
 

 
 

Poz. 201 
 
 

UCHWAŁA NR 454 
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 26 czerwca 2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr 378 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego  

z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania 
rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie  

i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim  
w roku akademickim 2019/2020 

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu 
Warszawskiego postanawia, co następuje:  

§ 1 

W uchwale nr 378 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego  
z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania 
rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie  
i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 
2019/2020 (Monitor UW z 2018 r. poz. 343 z późn. zm.)  załącznik nr 5 otrzymuje 
brzmienie, określone w załączniku do uchwały. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Rektor UW: M. Pałys 
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Załącznik 
do uchwały nr 454 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 378 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego  
z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania 

rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie  
i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 

 
 

„Załącznik nr 5  
do uchwały nr 378 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie 
warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, 
jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku 
akademickim 2019/2020 otrzymuje brzmienie: 

KWESTIONARIUSZ 
dla kandydatów z niesprawnościami i przewlekle chorych 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) 

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 

1. Imię i Nazwisko  _______________________________________________________  

2. PESEL  _____________________________________________________________  

3. Telefon kontaktowy ____________________________________________________  

4. Adres e-mail _________________________________________________________  

5. Kierunki studiów, na które zamierza Pan/Pani ubiegać się o przyjęcie: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

6. Forma studiów, jakie chciałby(-aby) Pan(-i) podjąć: * 
a) studia stacjonarne 
b) studia niestacjonarne (wieczorowe) 
c) studia niestacjonarne (zaoczne) 

7. Poziom kształcenia, na jakim chciałby(-aby) Pan(-i) podjąć studia: * 
a) studia pierwszego stopnia 
b) studia drugiego stopnia 
c) jednolite studia magisterskie 

8. Stopień niepełnosprawności (proszę zaznaczyć właściwy stopień niepełnosprawności 
orzeczony przez komisję lekarską): * 

a) stopień znaczny / I grupa 
b) stopień umiarkowany / II grupa 
c) stopień lekki / III grupa 
d) brak orzeczonego stopnia 

9. Typ niepełnosprawności lub choroby (proszę zaznaczyć jedną lub więcej 
niesprawność/chorobę odnoszącą się do Pana/Pani): * 

a) niesprawność narządu ruchu 
b) niesprawność narządu wzroku 
c) niesprawność narządu słuchu 
d) trudności/zaburzenia o charakterze psychologicznym 
e) niesprawność powypadkowa (czasowa) 
f) choroby wewnętrzne (jakie?) 
g) inne (jakie?) 
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10. Czy może Pan/Pani zdawać przewidziany na wybranym kierunku egzamin w formie 
standardowej?* 

Tak/Nie 

11. Jeśli nie, jaką formę wybiera Pan/Pani jako adekwatną do swoich możliwości?  
a) egzamin w druku powiększonym 
b) egzamin w brajlu 
c) egzamin w formie elektronicznej 
d) egzamin z tłumaczem PJM 
e) egzamin z pomocą asystenta 
f) inne (jakie?) _________________________________________________ 

Uwaga: 
Kandydat składa kwestionariusz w BON najpóźniej do siedmiu dni przed terminem egzaminu, 
w przeciwnym razie nie gwarantujemy możliwości dostosowania egzaminu. 
 
*zaznacz właściwą odpowiedź 

 

Informacja dla kandydatów na studia 
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) (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja  
2016 r., s. 1 ze zm.), dalej RODO, informujemy, że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy  

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa; 
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można 

skontaktować się poprzez e-mail: iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można się kontaktować 
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych 
przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Pana/Panią z praw związanych z 
przetwarzaniem danych. Do zadań IOD nie należy natomiast załatwianie innych spraw, 
jak np. prowadzenie rekrutacji na studia, udzielanie porad związanych z rekrutacją na 
studia, przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia warunków pełnego 
udziału w procesie postępowania rekrutacyjnego na studia oraz wywiązania się przez 
Uniwersytet Warszawski z obowiązków prawnych. Podstawę przetwarzania 
szczególnych kategorii danych osobowych (dane dotyczące zdrowia) stanowi art. 9 ust 
2. lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych 
(zgoda może być odwołana w dowolnym czasie przez wysłanie maila na adres: 
bon@uw.edu.pl).  
Inne dane niezbędne w procesie rekrutacji przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze. Obowiązki prawne wynikają z ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz wydanych 
na jej podstawie aktów wykonawczych i regulacji wewnętrznych Uniwersytetu 
Warszawskiego, jak również z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych 
sporządzonej w dniu 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169); 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu wskazanego  
w pkt 3, przez 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji, a w przypadku przyjęcia 
na studia zgodnie z tokiem realizacji studiów, a następnie zostaną poddane archiwizacji 
i będą przechowywane przez 50 lat; 

5) Dostęp do Pana/Pani danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy  
i współpracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, w tym członkowie Komisji 

mailto:iod@adm.uw.edu.pl
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Rekrutacyjnych. Odbiorcami danych mogą być także podmioty uprawnione na podstawie 
przepisów prawa; 

6) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich 
niepodania nie będzie Pani/Pan mogła/mógł skorzystać z zapewnienia warunków 
pełnego udziału w procesie postępowania rekrutacyjnego na studia; 

7) na zasadach określonych przez RODO ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, 
ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie narusza 
przepisy RODO.   

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które obejmują szczególne 
kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO przez Uniwersytet Warszawski, 
z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu zapewnienia 
warunków pełnego udziału w procesie postępowania rekrutacyjnego na studia.  

 

  

(data) (podpis)” 
 

 


