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UCHWAŁA nr 15/2020 
Senatu 

Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 
z dnia 30 czerwca 2020 roku 

 
w sprawie dostosowania warunków i trybu procesu rekrutacji w Wyższej 

Szkole Inżynierii i Zdrowia  
w Warszawie do potrzeb kandydatów będących osobami 
niepełnosprawnymi lub osób ze szczególnymi potrzebami 

 
Na podstawie art. 69, art. 70 ust. 2-5 i art. 72 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 
6 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (Dz. U. poz. 1668, z zm.) Senat Wyższej Szkoła Inżynierii i Zdrowia w 
Warszawie uchwala, co następuje: 

 
 

I.POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
§ 1 

 
 

Użyte w uchwale określenia oznaczają: 
1) Senat – Senat Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 
2) kandydat − osobę niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji  
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 
2018 r. poz. 511,  
ze zm.) lub osobę przewlekle chorą; 
3) BON– Biuro ds. osób niepełnosprawnych 
4) ustawa – ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (Dz. U. poz.  
1668, ze zm.); 
6) BPiR – Biuro Rekrutacji i Promocji; 
7) Asystent OzN - Asystent osoby z niepełnosprawnością lub ze szczególnymi 
potrzebami  
8) uchwała − uchwałę Senatu w sprawie warunków, trybu i terminów 
postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego i drugiego stopnia w 
Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 
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§ 2 
 
 
1. Uchwała określa dostosowanie warunków i trybu procesu rekrutacji w 

Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie do potrzeb kandydatów 
będących osobami niepełnosprawnymi lub osobami ze szczególnymi 
potrzebami.  

2. Ogólne warunki i tryb rekrutacji, w tym: zasady przyjęć na studia, terminy 
rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji określa uchwała Senatu warunków, 
trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego i 
drugiego stopnia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. 
 
 
II. DOSTOSOWANIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

 
§ 3 

 
1. Kandydat biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na dany rok 

akademicki może ubiegać się o udzielenie zgody na dostosowanie 
warunków i trybu procesu rekrutacji do jego potrzeb, związanych z 
niepełnosprawnością lub szczególnymi potrzebami 

2. Dostosowanie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie 
przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego i nie może dotyczyć 
zmian zasad rekrutacji na poszczególne kierunki i formy studiów oraz 
poziomy kształcenia. 

 
§ 4 

 
1. Kandydat w celu zgłoszenia potrzeby dostosowania postępowania 

kwalifikacyjnego, jest zobowiązany do: 
1) zgłoszenia się do BON w celu wypełnienia kwestionariusza [załącznik nr 1] 

i zgłoszenia potrzeby wsparcia najpóźniej w terminie 7 dni roboczych przed 
datą przystąpienia do postepowania kwalifikacyjnego. 

2) złożenia u SON wniosku, wraz z dokumentacją medyczną potwierdzającą 
niepełnosprawność, a w szczególności orzeczenia lub zaświadczenia 
potwierdzającego zależność pomiędzy stanem zdrowia a trudnościami 
występującymi w realizacji procesu rekrutacji na studia, wystawionym przez:  
a) Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (lub inny właściwy) – w 
przypadku orzeczenia określającego stopień niepełnosprawności kandydata,  
b) lekarza prowadzącego (specjalistę w odpowiedniej dziedzinie medycyny) 
– w przypadku zaświadczenia potwierdzającego szczególne potrzeby 
[m.in. przewlekłą chorobę). 

2.Jeśli BON uzna przedstawioną dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 2 
za niewystarczającą, wezwie kandydata do jej uzupełnienia.  

3.Dokumenty złożone w BON, potwierdzające stan zdrowia kandydata, nie 
mogą być wystawione wcześniej niż 30 dni przed ich złożeniem, z 
wyłączeniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.  

 
§ 5 
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1. BON, po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją, podejmuje 

decyzję o potrzebie, a  w tym zasadności dostosowania postępowania 
kwalifikacyjnego do potrzeb kandydata. 

2. W ramach dostosowania, o którym mowa w ust. 1, możliwe jest:  
1) przedłużenie czasu trwania egzaminu maksymalnie o 50% w stosunku 

do czasu trwania egzaminu dla pozostałych kandydatów; zmiana 
formy egzaminu z ustnej na pisemną lub z pisemnej na ustną; używanie 
podczas jego trwania urządzeń technicznych - o ile egzamin jest 
przewidziany w postępowaniu rekrutacyjnym dla danego kierunku 
studiów; 

2)  wyznaczenia asystenta z Biura Promocji i Rekrutacji  w zakresie 
przeprowadzenia rejestracji on-line w systemie rekrutacji elektronicznej 
https://edziekanat.wsiiz.pl/Rekrutacja/RKonto/Register   

3)  wyznaczenie asystenta OzN z BPiR do wsparcia w zakresie złożenia 
kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, w tym do kontaktu 
podmiotem medycznym wykonującym badania niezbędne do wydania 
orzeczenia o przeciwskazaniach do podjęcia studiów w celu 
umówienia wizyty, a dalej do innych form pomocy, które mogą okazać 
się niezbędne do zakończenia procedury kwalifikacyjnej z 
zastrzeżeniem § 3 ust.2. 

4)  inne formy pomocy nieuwzględnione w niniejszej uchwale 
uwzględniająca specyficzne potrzeby kandydata wynikające z 
niepełnosprawności lub szczególnych potrzeb. 

 
§ 6 

 
1. W przypadku wyrażenia zgody na dostosowanie postępowania 

kwalifikacyjnego w formie, o której mowa w § 5 ust. 2, BON 
niezwłocznie przekazuje tę informację do BPiR. 

2. Koordynator BPiR wyznacza asystenta OzN, który zgodnie z decyzja 
BON dostosowuje postępowanie kwalifikacyjne do potrzeb danego 
kandydata. 

3. BON niezwłocznie informuje kandydata o podjętej decyzji w formie 
pisemnej, elektronicznej lub telefonicznej – zgodnie z preferencjami 
kandydata. 
 
 
 
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 7 

 
1. Regulacje określone w niniejszej uchwale mają zastosowanie do 

postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 oraz 
zachowują swoją ważność w kolejnych latach. 

 
§ 8 

 

https://edziekanat.wsiiz.pl/Rekrutacja/RKonto/Register
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1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Wyższej Szkoły Inżynierii  
i  Zdrowia  w Warszawie 

 
dr n. chem. Sebastian Grzyb 

Rektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik do uchwały nr 15/2020 z dnia 
30 czerwca 2020  

 
WNIOSEK kandydatów na studia dotyczący dostosowania postępowania kwalifikacyjnego do potrzeb 
kandydata będącego osobom niepełnosprawną lub osobą ze szczególnymi potrzebami 
 
 
Rekrutacja na rok akademicki ……….. /..………. 
 
 
DANE OSOBOWE KANDYDATA 
 
1. Imię i nazwisko  
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........................................................................... 
 
2.PESEL.................................................................... 
 
3. Adres zameldowania  
 
........................................................................... 
 
4. Adres korespondencyjny (jeśli jest inny niż zameldowania)  
 
............................................................ 

 
5. Telefon kontaktowy 

 
6. Adres e-mail 

 
 

7. Preferowana forma kontaktu (proszę wybrać właściwą - zakreślić): 
e-mail  
telefon 
 
INFORMACJE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI/SZCZEGOLNYCH POTRZEBACH 
  
1. Stopień niepełnosprawności: (zaznaczyć właściwy) 

• stopień znaczny 
• stopień umiarkowany  
• stopień lekki  
• inne ………………………………………………………… 

 
 
2. Typ niepełnosprawności lub choroby (zaznaczyć jedną lub więcej niesprawności/chorób właściwych Pana/Pani osobie):  

• niesprawność narządu ruchu  
• niesprawność narządu wzroku 
• niesprawność narządu słuchu  
• zaburzenia natury psychicznej  
• niesprawność powypadkowa (czasowa – jaka?) …………………………. 
• choroby wewnętrzne (jakie?) …………………………………………………………….  
• inne (jakie?) ……………………………………………………………….  

 
 

3. Przyczyna niepełnosprawności (proszę wpisać nazwę choroby): 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
4.  Opis niepełnosprawności (informacje o trudności jakie mogą pojawić się w procesie rekrutacji 

[egzaminu – jeśli dotyczy] ; informacje o rodzaju używanego sprzętu specjalistycznego, sposobie 
pisania i czytania, sposobie poruszania się i innych ograniczeniach wpływających na wykonywanie 
czynności koniecznych w procesie rekrutacji) 
 
 
 

5.  Jakiego rodzaju dostosowania Pan/Pani potrzebuje? Proszę wskazać w punktach: 
1…………………………………………… 
2…………………………………………… 
3…………………………………………… 
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ZAŁĄCZNIKI: [proszę w punktach wymienić załączniki dołączane do niniejszego formularza] 
 
1. 
2. 
3. 
 
 

 
 
Na podstawie 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), dalej: RODO, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 
zamieszcza informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z dostosowywaniem 
postępowania kwalifikacyjnego (postępowania rekrutacyjnego) do potrzeb osób niepełnosprawnych lub 
ze szczególnymi potrzebami: 
1.Administratorem Pana/i danych osobowych (ADO) jest Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18 (02-366). Z Administratorem danych 
można skontaktować się poprzez adres email administratordanych@wsiiz.pl, telefonicznie pod 
numerem +48 22 562 35 02 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

2. Cele i podstawa prawna przetwarzania: 
1) dostosowanie formy postępowania kwalifikacyjnego (rekrutacyjnego) w celu umożliwienia udziału w 
procesie przyjmowania na studia - art. 6 ust. 1 lit c) i e) RODO, zaś w odniesieniu do danych  
medycznych - art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. 
3. Podstawa obowiązku podania danych osobowych: 
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z możliwości pomocy 
przewidzianej dla osób niepełnosprawnych lub osób ze szczególnymi potrzebami 
oferowanej przez Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 
4.Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania 
danych, a także podmioty świadczące na rzecz WSIiZ usługi księgowo-kadrowe, dostarczające 
przesyłki kurierskie, pocztowe, prawnicze, informatyczne, medyczne, ubezpieczeniowe, podatkowe. 
5. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy: 1) ADO nie przekazuje 
danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy 
6. Okres przechowywania danych osobowych kształtowany jest przez: 
1) okres trwania studiów; 
2) powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
7. Prawa związane z danymi osobowymi: 
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
3) prawo do ograniczenia przetwarzania; 
4) prawo do przenoszenia danych; 
5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
6) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej  
cofnięciem, prawo do żądania usunięcia danych - w odniesieniu do danych  
medycznych. 
8. Podstawa obowiązku podania danych osobowych: 
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z możliwości pomocy 
przewidzianej dla osób niepełnosprawnych lub osób ze szczególnymi potrzebami 
oferowanej przez Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 
9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu: 
1) w ramach działalności związanej z dostosowywaniem postępowania kwalifikacyjnego do potrzeb 
kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi lub ze szczególnymi potrzebami nie dochodzi do 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie dochodzi  

mailto:administratordanych@wsiiz.pl
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do profilowania. 
 

Oświadczam, że otrzymałem/łam oraz zrozumiałem/łam ww. treść obowiązku informacyjnego.  
 
 

…………………………………………………. 
data i czytelny podpis kandydata 

 
 
 
 
 
 
 
Na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) 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) wyrażam zgodę na  
przetwarzanie moich danych osobowych wrażliwych przez Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia w 
Warszawie zakresie niezbędnym do rozpatrzenia złożonego przeze mnie wniosku o zastosowanie 
rozwiązań umożliwiających mi udział w postępowaniu rekrutacyjnym na studia. 
 
 

…………………………………………………. 
data i czytelny podpis kandydata 

 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………… 
data i podpis osoby przyjmującej wniosek 


