
WNIOSEK 
O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW 

„Rządowego  programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu 
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 

Wnioskodawca: 
Imię i nazwisko 
wnioskodawcy 

 

Podstawa prawna upoważniająca do złożenia wniosku  
1.Właściciel danych- dla rodzica/ opiekuna prawnego 
ucznia niepełnoletniego. 2. Osoba upoważniona 

 

Adres 
zamieszkania 

 

telefon kontaktowy  
 

Nr rachunku  
bankowego                           

uczeń:  
Imię i nazwisko  
 

 

PESEL  
 

 

Adres 
zamieszkania 

 

nazwa szkoły / 
klasa 
 

 

 
W latach 2020–2022, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie 
szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu 
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 (Dz.U.2020 poz. 
1227) programem będą objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością 
ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi 
(w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności), posiadający 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287). 

Faktyczna kwota poniesiona na zakup podręczników szkolnych…………………………… zł. 
 
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 KK (DzU z 1997r. Nr 88, poz. 553, z póź. zm), 
oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb programu pomocy materialnej 
dotyczącej dofinansowania zakupu podręczników, zgodnie z załączoną klauzulą o ochronie danych 
osobowych 
 
 
 
………………………………     ……………………………. 
miejscowość, data        podpis wnioskodawcy 

 
 
Do wniosku należy dołączyć: 
o kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 



o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287). 

o fakturę lub rachunek wystawione imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę 

prowadzącą rodzinny dom dziecka), paragon z oświadczeniem o zakupie podręczników. W przypadku złożenia 

oświadczenia, należy dołączyć informację szczegółową wydatków poniesionych na zakup podręczników lub 

materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym 

 

 Termin składania wniosku do 10 września br. 

 realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników, nastąpi w terminie podanym przez UM Zabrze WO 

zakres wydatków kwalifikowanych w programie, obejmuje wydatki związane z zakupem podręczników, 

materiałów edukacyjnych i  materiałów ćwiczeniowych wyszczególnionych w Programie. 

(Wypełnia szkoła) 

Faktyczna kwota poniesiona na 
zakup podręczników szkolnych. 
 

 

Przyznano dofinansowanie: 
- do zakupu podręczników w kwocie 
 

 

Podpis i pieczęć dyrektora szkoły 
 
 
 
 

 

 



Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych : 
 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, 
s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, że:  
I. ADMINISTRATOR DANYCH.  
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Edukacji w Zabrzu, ul. 1 Maja 12.  
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.  
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach 
związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:  
1) pod adresem poczty elektronicznej: patrycja@informatic.jaworzno.pl   
3) pisemnie na adres: Centrum Edukacji w Zabrzu, 41-800, ul. 1 Maja 12 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.  

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.  
1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie „wyprawki szkolnej” 
o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)  
albo w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203), uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży. 
3. Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Pani/Pana zachowanie jako wyraźne działanie 
potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO, na ich przetwarzanie dla potrzeb 
niezbędnych do załatwienia Pani/Pana sprawy.  

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.  
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na 
podstawie przepisów prawa oraz podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz 
w świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których 
są przetwarzane Pani/Pana dane.  
V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.  
1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego 
zostały zebrane.  
2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach 
archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.  
VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.  
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:  
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,  
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,  
3) usunięcia swoich danych osobowych,  
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,  
5) przenoszenia swoich danych osobowych,  
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.  
 
VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.  
W stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Panią/Pana podane, 
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.  
 
VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.  
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  
 
IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH 
NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.  
1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, do których podania jest Pani/Pan 
zobowiązana/y. W takim przypadku, jeżeli nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować 
obowiązku ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.  
2. Podanie przez Panią/Pana danych dodatkowych (nieobowiązkowych), w zakresie nie wynikającym z przepisów 
prawa, jest dobrowolne.  
X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.  
 
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane. 

 


