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Centrum Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

 
 

DATA  

IMIĘ   

NAZWISKO   

MIASTO  

KOD POCZTOWY  

ULICA NR DOMU/NR 

MIESZKANIA 

 

TELEFON KONTAKTOWY  

ADRES E-MAIL  

(w domenie uekat.pl) 

  

ZAZNACZ WŁAŚCIWE 

(proszę zaznaczyć jedną opcję) 

 student/doktorant/uczestnik 

 pracownik 

 

 

 

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

 

 

 na stałe 

 czasowe – do kiedy:..................................... 

 bez orzeczenia 

 nie dotyczy 
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JEŚLI POSIADASZ ORZECZENIE – zaznacz właściwą instytucję 

 

1. Powiatowy lub Miejski Zespół ds. Orzekania i Niepełnosprawności: 

Orzeczony stopień niepełnosprawności: 

 lekki 

 umiarkowany 

 znaczny 

 

2. Orzeczenie Komisji Lekarskiej ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia 

Przyznana Grupa: 

 I 

 II 

 III 

 

3. Lekarz Orzecznik ZUS 

Orzeczona niezdolność do pracy: 

 częściowa niezdolność do pracy  

 całkowita niezdolność do pracy  

 całkowita niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji 

 

 

SYMBOL NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

 

 01-U – upośledzenie umysłowe; 

 02-P – choroby psychiczne; 

 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu; 

 04-O – choroby narządu wzroku; 

 05-R – upośledzenie narządu ruchu; 

 06-E – epilepsja; 

 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia; 

 08-T – choroby układu pokarmowego; 

 09-M – choroby układu moczowo-płciowego; 

 10-N – choroby neurologiczne; 

 11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia 

enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu 

krwiotwórczego; 

 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe 

 nie dotyczy (brak orzeczenia) 
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RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DOTYCZY 

 

 narządu ruchu 

 narządu wzroku 

 narządu słuchu 

 narządu mowy 

 zaburzeń ze spektrum autyzmu  

 zaburzeń emocjonalnych 

 inne 

 

 

 

WSPARCIE 

 

Zwracam się z prośbą o przyznanie wsparcia w semestrze (proszę zaznaczyć tylko jeden 

semestr): 

 zimowym 

 letnim 
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RODZAJ WSPARCIA 

 

 asystent studenta 

 tłumacz języka migowego 

 wjazd na wewnętrzny parking uczelni  

 dostosowanie materiałów (np. powiększona czcionka) 

 specjalistyczny sprzęt np. drukarka Braille, klawiatura dla osób słabo widzących, itp. 

 zajęcia wyrównawcze z wychowania fizycznego 

 zajęcia wyrównawcze z języka (dot. studia I st. stacjonarne i niestacjonarne):  

Można ubiegać się maksymalnie o 2 dodatkowe lektoraty z następujących języków: 

(proszę podać poziom nauczania języka, na którym ma odbywać się dodatkowy lektorat) 

 angielski (proszę wybrać poziom języka : A1/ A2/ B1/ B2/ C1): .................... 

 niemiecki (proszę wybrać poziom języka : A1/ A2/ B1/ B2/ C1): ................... 

 francuski (proszę wybrać poziom języka : A1/ A2/ B1/ B2/ C1): .................... 

 hiszpański (proszę wybrać poziom języka : A1/ A2/ B1/ B2/ C1): .................. 

 włoski (proszę wybrać poziom języka : A1/ A2/ B1/ B2/ C1): ......................... 

 rosyjski (proszę wybrać poziom języka : A1/ A2/ B1/ B2/ C1): ....................... 

 udostępnienie materiałów dydaktycznych 

Podaj pełną nazwę przedmiotu oraz imię i nazwisko osoby prowadzącej. 

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

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

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

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

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

 dostosowanie formy zaliczeń i egzaminów 

 inne: ........................................................................................................................... 

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

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

 

 

PROSZĘ O DOKONANIE ZMIANY FORMY – jeśli dotyczy 

 

 egzaminu 

 zaliczenia 
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DOSTĘPNE FORMY WSPARCIA 

 

• zmiana formy pisemnej na ustną,  

• zmiana formy ustnej na pisemną,  

• przedłużenie czasu trwania egzaminu/zaliczenia,  

• zdawanie na dostosowanych arkuszach 
 
 
 

EGZAMIN – jeśli dotyczy 

 
(proszę  podać w kolejności - dla każdego egzaminu: pełną nazwę przedmiotu, imię i nazwisko 
osoby prowadzącej oraz formę wsparcia): 
 

• ............................................................................................................................................... 

• ............................................................................................................................................... 

• ............................................................................................................................................... 

• ............................................................................................................................................... 

• ............................................................................................................................................... 

• ................................................................................................................................................ 

 
 
 
ZALICZENIE – jeśli dotyczy 

 
(proszę  podać w kolejności - dla każdego zaliczenia: pełną nazwę przedmiotu, imię i nazwisko 
osoby prowadzącej oraz formę wsparcia): 
 

• ............................................................................................................................................... 

• ............................................................................................................................................... 

• ............................................................................................................................................... 

• ............................................................................................................................................... 

• ............................................................................................................................................... 

• ................................................................................................................................................ 
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UZASADNIENIE 

 

Proszę krótko uzasadnić wniosek. 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO1 oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych w zakresie stanu 

mojego zdrowa w celach związanych z ubieganiem się przeze mnie o wszelkie kwestie 

dotyczące różnych form wsparcia dla osób ze szczególnymi potrzebami realizowanych 

przez Centrum Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami w Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Katowicach, będącego administratorem danych osobowych. 

 

Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO można się zapoznać u administratora  

danych osobowych, na jego stronie internetowej czy w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 

………….............……………………. 
data, czytelny podpis 

 

 

 

 

 

Potwierdzam przyjęcie Wniosku 
 
Katowice, dnia................................................ 

 
 

………….............……………………. 
podpis Kierownika Centrum Wsparcia Osób 

ze Szczególnymi Potrzebami 
 

 

 

 

 
1 Rozporządzenie 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. z 2016 r. nr 119 poz. 1, z późn. sprost.) 
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OPINIA KIEROWNIKA CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH 

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

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

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

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

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

 

 

Katowice, dnia………………………………. 

 
 
 

…………………………………… 
podpis kierownika 

 
 
 
 

 
Wyrażam zgodę na udzielenie wsparcia wg stawki godzinowej ……………………………………… 

/Nie wyrażam zgody* 

 

 

Wynagrodzenie ……………………………………………… jest/nie może być finansowane ze 
środków z dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków 
do pełnego udziału w procesie przyjmowania  na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na 
studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej. 
 
 
 
 
 
 

Katowice, dnia………………………………. 

 
 
 
 
 

…………………………………… 
podpis Pełnomocnika Rektora  

ds. Osób ze Szczególnymi Potrzebami 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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OPINIA KIEROWNIKA CENTRUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU 

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

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

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

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

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

 

 

Katowice, dnia………………………………. 

 
 
 

…………………………………… 
podpis kierownika 

 
 
 
 

 
Wyrażam zgodę na udzielenie wsparcia wg stawki godzinowej ……………………………………… 

/Nie wyrażam zgody* 

 

 

Wynagrodzenie ……………………………………………… jest/nie może być finansowane ze 
środków z dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków 
do pełnego udziału w procesie przyjmowania  na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na 
studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej. 
 
 
 
 
 
 

Katowice, dnia………………………………. 

 
 
 
 
 

…………………………………… 
podpis Pełnomocnika Rektora  

ds. Osób ze Szczególnymi Potrzebami 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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OPINIA KIEROWNIKA CENTRUM WSPARCIA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 

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

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

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

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

 

Katowice, dnia………………………………. …………………………………… 
podpis kierownika 

 
Popieram/nie popieram prośby* 
Katowice, dnia………………………………. 

 
 

…………………………………… 
podpis Pełnomocnika Rektora  

ds. Osób ze Szczególnymi Potrzebami 

 
 

 
 
Wyrażam/Nie wyrażam zgody* 
Katowice, dnia………………………........ 

 
……………………………………… 

podpis dyrektora Biura Gospodarki Majątkiem 

 

 
 
Wyrażam zgodę na udzielenie wsparcia wg stawki godzinowej ……………………………… 

/Nie wyrażam zgody* 
 
 
Wynagrodzenie ……………………………………………… jest/nie może być finansowane ze 
środków z dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków 
do pełnego udziału w procesie przyjmowania  na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na 
studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej. 
 
 

Katowice, dnia……………………. 
 

…………………………………… 
podpis Pełnomocnika Rektora  

ds. Osób ze Szczególnymi Potrzebami 

 

 
Wyrażam/Nie wyrażam zgody* 
Katowice, dnia………………………........ 

 
……………………………………… 

podpis Dziekana 

*niepotrzebne skreślić  
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WYPEŁNIA STUDENT / DOKTORANT / UCZESTNIK 
 

NUMER ALBUMU   

TRYB STUDIÓW  

(proszę zaznaczyć jedną opcję) 

 stacjonarne 

 niestacjonarne 

RODZAJ STUDIÓW  

(proszę zaznaczyć jedną opcję) 

 I stopnia 

 II stopnia 

 doktoranckie 

 podyplomowe 

 Uniwersytet III wieku 

 Uniwersytet Dziecięcy 

KIERUNEK  

SEMESTR STUDIÓW  

(proszę zaznaczyć jedną opcję) 

 I  IV 

 II  V 

 III  VI 

 

 

………….............……………………. 
data, czytelny podpis 

 

 

 


