 raz na 4 

miesiące (średnia obliczona na podstawie 2 lat trwania projektu), w ostatnim roku średnio 1 raz na miesiąc.  

6. O uczestnictwo w ramach grupy, o której mowa w ust. 5 pkt. 1, tj. „Otrzymanie przyłącza do Internetu wraz z komputerem” 

mogą ubiegać się wnioskodawcy, którzy w składanym wniosku o uczestnictwo w projekcie zadeklarują, że nie posiadają 

żadnego sprzętu umożliwiającego korzystanie z Internetu oraz nie posiadają środków finansowych na zakup  tego typu 

niezbędnego sprzętu. 
 

III Proces rekrutacji  
§ 5 

1. Rekrutacja uzupełniająca uczestników projektu przebiegać będzie w trzech etapach: 
1) Pierwszy etap obejmować będzie: 
a. nabór uzupełniający grupy potencjalnych Uczestników z terenu Gminy Miasta Radomia, spełniających kryteria 

określone w § 4 ust. 1-2. 
b. weryfikację zgłoszeń do udziału w projekcie pod kątem spełnienia kryteriów opisanych w § 4 ust. 3 oraz 

kompletności i poprawności dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 2. 
2) Drugi etap obejmować będzie: 
a. powołanie stosownym zarządzeniem Komisji Rekrutacyjnej. 
b. utworzenie Uzupełniającej Listy Uczestników Projektu. 
c. poinformowanie osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcje. 
3) Trzeci etap obejmować będzie: 
a. przesunięcie z utworzonej Listy Uzupełniającej zakwalifikowanego uczestnika ubiegającego się o „Otrzymanie 

przyłącza do Internetu wraz z komputerem”, a nie dysponującego żadnym własnym sprzętem komputerowym 

umożliwiającym korzystanie z Internetu do Grupy I utworzonej podczas pierwszego naboru w 2011 roku 

zakwalifikowanej do „Otrzymanie przyłącza do Internetu wraz z komputerem” przy czym przeniesienia tego 
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dokonuje się w każdym przypadku zwolnienia miejsca w wyżej opisanej Grupie I (np. z powodu śmierci, 

rezygnacji lub utraty uczestnictwa przez wcześniej zakwalifikowanych uczestników Projektu) w okresie do 

31.10.2020r. 
b. podpisanie umowy uszczegóławiającej warunki uczestnictwa w Projekcie z ostatecznymi beneficjentami 

Projektu. 

2. Zgłoszenia do projektu dokonuje pełnoletni mieszkaniec Gminy Miasta Radomia (Wnioskodawca ), opiekun prawny, 

pełnomocnik dostarczając dokumenty rekrutacyjne stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu:  
1) Wniosek o uczestnictwo w Projekcie i deklarację uczestnictwa w projekcie wraz z kserokopią dowodu osobistego, 
2) Zaświadczenie o dochodach netto za ostatni miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (stanowiące Załącznik 

nr 2 niniejszego regulaminu) wraz z załącznikami potwierdzającymi dochody (np. zaświadczenie z zakładu pracy, 

odcinki renty lub emerytury, itp.). 
3) Kopię orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym (dot. osób niepełnosprawnych) lub 

dla dzieci poniżej 16-go roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności. 
4) Zaświadczenie ze szkoły o udzielanych stypendiach socjalnych. 
5) Opinię dyrektora szkoły o bardzo dobrych wynikach w nauce dziecka (dotyczy osób, o których mowa w §4 ust. 2 pkt 

4). 
6) W przypadku posiadania pełnomocnika/opiekuna prawnego/przedstawiciela ustawowego - kopię dokumentu 

potwierdzającego ten fakt. 

3. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w Urzędzie Miasta Radomia oraz na stronach internetowych miasta.  

4. Zgłoszenia do Projektu należy dokonać osobiście lub pocztą tradycyjną w terminie od 01.03.2017 r. do 31.03.2017r. od 

poniedziałku do pi ątku w godz. od 8.00 do 15.00. Decyduje data wpływu.   
Miejsce składania dokumentów :  
1) Urząd Miejski w Radomiu ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. 19; 
2) Urząd Miejski w Radomiu ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, Wydział Teleinformatyczny, pok. 52 i 73B; 

5. Niekompletne dokumenty rekrutacyjne nie będą rozpatrywane. 

8. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie uczestnik będzie poinformowany pisemnie lub telefonicznie. 

9. Osoby nie zakwalifikowane do projektu nie będą powiadamiane o rozstrzygnięciu. 
 

IV Zasady rezygnacji, zako ńczenia lub wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie  
§ 6 

1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie musi mieć formę pisemnego oświadczenia złożonego przez Uczestnika i 

dostarczonego do Biura koordynującego Projektem. 

2. Uczestnik Projektu zostanie z niego wykluczony w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zobowiązań określonych w 

Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie lub umowie uszczegóławiającej warunki uczestnictwa w Projekcie. 

3. W związku z rezygnacją lub wykluczeniem Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie wolne, ostatnie miejsce w grupie 

zakwalifikowania jest uzupełniane o kolejną osobę z listy uzupełniającej. 

4. W przypadku rezygnacji, zakończenia trwałości Projektu lub wykluczenia Uczestnik Projektu zobowiązuje się do zwrotu 

otrzymanego sprzętu w stanie nie gorszym ponad zużycie wynikające z jego prawidłowej eksploatacji.  

5. W przypadku śmierci Wnioskodawcy prawo uczestnictwa w Projekcie przechodzi na innego członka gospodarstwa 

domowego Wnioskodawcy.  

6. Zgon Wnioskodawcy reprezentującego jednoosobowe gospodarstwo domowe jest jednoznaczny z utratą uczestnictwa 

w Projekcie, a sprzęt powinien zostać zwrócony do Realizatora Projektu. 

7. W przypadku wyczerpania listy uzupełniającej Realizator zastrzega sobie możliwość zorganizowania naboru 

dodatkowego. 
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V Uprawnienia i obowi ązki Uczestnika Projektu  
§7 

1. Uczestnik Projektu jest uprawniony do otrzymania bezpłatnego dostępu do Internetu lub do otrzymania bezpłatnego 

dostępu do Internetu wraz z komputerem – Gmina Miasta Radomia otwiera dostęp w szczególności do protokołów: 

HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, a może zablokować/ograniczyć dostęp do niektórych usług. 

2. Przekazanie w użytkowanie beneficjentom ostatecznym sprzętu do odbioru Internetu nastąpi niezwłocznie po 

zakończeniu procedury rekrutacyjnej i przekazaniu pozytywnej decyzji o zakwalifikowaniu. 

3. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do wypełniania ankiet w czasie trwania projektu. 

4. Realizator Projektu nie pokrywa żadnych roszczeń wynikających z uczestnictwa beneficjenta ostatecznego w Projekcie. 

(m.in. sam ponosi koszt energii elektrycznej zużytej na zasilanie powierzonego sprzętu komputerowego, nie może rościć 

żadnych innych praw, które jednoznacznie nie wynikają z regulaminu). 

5. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego Regulaminu oraz umów dotyczących 

uczestnictwa w Projekcie. 

6. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do udzielania informacji wszelkim instytucjom prowadzącym monitoring realizacji 

Projektu. 

7. Uczestnik Projektu ma obowiązek udzielania odpowiedzi na korespondencję wysyłaną do niego w sprawach związanych 

z uczestnictwem w Projekcie. 

8.  Brak odpowiedzi na wysłaną korespondencję może skutkować utratą uczestnictwa w Projekcie.  

9.  Uczestnik Projektu jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia  Realizatorowi wszelkich zmian dotyczących adresu 

zamieszkania. W przypadku niezgłoszenia zmiany adresu zamieszkania, wszelka korespondencja przesyłana na podany 

adres będzie uważana za dostarczoną.” 
VI Odpowiedzialno ść 

§8 

1. Uczestnik Projektu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności wykonywane za pośrednictwem łącza 

internetowego w tym za naruszenie obowiązującego prawa. 

2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo blokowania łącza w przypadku stwierdzenia naruszeń prawa za jego 

pośrednictwem oraz braku realizacji zapisów niniejszego Regulaminu i Umowy. 
 

VII Pozostałe postanowienia  
§9 

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

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

3. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej. 

4. Od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału w Projekcie nie przysługuje odwołanie.  

5. Szczegóły dotyczące praw i obowiązków Uczestnika Projektu zostaną określone w odrębnej umowie. 

6. Rozstrzyganie w sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie należy do Prezydenta Miasta Radomia. 

7. Regulamin wchodzi w życie 01.03.2017r.  
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Dokumenty należy składać: 
w Urzędzie Miejskim w Radomiu  
w dniach 01.03.2017-31.03.2017 w godz.: 8:00 – 15:00

 
UZU3k       

 Nr wniosku (wypełnia urzędnik UM w Radomiu) 

Załącznik nr 1 
Regulamin rekrutacji uzupełniającej i uczestnictwa w Projekcie 

„Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” 
dostępny na stronach internetowych: www.radom.pl i www.ewc.umradom.pl 

oraz na tablicy informacyjnych Urzędu Miejskiego w Radomiu 

WNIOSEK O UCZESTNICTWO W PROJEKCIE 
w grupie „Otrzymanie przyłącza do Internetu wraz z komputerem” 

 „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” 
DEKLARACJE/OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA 

 
Dane uczestnika projektu (wnioskodawcy): 
Imię i nazwisko  Wiek 

PESEL            Rodzaj, seria i nr 
dokumentu 
tożsamości 

 
 
………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania  
Ulica  Nr domu/nr 

lokalu 
 

Miejscowość  

Kod pocztowy  Poczta  

Dane kontaktowe – teleadresowe: 
Telefon stacjonarny  Telefon 

komórkowy 
 

Adres e-mail  

Reprezentowany przez - pełnomocnika/opiekuna prawnego/przedstawiciela ustawowego – 
niepotrzebne skreślić: 
Dane osoby składającej wniosek w imieniu uczestnika projektu: 
Imię i nazwisko  Wiek 

PESEL            Rodzaj, seria i nr 
dokumentu 
tożsamości 

 
 
………………………………………………… 

Adres zameldowania 
Ulica  Nr domu/nr 

lokalu 
 

Miejscowość  

Kod pocztowy  Poczta  

Telefon stacjonarny  Telefon komórkowy  
 

 
Dane dotyczące gospodarstwa domowego: 
Gospodarstwo domowe korzysta z: zaznaczyć właściwe 
Pomocy Społecznej � TAK � NIE 
Świadczeń Rodzinnych � TAK � NIE 
Stypendiów Socjalnych szkolne � TAK � NIE 

Oświadczenie o osobach niepełnosprawnych w gospodarstwie domowym zaznaczyć właściwe 
� wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną � wnioskodawca jest rodzicem/opiekunem osoby 

niepełnosprawnej 
� składający wniosek jest  pełnomocnikiem/opiekunem prawnym/przedstawicielem ustawowym małoletniego 

osoby niepełnosprawnej 
Dane osoby niepełnosprawnej – jeśli inne niż wnioskodawcy 
Imię i nazwisko: Wiek  
Adres zameldowania: 
Rodzaj zameldowania zaznaczyć właściwe stałe � �czasowe 
Ulica  Nr domu/nr lokalu  
Miejscowość    
Kod pocztowy  Poczta  
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Oświadczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób niepełnosprawnych lub 
rodziców/opiekunów dzieci/osób niepełnosprawnych) 
Stopień 
niepełnosprawności 
zaznaczyć właściwe 

Znaczny 
� 

Umiarkowany 
� 

Lekki 
� 

Dziecko do 
16 - go r. życia 

� 
Orzeczenie o 
niepełnosprawności 
zaznaczyć właściwe 

Wydane dnia: 
 
………………………… 

Ważne do: 
 
…………………………………………..…………..…………. 

Bezterminowe 
� 

Rodzaj niepełnosprawności – proszę wymienić 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez: zaznaczyć właściwe 
Miejski Zespól ds. orzekania o 
niepełnosprawności 

�   

ZUS �   
KRUS �   
Inne (jakie?)…………………………………………………………….….. �   

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

 
Krótkie uzasadnienie udziału w Projekcie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
Oświadczenie o dostępie do Internetu: 
Posiadanie dostępu do Internetu (posiadanie 
łącza do Internetu w miejscu zamieszkania) 
zaznaczyć właściwe 

Tak 
� 

Nie 
� 
  

Oświadczenie o posiadaniu komputera: 
Posiadanie komputera lub innego sprzętu 
umożliwiającego odbiór sygnału internetowego 
 
zaznaczyć właściwe 

Tak 
� 

Nie 
� 
  

Oświadczenie o wysokości dochodów: 
Ilość  osób w gospodarstwie domowym - zaznaczyć właściwe 

� 1 osobowe 

 
� Więcej  osób 

Imię i nazwisko: Wiek: 
1. Wnioskodawca ...............................................................  

  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  

Gospodarstwo domowe osiąga dochody z tytułu: - zaznaczyć właściwe: 
� Umowa o pracę � Zasiłek dla bezrobotnych 
� Renta/emerytura � W ramach wsparcia MOPS w Radomiu 
� Inne (proszę napisać jakie)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Sposób wyliczenia średniego dochodu netto: 
      Łączny dochód netto (członków gospodarstwa domowego) 
Średni miesięczny dochód netto    =    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      Liczba osób w gospodarstwie domowym 

Dotyczy tylko osób niepełnosprawnych 
Oświadczenie o korzystaniu 
z dofinansowania do zakupu 
sprzętu komputerowego 
ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

Tak, otrzymałem 
� 

Proszę podać datę otrzymania dofinansowania 
 
………………………………………………………………………………………………… 

Nie otrzymałem 
� 
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DEKLARACJA/OŚWIADCZENIE 
SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK O UCZESTNICTW0 W PROJEKCIE 

„Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” 
 

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 wynosi ……………………………………..…… zł 
(słownie: ……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………) 

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

(miejscowość, data i czytelny podpis wnioskodawcy/pełnomocnika) 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie pn. „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia 
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” realizowanym przez Gminę Miasta Radomia ze środków Unii Europejskiej 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu- eInclusion” 8. osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki” 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 
Oświadczam, że: 
1) Zapoznałem(am) się z Regulaminem rekrutacji uzupełniającej i uczestnictwa w Projekcie „Bezpłatny Internet dla 
mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do jego 
przestrzegania. 
2) Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Deklaracji Uczestnictwa oraz Wniosku o uczestnictwo w Projekcie nie jest 
jednoznaczne z przyjęciem mnie do projektu. 
3) Przyjmuję do wiadomości, że decyzja komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie. 
4) Przyjmuje do wiadomości, że w przypadku niezakwalifikowania do projektu nie będę powiadamiany o tym fakcie. 
 
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., (Dz. U. Z 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych sensytywnych, moich oraz innych osób pozostających ze mną we 
wspólnym gospodarstwie domowym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, realizacji, ewaluacji, monitoringu i 
sprawozdawczości projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, 
realizowanego przez Gminę Miasta Radomia 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. 
 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………. 
(miejscowość, data i czytelny podpis wnioskodawcy/pełnomocnika) 

 
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 i czytelny podpis wnioskodawcy/pełnomocnika) 

 
Do wniosku o uczestnictwo w projekcie załączam :  

1. Kserokopię dowodu osobistego; 
2. Zaświadczenia członków gospodarstwa domowego o dochodach netto za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie 

wniosku (np. zaświadczenie z zakładu pracy –Załącznik nr 2, odcinki renty lub emerytury itp.); 
oraz (niepotrzebne skreślić – w zależności od kryterium ubiegania): 
3. Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym (dot. osób niepełnosprawnych) lub dla 

dzieci poniżej 16-go roku życia orzeczenie o niepełnosprawności; 
4. Zaświadczenie ze szkoły o udzielanych stypendiach socjalnych; 
5. Opinię dyrektora szkoły o bardzo dobrych wynikach w nauce dziecka; 
6. W przypadku posiadania pełnomocnika/opiekuna prawnego/przedstawiciela ustawowego - kopię dokumentu 

potwierdzającego ten fakt. 
 

Uwaga: Złożenie deklaracji udziału w projekcie nie oznacza zakwalifikowania do udziału w projekcie, a 
szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie zostaną określone w odrębnej umowie. 

 

Potwierdzam uczestnictwo w Projekcie „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” 

  …………………………………………………………………………………………… 
(miejscowość, data, czytelny podpis wnioskodawcy/pełnomocnika) 
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Załącznik nr 2 
do Regulaminu rekrutacji uzupełniającej i uczestnictwa w Projekcie 

„Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” 
 

Zaświadczenie o dochodach1 

 

 

 

 

........................................       ............................................................... 
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 .............................................................. 
 
Miesięczne wynagrodzenie wyżej wymienionego/ej z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wynosi: 
 
netto .......................................... słownie: ................................................................................................................................................ 
 
i nie jest obciążone/ jest obciążone* sądowymi lub administracyjnymi tytułami egzekucyjnymi 
 
w kwocie ...................................słownie: ................................................................................................................................................. 
 
Niniejsze zaświadczenie zachowuje ważność przez okres 30 dni od daty wystawienia. 
 
 
 
 
 
 

.................................................. 
stempel 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 
 

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

 


