
Załącznik nr 1  

do zarządzenia nr  Rektora WUMed z  dnia 03.01. 2022 r. w sprawie wsparcia osób z 

niepełnosprawnościami oraz znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej w procesie 

kształcenia w Warszawskiej Uczelni Medycznej 

 

WNIOSEK 

o dostosowanie procesu kształcenia do indywidualnych potrzeb 

I. DANE OSOBOWE  

1. Nazwisko i mię 

2. PESEL 

3. Telefon 

4. Adres e-mail  

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE STUDIÓW/KSZTAŁCENIA  

1. Nr albumu.  

2. Rok studiów/kształcenia, kierunek i jednostka organizacyjna (osoby studiujące na 

więcej niż jednym kierunku podają wszystkie kierunki studiów).  

3. Poziom kształcenia (proszę zaznaczyć właściwy rodzaj studiów):  

a) studia pierwszego stopnia,  

b) studia drugiego stopnia,  

c) studia jednolite magisterskie,  

d) studia podyplomowe.  

4. Forma studiów:  

a) studia stacjonarne (dzienne), 

b) studia niestacjonarne (zaoczne), 

c) studia niestacjonarne. 

III.  INFORMACJE DOTYCZĄCE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI lub CHOROBY  

1. Stopień niepełnosprawności (proszę zaznaczyć właściwy stopień niepełnosprawności 

orzeczony przez komisję lekarską):  

a) znaczny,  

b) umiarkowany,  

c) lekki,  

d) brak orzeczonego stopnia. 



2. Schorzenia specjalne (wpisać właściwe na podstawie posiadanej dokumentacji). 

3. Opis problemów zdrowotnych.  

4. Trudności w studiowaniu (proszę opisać trudności pojawiające się podczas 

studiów/kształcenia, które spowodowały chęć skorzystania z pomocy lub trudności 

związane z procesem uczenia się we wcześniejszych etapach nauczania).  

5. Rodzaj oczekiwanej pomocy (w przypadku trudności z określeniem rodzaju wsparcia, 

proszę zwrócić się do pracownika BON WUMed).  

 

 

 

……………………………… …………………………………   

Miejscowość,   data,  

 

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

podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Warszawska Uczelnia Medyczna im. 
Tadeusza Koźluka, Ulica: Bobrowiecka 9, 00-728, Warszawa, telefon: 225592205, e-mail: 
rektorat@wumed.pl, www: www.wumed.edu.pl. 
Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków 
prawnych, do jakich zobowiązana jest Uczelnia w ramach swej statutowej działalności oraz 
realizowanego projektu „Warszawska Uczelnia Medyczna to uczelnia równych szans”. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które obejmują szczególne 
kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO przez Warszawską Uczelnię 
Medyczną im. Tadeusza Koźluka, Ulica: Bobrowiecka 9, 00-728, Warszawa, w celu 
zapewnienia pomocy przez Biuro Osób  Niepełnosprawnych w zakresie stwarzania 
warunków pełnego udziału w procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania 
kształcenia na Uczelni. 
                                                                                           ……………………………………………………………….. 

Data i podpis 

 

Adnotacje Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnościami w zakresie rozpoznania 

wniosku: 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

                                                                ……………………………………… 

 

 

mailto:rektorat@wumed.pl
http://www.wumed.edu.pl/

