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Regulamin wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego dla 
studentów 

Wyższej Szkoły Finansów i Zarzadzania Białymstoku 

 

§ 1. 

POSTAWNOWIENIA OGÓLNE 

1. Wyższa Szkoła Finansów i Zarzadzania w Białymstoku (zwana dalej WSFiZ  

w Białymstoku) prowadzi konsultacje w zakresie doradztwa zawodowego dla studentów 

WSFiZ w Białymstoku, w tym będących osobami ze szczególnymi potrzebami,  

w szczególności osobami z niepełnosprawnościami. 

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o osobie ze szczególnymi potrzebami – należy 

przez to rozumieć osobę, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, 

albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania 

bądź zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć  

w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami. Do osób ze szczególnymi 

potrzebami należą również osoby z niepełnosprawnością, czyli osoby, które mają 

długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie 

zmysłów, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny 

udział w życiu społecznym na zasadzie równości z innymi osobami. 

3. Celem konsultacji w zakresie doradztwa zawodowego jest świadczenie zróżnicowanych  

i dostosowanych do potrzeb studentów, w tym będących osobami ze szczególnymi 

potrzebami, w szczególności osobami z niepełnosprawnościami form wsparcia w ramach 

przygotowania do wejścia na rynek pracy, przekwalifikowania zawodowego oraz 

doskonalenia zawodowego.  

4. W zależności od potrzeb, konsultacje w zakresie doradztwa zawodowego mogą dotyczyć:  

1) opracowania diagnozy potencjału osobistego w tym predyspozycji zawodowych, 

preferencji, potrzeb, możliwości i barier rozwoju z wykorzystaniem testów i/lub innych 

narzędzi diagnostycznych; 

2) wyboru ścieżki rozwoju zawodowego i stworzenia; Indywidulanego Planu Działania; 

3) wsparcia w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy 

kwalifikacyjnej. 

5. Konsultacje w zakresie doradztwa zawodowego są prowadzone przez doradcę 

zawodowego.  

6. Korzystanie z konsultacji w zakresie doradztwa zawodowego jest dobrowolne  

i nieodpłatne.  

7. Konsultacje w zakresie doradztwa zawodowego mają charakter indywidualnych spotkań  

z doradcą zawodowym.  
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8. Doradca zawodowy dostosowuje formę wsparcia do potrzeb studenta, w tym będącego 

osobą ze szczególnymi potrzebami, w szczególności osobą z niepełnosprawnościami. 

9. W razie potrzeby, za zgodą studenta, doradca zawodowy ma prawo kontaktować się  

w jego sprawie z pracownikami WSFiZ w Białymstoku oraz sporządzać opinie związane  

z jego funkcjonowaniem na Uczelni i potrzebami edukacyjnymi wynikającymi ze stanu 

zdrowia.  

10. Zgoda studenta, słuchacza odnośnie do sytuacji opisanych w ust. 9 wymaga formy 

pisemnej. 

11. Czas trwania konsultacji uzależniony jest od indywidualnych potrzeb studenta. Przyjmuje 

się, że 1 godzina konsultacji to 60 minut.  

12. Student wyrażający chęć udziału w konsultacjach w zakresie doradztwa zawodowego jest 

zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. 

13. Przystąpienie do konsultacji w zakresie doradztwa zawodowego poprzedzone jest 

wypełnieniem formularza zapisu zawierającego oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie 

danych osobowych, w tym danych wrażliwych, według wzoru stanowiącego załącznik do 

Regulaminu.  

14. Wypełniony formularz zapisu student przesyła na adres poczty elektronicznej: 

Białystok: doradca.bialystok@wsfiz.edu.pl   

Filia w Ełku: doradca.elk@wsfiz.edu.pl 

15. Po rejestracji, student, zostanie poinformowany o najbliższym wolnym terminie konsultacji 

w zakresie doradztwa zawodowego drogą mailową (wiadomość zostanie wysłana na 

wskazany w formularzu zapisu adres e-mail). 

16. Po otrzymaniu maila z wyznaczonym terminem konsultacji, student zobowiązany jest 

każdorazowo poinformować, czy akceptuje wskazany dzień i godzinę konsultacji.  

W przypadku, gdyby wskazany termin nie pasował studentowi otrzyma on kolejny mail  

z nowym terminem konsultacji.  

17. Student, który zostanie zapisany na konsultację w zakresie doradztwa zawodowego i ją 

potwierdzi, a z różnych przyczyn nie może przyjść w danym terminie, proszony jest  

o mailowe odwołanie wizyty.  

18. W przypadku niemożności zrealizowania świadczenia z przyczyny leżącej wyłącznie po 

stronie doradcy zawodowego, student zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany 

mailowo i zostanie zaproponowany inny termin.  

19. Konsultacje w zakresie doradztwa zawodowego odbywają się zarówno stacjonarnie  

w siedzibie WSFiZ w Białymstoku, ul. Ciepła 40, siedzibie Filii w Ełku, ul. Grunwaldzka 1, 

jak i prowadzone są w formie zdalnej, z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.   

20. W przypadku, gdy wizyta ma się odbyć online, dzień przed wizytą, doradca zawodowy 

prowadzący konsultację, skontaktuje się ze studentem, aby poinformować go przy użyciu 

jakiego zespołu aplikacji MS Teams nastąpi spotkanie.  

mailto:doradca.bialystok@wsfiz.edu.pl
mailto:doradca.elk@wsfiz.edu.pl
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21. W przypadku wizyt online obie strony, zarówno doradca zawodowy jak i student powinni 

wyposażyć się w sprawny sprzęt, tzn. podczas konsultacji powinny być sprawne kamera  

i mikrofon. 

22. W przypadku wizyt stacjonarnych doradca zawodowy poinformuje o dokładnej lokalizacji 

dzień przed spotkaniem, poprzez wiadomość mailową.  

23. Dane kontaktowe do doradcy zawodowego są opublikowane na stronie internetowej 

WSFiZ w Białymstoku (zakładka Biura Karier oraz Biura ds. Wsparcia Osób  

z Niepełnosprawnościami). 

24. Konsultacje w zakresie doradztwa zawodowego nie są prowadzone przez telefon.  

25. WSFiZ w Białymstoku nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędne interpretacje porad 

udzielonych przez doradcę zawodowego prowadzącego konsultacje. 

§ 2. 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 

1. Doradca zawodowy jest zobowiązany do zachowania poufności informacji otrzymanych 

podczas konsultacji. 

2. Doradca zawodowy zobowiązuje się do rzetelnej pracy w trakcie konsultacji, prowadzenia 

ich z należytą starannością i wykorzystaniem aktualnej wiedzy.  

3. Doradca zawodowy pracuje w ustalonych dniach i godzinach opublikowanych na 

internetowej stronie WSFiZ w Białymstoku. W wyjątkowych sytuacjach termin konsultacji 

indywidualnych może ulec zmianie. O zmianie terminu doradca zawodowy powiadamia 

studentów poprzez informację na stronie internetowej WSFiZ w Białymstoku. 

4. Doradca zawodowy ma prawo odmówić udzielenia pomocy osobie znajdującej się pod 

wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, jak również osobie agresywnej 

lub stwarzającej zagrożenie. 

§ 3. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Zastrzega się prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu zostaną przedstawione na 

najbliższym spotkaniu ze studentem po zaistnieniu zmiany. 
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Załącznik  

do Regulaminu wsparcia z zakresie doradztwa zawodowego dla studentów  
Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku  

Formularz zapisu na konsultację w zakresie doradztwa zawodowego 

 

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

Nr albumu ………………………  

Dane kontaktowe. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne. Ułatwi kontakt w przypadku 
zmiany terminu kolejnej konsultacji w zakresie doradztwa zawodowego:  

· adres e-mail (z domeną: wsfiz): ………………………….…………………..…………………….  

 (na podany adres e-mail zostanie wysłana informacja z terminem konsultacji) 

· telefon: ………………………….………………………….  

Chcę skorzystać z konsultacji w zakresie doradztwa zawodowego prowadzonej w formie 

(proszę wybrać właściwe) 
□ Stacjonarnej: 

□ (w siedzibie WSFiZ w Białymstoku) 
□ (w siedzibie WSFiZ w Białymstoku, Filia w Ełku) 

□ zdalnej 
□ każda forma będzie dobra 

Uwagi (np. preferowany dzień konsultacji; szczególne potrzeby itp.) 

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

Oświadczenia:  

Oświadczam, że jestem:  

□ studentem/-tką  

Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem wsparcia w zakresie doradztwa 

zawodowego dla studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarzadzania Białymstoku 

 
 
 
Miejscowość, dnia …………………………         ……………………………………………………. 

                                                                            (czytelny podpis osoby składającej formularz) 
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OŚWIADCZENIE I ZGODA DO FORMULARZA ZAPISU NA KONSULTACJĘ 

W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO  

Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o tym, że:  

 Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak odmowa ich podania 
uniemożliwi udzielenie mi wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego.  

 Administratorem moich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania  
w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ciepłej 40, 15-472 Białystok, adres e-mail: 
kancelaria.rektora@wsfiz.edu.pl.   

 Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod 
adresem e-mail: iod@wsfiz.edu.pl lub pod nr. telefonu 85 67 85 851.  

 Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest wyrażona przeze mnie zgoda 
(art. 6 ust.1 lit. a RODO). Przekazane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu 
udzielenia mi wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego, w zakresie objętym Regulaminem 
wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego dla studentów Wyższej Szkoły Finansów i 
Zarządzania w Białymstoku. 

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przeze mnie wycofana w dowolnym 
momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 Przysługuje mi prawo do żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, 
mam prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz otrzymania ich kopii, 
zgodnie z przepisami RODO.  

 Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy RODO.  

 Przekazane Administratorowi dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 
udzielenia mi wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego oraz wynikający z przepisów dot. 
archiwizacji obowiązujących Administratora.  

 Administrator nie zamierza przekazywać moich danych osobowych innym odbiorcom oraz do 
państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Dane osobowe mogą być udostępnione przez 
Administratora wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.  

 Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.  

 

Miejscowość, dnia: ……………………..                          ………………………………………..………  

                                                                            (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)  

 

ZGODA O UDZIELENIE WSPARCIA W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), 
zwanego dalej RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych  
w formularzu zapisu na konsultację w zakresie doradztwa zawodowego, organizowanego przez 
Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ciepłej 40, 15-472 
Białystok, adres e-mail: kancelaria.rektora@wsfiz.edu.pl  jako administrator danych osobowych,  
w celu realizacji wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego.  
 
Miejscowość, dnia: ……………………..                         ………………………………………………… 

                                                                             (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)  

mailto:kancelaria.rektora@wsfiz.edu.pl
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