
                                                                                                                               
 

Dotacje na innowacje  
Inwestujemy w Waszą przyszłość 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

 

 
Załącznik nr 1 do  

Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  
w projekcie „Cyfrowy Debiut 50+” 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU  

„Cyfrowy Debiut 50+” 

Dane osoby z grupy wiekowej 50+ 

Imi ę i 
nazwisko 

 

Data 
urodzenia 

 Miejsce 
urodzenia 

 

PESEL  Wiek  

Płeć � Kobieta     � Mężczyzna 

Adres zameldowania 

Rodzaj zameldowania � Stałe                   � Czasowe 

Ulica  Nr domu/ 
nr lokalu 

 

Miejscowość  Kod 
pocztowy 

 Poczta  

Adres zamieszkania* 

Rodzaj zamieszkania � Stałe                   � Czasowe 

Ulica  Nr domu/ 
nr lokalu 

 

Miejscowość  Kod 
pocztowy 

 Poczta  

Telefon 
kontaktowy 

 

 

Oświadczenia: 
 
1. Oświadczam, że przeciętny miesięczny dochód brutto na osobę w rodzinie (rodzinie 

definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  o świadczeniach 
rodzinnych) za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku wynosi: 

 
(kwota)  ................................................................................................................................... 
 
słownie....................................................................................................................................... 

 

 

 



                                                                                                                               
 

Dotacje na innowacje  
Inwestujemy w Waszą przyszłość 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

 

Sposób wyliczenia przeciętnego miesięcznego dochodu brutto* 

Łączny dochód brutto wszystkich 
członków gospodarstwa domowego (rodziny) z 

miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku 
 

 

 

 

Przeciętny  miesięczny dochód brutto na osobę    =         

         
Liczba osób w gospodarstwie domowym 

*Przy ustalaniu dochodu rodziny nie uwzględnia się: dodatku pielęgnacyjnego za tajne nauczanie, dodatku pielęgnacyjnego 
dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji, dodatku dla sieroty zupełnej, dodatku 
kombatanckiego, świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego, dodatku kompensacyjnego, świadczeń pieniężnych dla 
żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładanych 
wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych, świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do 
pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR, świadczenia pieniężnego przysługującego 
cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych) 
 

2. Oświadczam, że w moim gospodarstwie domowym nie ma komputera i nie ma dostępu do 
Internetu. 

3. Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa                              
w Projekcie „Cyfrowy Debiut 50+”, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do jego 
przestrzegania. 

4. 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. 

5. Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń 
niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu. 

6. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Formularza Zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne  
z przyjęciem mnie do projektu. 

7. Przyjmuję do wiadomości, że decyzja komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie służy od niej 
odwołanie. 

8. 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, monitoring i sprawozdawczości projektu „Cyfrowy 
Debiut 50+”, realizowanego przez Gminę Bierawa 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. 

9. Oświadczam, że zamieszkuję w miejscowości .................………… w granicach 
administracyjnych Gminy Bierawa. 

10. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. Kodeks karny /Dz. U. Nr 88, poz. 553 z poźn. zm./ potwierdzam własnoręcznym 
podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym Formularzu. 

 

            ..............................................                                                ....................................................... 
      /miejscowość, data/                                                                    /czytelny podpis         
                                                                                                          Wnioskodawcy/ 

 

*niepotrzebne skreślić 


