
Zarządzenie Nr RK.021.14.2022 

Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku 

z dnia 20 kwietnia 2022 r.  

 

w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z procesem rekrutacji na studia wyższe w 
Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku 

Na podstawie: 

1) art. 69 ust. 1 i 2 oraz art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.), 

2) § 15 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 
r. w sprawie studiów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 661); 

3) § 20 ust. 5 Statutu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku,  

zarządza się co następuje: 

§ 1 

1. W Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku wprowadza się szczegółowe wzory 
dokumentacji związanej z procesem rekrutacji na studia wyższe i tokiem studiów, stanowiące 
odpowiednio załączniki do niniejszego zarządzenia: 

1) załącznik nr 1 - podanie o przyjęcie na studia wyższe,  

2) załącznik nr 2 - klauzula informacyjna w sprawie rekrutacji na studia wyższe oraz  
w procesie uczenia się na studiach wyższych, 

3) załącznik nr 3 - oświadczenie (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych), 

4) załącznik nr 4 - podanie o wystawienie elektronicznej legitymacji studenckiej, 

5) załącznik nr 5 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą 
elektroniczną, 

6) załącznik nr 6 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, 

7) załącznik nr 7 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na doręczanie pism drogą elektroniczną, 

8) załącznik nr 8 - upoważnienie do uzyskania informacji, 

9) załącznik nr 9 - informacja o obowiązkowej czynnej służbie wojskowej. 

§ 2 

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się jednostkom organizacyjnym Wyższej Szkoły Finansów i 
Zarządzania w Białymstoku odpowiedzialnym za proces rekrutacji na studia wyższe. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do rekrutacji na studia wyższe w 
roku akademickim 2022/2023 rozpoczynającej się od dnia 1 czerwca 2022 roku. 

 

Rektor 

Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku 

Dr Edward Hościłowicz, prof. WSFiZ 
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Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr RK. 021.14.2022 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie 

określenia wzorów dokumentów związanych z procesem rekrutacji na studia wyższe w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania  
w Białymstoku 

…………………………………………………….. 
Miejscowość i data złożenia dokumentów 

.................................................. 
Imiona i nazwisko 

 
 
 
 

Do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  
Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania  
w Białymstoku 
ul. Ciepła 40 
15-472 Białystok 

Nr sprawy:….. 

 

Podanie o przyjęcie na studia wyższe w trybie: rekrutacji/potwierdzenia efektów uczenia 
się/przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej* 

 

Proszę o przyjęcie mnie w roku akademickim 20……/20……  na studia pierwszego/drugiego* stopnia, w 
formie stacjonarnej/niestacjonarnej*, na kierunek ……………………………………………………………………………, 

1. Kandydat, Imiona i nazwisko: ……………………………………………….…………………………….………………………, 

2. Data i miejsce urodzenia: DD-MM-RRRR, ………………………………, Państwo ……………………, 

3. Nr PESEL: ……………………………, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu 
potwierdzającego tożsamość ………………………… oraz nazwę państwa, które wydało dokument 
……………………………………, 

4. Płeć: kobieta/mężczyzna*, 

5. Imię ojca: ………………………, 

6. Adres zamieszkania: ul. ……………………………………. miejscowość* ……………………………………, nr 
domu………, nr mieszkania ………... kod pocztowy………………. poczta ……………………………, 

7. Adres do korespondencji: ul. …………miejscowość* ………………………, nr domu……, nr mieszkania …….  
kod pocztowy………………. poczta …………………, 

8. Adres poczty elektronicznej: ……………………………………………………………, 

9. Numer telefonu kontaktowego: ……………………………………………………………, 

10. Miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: miasto/wieś* 

11. Obywatelstwo: …………. 

11.1 W przypadku cudzoziemców: 

1) informacja o posiadaczu Karty Polaka – TAK/NIE*, ważna do ……………. 

2) podstawa przyjęcia na studia i odbywania kształcenia: 

a) na zasadach obowiązujących obywateli polskich, 

b) na podstawie umów zawartych w podmiotem zagranicznym przez uczelnię, 

c) na postawie decyzji właściwego ministra 

 
Miejsce na zdjęcie 

formatu 
dowodowego 
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d) na podstawie decyzja dyrektora NAWA w odniesieniu do stypendystów, 

e) na podstawie decyzji administracyjnej rektora*, 

12. Informacje o państwie wydania świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów wyższych/ 
innego dokumentu* - informacje o uzyskaniu świadectwa dojrzałości w Polsce: TAK/NIE* 

13. Informacje o posiadaniu dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, dotyczące 
cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia wyższe w języku polskim: 

1) świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, 

2) dyplom ukończenia studiów z językiem polskim jako językiem wykładowym, 

3) dyplom ukończenia filologii polskiej, 

4) certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie biegłości językowej co 
najmniej B2. 

14. Informacja o posiadaniu dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego (dotyczy 
kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia, na kierunki prowadzone w języku angielskim, z 
wyłączeniem kandydatów, dla których język angielski jest językiem ojczystym bądź kandydatów, 
którzy legitymują się dyplomem IB lub dyplomem EB, lub innym zagranicznym świadectwem 
dojrzałości wydanym przez szkołę, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim: 

1) FCE,  

2) CAE,  

3) CPE,  

4) TOEFL, 

5) inny dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym 
odbywanie studiów1 *.  

15. Wybieram język obcy (studenci wybierają język obcy nowożytny będący kontynuacją nauki tego 
języka, którego znajomość potwierdza egzamin maturalny lub certyfikat językowy:  

1) Język:  

a) angielski, 

b) niemiecki, 

c) rosyjski, 

d) inny*. 

2) poziom:  

a) A2 – poziom wyrównawczy, 

b) B1 – poziom samodzielny, 

c) B2 – poziom samodzielny*. 

16. Jestem/Nie jestem osobą ze szczególnymi potrzebami2.  

                                                 

1  Inne certyfikaty wydane przez instytucje stowarzyszone w Association of Language Testers in Europe, uzyskanie na egzaminie 
maturalnym języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej 50 punktów procentowych 

2 Zgodnie z art. 2 pkt 3 „osobę, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, 
w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby 
uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami” ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062). 
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17. O uczelni dowiedziałem/dowiedziałam* się z: Internetu, Informatora o szkołach wyższych, wizyt w 
szkole, reklamy w prasie, telewizji, radia, jestem absolwentem; 

18. Prawidłowość danych zawartych w podaniu stwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

*niewłaściwe skreślić/wybrać właściwe 

 

 

 

 

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

 

   

19. Do podania dołączam: 

1) świadectwo dojrzałości ………………… Nr ………….   z dnia ………………. w przypadku studiów 
pierwszego stopnia bądź dyplom ukończenia studiów: nazwę uczelni ……………………………… numer 
dyplomu ……………………. oraz datę i miejsce wystawienia ……………………… – w przypadku studiów 
drugiego stopnia, 

2) zdjęcie w formie elektronicznej i 1 fotografię formatu dowodowego zgodne z wymaganiami 
obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-
granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu), 

3) kopię opłaty rekrutacyjnej, 

4) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

 
 
 

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

 

 

Oświadczam, iż: 

1) Zapoznałem(-łam) się z Uchwałą Nr 3 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 
dnia z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 3 Senatu Wyższej Szkoły 
Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie warunków, trybu, terminu 
rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w 
Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku na rok akademicki 2022/2023; 

2) Zapoznałem(-łam) się z Regulamin Studiów w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku; 

3) Zapoznałem(-łam) się z Programem studiów wybranego przeze mnie kierunku studiów wyższych; 

4) Zapoznałem(-łam) się z Instrukcją finansową na rok akademicki 2022/2023 dla kandydatów na studia 
i studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku; 

5) Zapoznałem się z klauzulą informacyjną w sprawie rekrutacji na studia oraz uczenia się na studiach 
wyższych. 

 

W załączeniu: 
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1) w przepadu przyjęcia na studia wyższe na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się załączam 
rozstrzygnięcie Nr ……… z dnia ……….…. Wydziałowej Komisji ds. potwierdzania efektów uczenia 
Wydziału ……………………………….. w sprawie potwierdzania efektów uczenia się wraz z Wykaz 
zajęć/grupy zajęć z punktacją ECTS i ocenami otrzymanymi w postępowaniu potwierdzania efektów 
uczenia się; 

2) w przepadu przyjęcia na studia wyższe na podstawie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni 
zagranicznej załączam: 

a) wniosek o przeniesienie z innej uczelni na studia prowadzone przez WSFiZ w Białymstoku; 

b) wykaz zaliczonych zajęć i/lub karta przebiegu studiów z uwzględnieniem przedmiotów, liczby ich 
godzin, uzyskanych ocen i wykorzystanych punktów ECTS, z podpisem dziekana lub osoby 
upoważnionej do podpisania. 

W przypadku uczelni zagranicznych wymagane dokumenty należy dostarczyć w wersji przetłumaczonej 
na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
Pokwitowanie w przypadku rezygnacji ze studiów ……………………………………………………………. 
 
 
 
 

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

*niewłaściwe skreślić 
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Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Nr RK. 021.14.2022 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie 

określenia wzorów dokumentów związanych z procesem rekrutacji na studia wyższe w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania  
w Białymstoku 

Klauzula informacyjna w sprawie rekrutacji na studia wyższe oraz uczenia się na studiach wyższych 

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ul. 
Ciepła 40, 15-472 Białystok, adres e-mail: kancelaria.rektora@wsfiz.edu.pl, tel.: 85 67 85 823; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ul. Ciepła 40, 
15-472 Białystok, adres e-mail: iod@wsfiz.edu.pl, tel. 85/67 85 851; 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a)  realizacji procesu rekrutacji na studia wyższe oraz uczenia się na studiach wyższych, tj. zgodnie z ustawą z 
dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm), 
oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c - 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. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), 

b) przygotowania i wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych, 

c) rachunkowości i rozliczeń podatkowych, 

d) windykacji należności oraz dochodzenia roszczeń, 

e) generowania statystyk, 

f) archiwizacji; 

4) odbiorcami Państwa danych osobowych są: 

a)  osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich 
obowiązków służbowych, 

b) podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania 
danych, 

c) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który prowadzi System Informacji o Szkolnictwie Wyższym w 
Ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on” zwany dalej 
„Systemem POL-on”; 

5) dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej; 

6) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu; 

7) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat w zasobach archiwalnych Wyższej Szkoły 
Finansów i Zarządzania w Białymstoku, a w Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym w Ramach 
Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”, zwanym Systemem POL-on 
przez okres 20 lat; w przypadku kandydatów nieprzyjętych na pierwszy rok studiów Uczelnia przechowuje kopie 
dokumentów przez 6 miesięcy; 

8) posiadają Państwo prawo żądania od Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku dostępu do danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

9) posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, tel. 22 531 03 01, gdy uzasadnione jest, 
że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez 
administratora skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji na studia i uczenia się na studiach wyższych. 

 
……………………………………………………………………………… 

Data i czytelny podpis   

mailto:kancelaria.rektora@wsfiz.edu.pl
mailto:iod@wsfiz.edu.pl
mailto:kancelaria@uodo.gov.pl
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Załącznik nr 3 
do Zarządzenia Nr RK. 021.14.2022 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie 

określenia wzorów dokumentów związanych z procesem rekrutacji na studia wyższe w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania  
w Białymstoku 

 

…………………………………………….., ………………………….....................r. 

Imiona i nazwisko ……………………………. 
Numer albumu …………………………………. 
Adres poczty elektronicznej …………………………………………………………… 
Numer telefonu kontaktowego ……………………………………………………….. 
 
Oświadczenie (wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych) 

W związku z Rozporządzeniem 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, str. 1 z późn. zm.) oświadczam, iż wyrażam wyraźną, 
dobrowolną, konkretną i świadomą zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które są zgodne 
ze stanem faktycznym, w celu:  

1) prowadzenia postępowania rekrutacyjnego w formie elektronicznej poprzez Internetowy 
Kwestionariusz Zgłoszeniowy oraz w formie papierowej na studia wyższe, a w przypadku podjęcia 
studiów, dla potrzeb dokumentowania przebiegu studiów, których organizatorem i 
administratorem jest Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-472 
Białystok, e-mail: kancelaria.rektora@wsfiz.edu.pl, tel.:  85/67 85 823,  

2) otrzymywania drogą elektroniczną bądź telefoniczną informacji związanych z postępowaniem 
rekrutacyjnym, a w razie podjęcia studiów wyższych informacji o charakterze organizacyjnym, 

3) otrzymywania informacji o świadczonych przez Uczelnię usługach edukacyjnych. 

Jednocześnie oświadczam, że zapytanie mnie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej 
formie oraz poinformowano mnie o możliwości wycofania zgody w każdym czasie, a także o możliwości 
jej rozliczalności. 

 

 
 

……………………………………………………………………………. 
czytelny podpis   

 

mailto:kancelaria.rektora@wsfiz.edu.pl
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Załącznik nr 4 
do Zarządzenia Nr RK. 021.14.2022 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie 

określenia wzorów dokumentów związanych z procesem rekrutacji na studia wyższe w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania  
w Białymstoku 

 
egzemplarz do teczki akt osobowych 

 

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku 
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok 
 
Imiona i nazwisko ……………………………. 
Numer albumu …………………………………. 
Adres poczty elektronicznej …………………………………………………………… 
Numer telefonu kontaktowego ……………………………………………………….. 
 
 
 

Podanie  
o wystawienie elektronicznej legitymacji studenckiej  

 
Proszę o wystawienie elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) oraz o dopuszczenie mnie do 
logowania się w Systemie E-Student. 
Prawidłowość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem 
 
 
 
 

…………………………………………………… 
data i czytelny podpis  

Oświadczenie 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z instrukcją finansową Wyższej Szkoły Finansów i Zarzadzania w 
Białymstoku i zobowiązuje się do regulowania opłat czesnego w ratach miesięcznych/kwartalnych bądź 
jednorazowo (rocznie). 
 
 
 
 

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

 

Miejsce na 

zdjęcie formatu 

dowodowego 
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egzemplarz dla kandydata na studia 

 
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku 
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok 
 
Imiona i nazwisko ……………………………. 
Numer albumu …………………………………. 
Adres poczty elektronicznej …………………………………………………………… 
Numer telefonu kontaktowego ……………………………………………………….. 
 
 

Podanie o wystawienie elektronicznej legitymacji studenckiej 
 

Proszę o wystawienie elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) oraz o dopuszczenie mnie do 
logowania się w Systemie E-Student. 
Prawidłowość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem 
 
 

…………………………………………………… 
data i czytelny podpis  

Oświadczenie 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z instrukcją finansową Wyższej Szkoły Finansów i Zarzadzania w 
Białymstoku i zobowiązuje się do regulowania opłat czesnego w ratach miesięcznych/kwartalnych bądź 
jednorazowo (rocznie). 
                                                                                                                        ………………………………………………….. 
                                                                                                                                                       data i czytelny podpis 

INFORMACJA:  

e-Student 

Serwis e-Student (https://estudent.wsfiz.edu.pl) Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku to szybki i 
wygodny sposób na bycie na bieżąco z informacjami ważnymi dla studenta. W e-Studencie znajdziesz m.in.: oceny 
z przedmiotów, stan rozrachunków z uczelnią, aktualności szkoły, plan studiów, pomoce naukowe.  

Twój kod do aktywacji konta to: ……………………………. 

Wskazówka: Jeżeli rozpoczynasz studia drugiego stopnia i wcześniej już korzystałeś z e-Studenta nie musisz 
aktywować konta. Możesz korzystać z e-Studenta używając dotychczasowych danych logowania, a podany powyżej 
kod zignoruj. Informacje dotyczące Twoich nowych studiów zostaną dodane do serwisu jak tylko teczka z Twoimi 
dokumentami znajdzie się w dziekanacie. 

Krok 1. Aktywacja konta 

Aktywacja polega na wypełnieniu formularza znajdującego się pod adresem 
https://estudent.wsfiz.edu.pl/Aktywacja.aspx. W pola formularza należy wpisać album (bez księgi, czyli zwykle 
pierwszych 5 cyfr), numer PESEL oraz kod aktywacyjny podany powyżej, a następnie kliknąć przycisk „Aktywuj”. 
Jeżeli wszystko jest w porządku przeglądarka powinna otworzyć stronę rejestracji konta. 

Krok 2. Rejestracja konta 

Rejestracja konta polega na wypełnieniu formularza, który otworzył się po pomyślnej aktywacji. Zalecane jest 
ukończenie rejestracji od razu po otworzeniu formularza. W formularzu należy podać hasło (minimum 7-znakowe) 
jakie będzie używane do logowania się do e-Studenta oraz adres e-mail. Adres e-mail jest wymagany a jego 
podstawowym zastosowaniem jest odzyskanie hasła w przypadku jego zapomnienia. Po naciśnięciu przycisku 
„Zarejestruj się” konto zostanie utworzone a użytkownik zostanie od razu zalogowany. 
UWAGA: Kod aktywacyjny jest jednorazowego użytku, dlatego jeżeli z jakiegoś powodu nie ukończysz rejestracji 
musisz uzyskać nowy kod aktywacyjny. 

Krok 3. Późniejsze logowanie 

Kolejne logowania do e-Studenta można przeprowadzać na stronie startowej e-Studenta, podając login i hasło 
ustalone podczas rejestracji. 

 
Miejsce na zdjęcie 

formatu 
dowodowego 

https://estudent.wsfiz.edu.pl/Aktywacja.aspx
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Załącznik nr 5  
do Zarządzenia Nr RK. 021.14.2022 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie 

określenia wzorów dokumentów związanych z procesem rekrutacji na studia wyższe w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania  
w Białymstoku 

 

 
………………………………………………….., …………………………………………. 

 
Imiona i nazwisko ……………………………. 
Numer albumu …………………………………. 
Adres poczty elektronicznej …………………………………………………………… 
Numer telefonu kontaktowego ……………………………………………………….. 
 
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną 

(otrzymywanie korespondencji elektronicznej) 

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  
w celach marketingowych i innych usługach administratora danych, tj. Wyższą Szkołę Finansów  
i Zarządzania w Białymstoku zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, 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. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z 
późn. zm.).  

Na podstawie ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 
344 ze zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w 
Białymstoku informacji handlowej za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, a także na używanie 
przez Uczelnię komunikacji telefonicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i 
automatycznych systemów wywołujących w celu przekazania mi oferty marketingowej i innych usług 
administratora danych zgadnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 
2021 r. poz. 576 z późn. zm.). 

Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne. 

Jednocześnie oświadczam, że zapytanie mnie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej 
formie oraz poinformowano mnie o możliwości wycofania zgody w każdym czasie, a także o możliwości 
jej rozliczalności. 

 

 
 

................................................................... 
data i czytelny podpis  
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Załącznik nr 6  
do Zarządzenia Nr RK. 021.14.2022 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie 

określenia wzorów dokumentów związanych z procesem rekrutacji na studia wyższe w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania  
w Białymstoku 

 
………………………………………………….., …………………………………………. 

 
Imiona i nazwisko ……………………………. 
Numer albumu …………………………………. 
Adres poczty elektronicznej …………………………………………………………… 
Numer telefonu kontaktowego ……………………………………………………….. 
 
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku 

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,  
w tym mojego wizerunku zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, 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. z 2016 r. Nr 
119, str. 1 z późn. zm.).  

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1062) równocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w Systemie 
Recto wspomagającym obsługę procesu rekrutacji, dziekanatu i biura karier w Wyższej Szkole Finansów i 
Zarządzania w Białymstoku.  

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkań, 
uroczystości, wycieczek i innych zbiorowych zgromadzeń mogą zostać umieszczone na stronie 
internetowej Wyższej szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz wykorzystane w materiałach 
promocyjnych i publikacjach Uczelni.  

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie 
względem Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, z tytułu wykorzystywania mojego 
wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone o oświadczeniu. 

Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne. 

Jednocześnie oświadczam, że zapytanie mnie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej 
formie oraz poinformowano mnie o możliwości wycofania zgody w każdym czasie, a także o możliwości 
jej rozliczalności. 

 

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

data i czytelny podpis  
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Załącznik nr 7  
do Zarządzenia Nr RK. 021.14.2022 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie 

określenia wzorów dokumentów związanych z procesem rekrutacji na studia wyższe w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania  
w Białymstoku 

 
………………………………………………….., …………………………………………. 

 
Imiona i nazwisko ……………………………. 
Numer albumu …………………………………. 
Adres poczty elektronicznej …………………………………………………………… 
Numer telefonu kontaktowego ……………………………………………………….. 
 
 

Oświadczenie o  wyrażeniu zgody na doręczanie pism drogą elektroniczną 

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym 
doręczanie pism w postępowaniu za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej zgodnie z przepisami art. 
6 ust. 1 lit. a, b, c, 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. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).  

Zgodnie z art. 391 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. 
U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) wyrażam zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku.  

Jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania zrezygnuje z doręczenia pism za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, organ Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku doręcza pismo 
w sposób określony dla pisma w formie innej niż forma dokumentu elektronicznego. 

Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne. 

Jednocześnie oświadczam, że zapytanie mnie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej 
formie oraz poinformowano mnie o możliwości wycofania zgody w każdym czasie, a także o możliwości 
jej rozliczalności. 

 

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

data i czytelny podpis  
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Załącznik nr 8 
do Zarządzenia Nr RK. 021.14.2022 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie 

określenia wzorów dokumentów związanych z procesem rekrutacji na studia wyższe w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania  
w Białymstoku 

 
…………………………………………….., ………………………….....................r. 

Imiona i nazwisko ……………………………. 
Numer albumu …………………………………. 
Adres poczty elektronicznej …………………………………………………………… 
Numer telefonu kontaktowego ……………………………………………………….. 

 
 

Upoważnienie do uzyskania informacji 
 
 

Do udzielania informacji na temat: 

a) procesu uczenia się na wybranym przeze mnie kierunku studiów*, 

b) odpłatności i zobowiązań finansowych wobec Uczelni*. 

 

Dane osoby upoważnionej: 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………. 

Nr telefonu: ………………………………………………………………………………. 

 

*niewłaściwe skreślić 

 
……………………………………………………………………………. 

czytelny podpis   
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Załącznik nr 9 
do Zarządzenia Nr RK. 021.14.2022 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie 

określenia wzorów dokumentów związanych z procesem rekrutacji na studia wyższe w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania  
w Białymstoku 

 
………………………………………………….., …………………………………………. 

 
Imiona i nazwisko ……………………………. 
Numer albumu …………………………………. 
Adres poczty elektronicznej …………………………………………………………… 
Numer telefonu kontaktowego ……………………………………………………….. 
 
 

Informacja o obowiązkowej czynnej służbie wojskowej 

Niniejszym oświadczam, iż posiadam obywatelstwo polskie, a mój stosunek do służby wojskowej jest 

uregulowany/nieuregulowany*.  

Wojskowa Komenda Uzupełnień w ……………………………………………………………………………. 

 

*niewłaściwe skreślić 

 

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

data i czytelny podpis  
 


