
 
Rządowy program pomocy uczniom 

niepełnosprawnym w formie  
dofinansowania zakupu podręczników, 
materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych w latach 2020-2022 

 
Data wpływu wniosku:  

 
Nr wniosku: 
 
  

Kwota dofinansowania Kwota do wypłaty  
   

 
 

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych dla 
uczniów uczęszczających do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii            

w Starej Łubiance w roku szkolnym 2021/2022 
 

WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, PISMEM DRUKOWANYM 

CZĘŚĆ A: DANE OSOBOWE UCZNIA (wypełnia wnioskodawca)   
IMIĘ 

 
NAZWISKO 

 
PESEL 

 
IMIĘ I NAZWISKO OJCA 

 
IMIĘ I NAZWISKO MATKI 

 
ADRES ZAMIESZKANIA UCZNIA  

 MIEJSCOWOŚĆ            
             

 KOD POCZTOWY     —    POCZTA  
             

 ULICA            
             

 NR DOMU        NR LOKALU  
             

 NR TELEFONU KONTAKTOWEGO
1
           

             

 
CZĘŚĆ B: INFORMACJA O RACHUNKU BANKOWYM  

 
IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA RACHUNKUN BANKOWEGO 

 
NR RACHUNKU BANKOWEGO 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w zakresie: imię, nazwisko oraz numer rachunku bankowego w celu wypłaty 
dofinansowania pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu 
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. 

 

............................................ .....................................................................................  
miejscowość, data podpis właściciela rachunku bankowego 

 
CZĘŚĆ C: INFORMACJA O SZKOLE, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA WW. UCZEŃ (wypełnia dyrektor szkoły)  

 

 
NAZWA SZKOŁY 

 
KLASA 

 
 
 
 

 
ROK  
SZKOLNY 

 
 
 
 
 
 
 
 

Potwierdzam dane zawarte w części C wniosku 

 

 

 

………………………………………. ……………………………………………….  
pieczątka szkoły                                                                         pieczątka i podpis dyrektora szkoły /osoby upoważnionej  

 

 
1 podanie jest dobrowolne
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CZĘŚĆ D. RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI UCZNIA: (właściwe zaznaczyć)  

□ słabowidzący 

□ niesłyszący 

□  słabosłyszący 

□ z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  

□ lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją 

□ z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 

□ z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród 

 niepełnosprawności, o których mowa powyżej 

□ z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

□ z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród 

 niepełnosprawności, o których mowa powyżej, w tym niepełnosprawność intelektualna w stopniu 
 umiarkowanym lub znacznym. 

 

 

CZĘŚĆ E. UCZEŃ SPEŁNIA KRYTERIA DO UBIEGANIA SIĘ O POMOC W FORMIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU: (właściwe 
zaznaczyć)  

□ podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia 

 specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, 
 materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
 oświaty, oraz materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  
 o systemie oświaty, 

□ podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do 

 użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przed dniem 1 stycznia 2019 r., 
 oraz dopuszczanych od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie 
 ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,  

□ materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. b ustawy z dnia 7 

 września 1991 r. o systemie oświaty. 
 
 

 

CZĘŚĆ F. OŚWIADCZENIA 

 

Oświadczam, że: 
√ jestem osobą uprawnioną do ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych, 
 

√ zapoznałam/em się z treścią Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych (RODO), pouczenia oraz  

Rozporządzeniem 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 oraz akceptuję jego zapisy, 
 

 

√ nie ubiegam się o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub 
materiałów ćwiczeniowych w żadnej innej gminie, 
 

√ zawarte we wniosku dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym,  
 

√ jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
 

 

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

 
 
 

 

 ...........................................................................................  
miejscowość, data 

 
podpis ucznia pełnoletniego lub rodzica /opiekuna prawnego 
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (dalej: RODO) 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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), informuję, że: 
 
√ administratorem danych osobowych jest Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance  
 ul. Kościuszkowców 2A, 64-932 Stara Łubianka; 
√ W sprawach związanych z Pana/i danymi osobowymi przetwarzanymi przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum 
 Edukacji i Terapii w Starej Łubiance można kontaktować się z Administratorem za pomocą e-maila: 
 zspstaralubianka@op.pl lub nr tel. 67 216 01 14; 
 

√ kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, jeśli ma Pan/i pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana/i 
 danych osobowych w zakresie działania Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej 
 Łubiance, a także przysługujących Panu/i uprawnień możliwy jest poprzez adres e-mail: hanna.kielbon@ido-rodo.pl 
 lub tel. 729 057 572 lub 662 08 02 08;  
√ dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie przyznania pomocy w formie dofinansowania 
 zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniowi i w przypadku przyznania 
 takiego świadczenia w celu jego realizacji, 

√ podstawą prawną przetwarzania jest: 
 

a) Rozporządzenie 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, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  

b) zgoda na przetwarzanie danych, obejmujących nr telefonu oraz informacje zawarte w części B formularza, w związku 
art. 6 ust. 1 lit. a RODO,  

√ odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
 przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej przez Pana/nią zgody; 

√ dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, 
 

√ przysługuje Pani/Panu prawo do:  

a) dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są 
nieprawidłowe lub niekompletne,  

b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:         
●  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 
 ●  przetwarzane; dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

    ●  dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 
 

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),  

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  
e) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn – w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania 

danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą,  
√ podanie pozostałych danych osobowych jest obowiązkowe, ponieważ przesłankę przetwarzania stanowi przepis 
 prawa, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało odmową przyznania pomocy w formie dofinansowania 
 zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych lub pozostawieniem wniosku bez 
 rozpoznania, 
 

√ w związku z przetwarzaniem danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani 
 profilowania. Administrator nie przekaże danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.  

 

 

Pouczenie 

 
√ Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 
 ćwiczeniowych następuje na wniosek opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, 
 pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.  

√ Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w danym roku szkolnym.  

√ Do wniosku należy dołączyć:  
a) kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14.12.2016 r. 

– Prawo oświatowe, albo kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, 

b) dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków dotyczące zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych  
i materiałów ćwiczeniowych (faktury imienne, paragony lub oświadczenie). 
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