
Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, 
materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022. 
 
Do 225 zł dofinansowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
uczącym się w szkołach przysposabiających do pracy. 
 
Nauczycielu, oszczędź czas, ułatw sobie prace, zapewnij uczniom pomoce dydaktyczne na rok szkolny 
2022/23: 
1 początek września - dopilnuj, aby rodzice złożyli wnioski o dofinansowanie, 
2 wrzesień – składka rodziców na zakup pomocy, 
3 wrzesień – zamawianie książek, 
4 wrzesień/październik – realizacja zamówień/przekazanie faktur imiennych rodzicom. 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA 
 
Prosimy o odesłanie wypełnionego formularza oraz zamówień dla uczniów  
na adres mailowy: wyprawka@nowaera.pl  
 
 

ZAMAWIAJĄCY 

 __________________________________________________________________________________________________________________  
imię i nazwisko zamawiającego nauczyciela 

 __________________________________________________________________________________________________________________  
telefon kontaktowy adres mailowy 
 
 

DANE DO WYSYŁKI 

 __________________________________________________________________________________________________________________  
nazwa szkoły 

 __________________________________________________________________________________________________________________  
ulica 

 __________________________________________________________________________________________________________________  
kod pocztowy miejscowość 
 

 

FORMA PŁATNOŚCI: za pobraniem w dniu doręczenia przesyłki  
 

Pamiętaj o poinformowaniu w sekretariacie, że spodziewasz się przesyłki dla Twoich uczniów 
 

  

mailto:wyprawka@nowaera.pl


Zamówienie dla __________________________________________________________________ klasa  _______________________  

 imię i nazwisko ucznia/uczennicy 

DANE DO FAKTURY IMIENNEJ 

 __________________________________________________________________________________________________________________  
Imię i nazwisko ucznia/prawnego opiekuna 

 __________________________________________________________________________________________________________________  
ulica nr budynku nr mieszkania 

 __________________________________________________________________________________________________________________  
kod pocztowy miejscowość 

 __________________________________________________________________________________________________________________  
 
Dodatkowe uwagi zamawiającego 

 __________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
 

Tytuł publikacji Indeks/Material Cena 
Liczba 
egz. 

Wartość  

Pewny start. Aktywni zawodowo - materiały edukacyjne           
Pewny start. Aktywni zawodowo. Ogrodnictwo. Kalendarz 
ogrodnika 

049177 49177 180 zł   

Pewny start. Aktywni zawodowo. Prace biurowe. Pracuję w biurze 049164 49164 52 zł     

Pewny start. Aktywni zawodowo. Rękodzieło. ABC rękodzieła 049157 49157 52 zł     
Pewny start. Aktywni zawodowo. Zajęcia kulinarne. ABC pracy  
w kuchni 

049167 49167 
52 zł 

    

Pewny start. Aktywni zawodowo. Zajęcia kulinarne. Obsługa AGD  
w kuchni 

049168 49168 
52 zł 

    

Pewny start. Aktywni zawodowo. Zajęcia kulinarne. Podaję do stołu 049169 49169 52 zł     

Pewny start. Aktywni zawodowo - materiały ćwiczeniowe          

Pewny start. Aktywni zawodowo. Ogrodnictwo. Karty pracy 1 
049175 49175 

36 zł     
085701 85701 

Pewny start. Aktywni zawodowo. Ogrodnictwo. Karty pracy 2 
049176 49176 36 zł 

    
085702 85702 

Pewny start. Aktywni zawodowo. Prace biurowe. Karty pracy 1 
049162 49162 36 zł 

    
085703 85703 

Pewny start. Aktywni zawodowo. Prace biurowe. Karty pracy 2 049163 49163 36 zł     

Pewny start. Aktywni zawodowo. Rękodzieło. Karty pracy 1 
049158 49158 36 zł 

    
085705 85705 

Pewny start. Aktywni zawodowo. Rękodzieło. Karty pracy 2 
049159 49159 36 zł 

    
085706 85706 

Pewny start. Aktywni zawodowo. Zajęcia kulinarne. Karty pracy 1 
049170 49170 36 zł 

    
085707 85707 

Pewny start. Aktywni zawodowo. Zajęcia kulinarne. Karty pracy 2 049171 49171 36 zł     
Pewny start. Aktywni zawodowo. Zajęcia kulinarne. Karty pracy 3 049172 49172 36 zł     
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Nowa Era Spółka z o.o., Aleje Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, KRS 0000031950 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał Zakładowy 627 900 PLN 
1. Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 146 D. Kontakt do 
administratora jest możliwy pod adresem nowaera@nowaera.pl 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych lub realizacji praw osób których dane dotyczą istnieje 
możliwość kontaktu pod adresem e-mail: bezpieczeństwo@nowaera.pl 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach: 
a) realizacji i obsługi zamówienia, w tym przysługujących uprawnień wynikających z tytułu reklamacji, gwarancji lub rękojmi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 
UE 2016/ 679 z dnia 27.04.2016 r. (dalej: RODO). 
b) podejmowania działań marketingowych, w tym tworzenia analiz dotyczących prowadzonej sprzedaży, badań potrzeb klientów, przesyłania informacji handlowych, działań 
mających na celu lepszy dobór usług lub produktów oraz optymalizacji procesów obsługi, a także ustalania dochodzenia lub obrony roszczeń. Dane w tym przypadku będą 
przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1. lit. f) RODO, tj. w ramach prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora jakim jest prowadzona działalność 
zarobkowa oraz zawarta umowa na realizację zamówienia 
c) rozliczenia należności publicznoprawnych związanych z wykonaniem zamówienia, w oparciu o art. 6 ust 1 lit. c) RODO. 
4. Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy: usługodawcy oraz ich upoważnieni pracownicy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych 
osobowych na potrzeby świadczonych usług, w szczególności podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, windykacyjne, doradcze, audytowe, kurierskie 
lub pocztowe. 
5. Dane osobowe w celach rozliczenia należności publicznoprawnych będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku w którym dokonano sprzedaży produktu lub usługi. W 
celach związanych z realizacją zamówienia do upływu okresu przedawnienia roszczeń. W celach działań marketingowych do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę której 
dane dotyczą lub ustania celu przetwarzania. 
6. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla skutecznego złożenia i realizacji zamówienia. Niepodanie danych skutkuje niemożnością złożenia zamówienia i jego 
realizacji. 


