
ZARZĄDZENIE NR 66/2022 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 21 września 2022 r. 

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów 
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy 

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

Na podstawie § 8 ust. 3 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1227) zarządza się 
co następuje: 

§ 1. Wnioski o udzielenie dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 
ćwiczeniowych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie 
dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–
2022 należy składać do dnia 14 października 2022r. do Dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał 
w roku szkolnym 2022/2023.Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Miasta Podkowa 
Leśna 

 
 

Artur Tusiński 
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Załącznik do zarządzenia Nr 66/2022 

Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 

z dnia 21 września 2022 r. 

Wzór wniosku 

…………………………........                                                                     Podkowa leśna, dnia 
…………………………….. 

Nazwisko i imię wnioskodawcy 

………………………………. 

Adres zamieszkania 

………………………………. 

………………………………. 

Telefon 

Do Dyrektora 

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

(nazwa szkoły) 

W N I O S K U J Ę 

o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 
ćwiczeniowych dla ucznia : 

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

(imię i nazwisko ucznia, klasa do której  uczeń będzie uczęszczał od 1 września 2022 r.) 
*11) słabowidzącego, 

2) niesłyszącego, 

3) słabosłyszącego, 

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród 
niepełnosprawność, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6, 

8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród 
niepełnosprawność, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6 i 8 

- posiadającym 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 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), 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). 

Podstawa Prawna: 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 (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1227) 

W załączeniu kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa 
w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
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2016 r.  
– Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.  

Oświadczenie wnioskodawcy: 

Oświadczam, że powyższe dane, które potwierdzam własnoręcznym podpisem, są zgodne ze 
stanem faktycznym. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka dla 
potrzeb Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu 
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022, zgodnie 
z art. 6 ust 1 lit a oraz art. 9 ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) oraz ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1781 z póżn. zm. ) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.). 

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

(Podpis osoby składającej oświadczenie) 

_______________________________________ 

*1 należy podkreślić rodzaj niepełnosprawności 

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

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że: 

·Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna, ul.  Błońska 46/48, 05-807 Podkowa Leśna 
reprezentowany przez Dyrektora jest Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach 
zapewnienia obsługi finansowej, rachunkowej, prawnej oraz administracyjno - organizacyjnej placówek 
oświatowych, dla których Miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym. 

·Zapewniamy kontakt z Administratorem  Mariolą Stecko tel. 22 758 90 30 
email: cuw@podkowalesna.eu 

·Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust 1 lit a RODO),  
z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: CUW ul. Błońska 46/48, 
05 – 807 Podkowa Leśna lub email: dyrektor.cuw@podkowalesna.pl .  

·Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa lub na podstawie zgody 
art. 6 pkt 1 lit. a oraz art9 ust 2 RODO lub umowy art. 6 pkt 1 lit b oraz art.6 pkt 1 lit. c. 

§W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa, Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających 
z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Ich podanie jest obowiązkowe co wynika 
z przepisów prawa. 

§W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez 
administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa, Państwa 
dane osobowe przetwarzane są  w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. e RODO Ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa. 

§W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy 
o charakterze cywilnoprawnym, Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przygotowania, realizacji 
i rozliczenia umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO, ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich 
podanie jest warunkiem zawarcia umowy. 

§W przypadku dobrowolnego korzystania z usług administratora danych osobowych państwa dane 
osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych 
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Osobowych, na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO, podanie danych 
osobowych jest dobrowolne. 

·Dane pozyskujemy od placówek oświatowych, dla których prowadzimy obsługę finansową, rachunkową, 
prawną oraz administracyjno – organizacyjną, bądź bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub wynika 
to z przepisów prawa. 

·Nie są one przekazywane poza obszar EOG chyba, że wymagałoby  tego prawo. 

·Powierzone dane osobowe są przechowywane przez Administratora zgodnie 
z Rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych   (Dz. U. nr 14 poz. 67 z dnia 
18.01.2011r.) 

·Celem przetwarzania danych jest spełnienie obowiązków wynikających z : 

oUstawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. 

oUstawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

oUstawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

oUstawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 

oUstawy o finansowaniu zadań oświatowych, 

oUstawy Prawo oświatowe, 

oUstawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 

oUstawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowe 

oAktów wykonawczych. 

a w tym przypadku  ponadto Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu : 

o realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą Prawo oświatowe 

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

·Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu spełnienia obowiązków 
wynikających z przepisów prawa, jak również w celach umożliwiający kontakt, statystycznych 
i archiwalnych.  Nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych  do ich 
przetwarzania na podstawie przepisów prawa  i będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do 
spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. 

·Przetwarzanie Państwa danych wynika z przepisów prawa i ich podanie ma uzasadniony charakter. 
Podanie danych poza tymi wynikającymi z przepisów prawa jest dobrowolne. Zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych w innych celach, niż realizacja zadań publicznych i obowiązków ustawowych, może być 
wycofana w dowolnym momencie poprzez podany kontakt powyżej. 

·Przetwarzane dane mogą być udostępniane organom nadzorczym zgodnie z przepisami prawa oraz 
podmiotom upoważnionym oraz podmiotom świadczącym usługi w zakresie doręczania korespondencji, 
świadczenia usług IT, obsługi hostingowej itp. 

·Mają Państwo prawo do: 

oDostępu do danych (art. 15 RODO) 

oSprostowania/poprawienia swoich danych (art. 16 RODO) 

oUsunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO) 

oOgraniczenie przetwarzania danych (art. 18 RODO) 

oPrzeniesienia danych (art. 20 RODO) 

oWniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO) Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
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·Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej 
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze 
wszystkimi obowiązującymi przepisami. 
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