
Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku 
 

Białystok, dnia  ………………………………………. 
 
Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania  
w Białymstoku 
 
 

 
 

 
 
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM 

  SOCJALNEGO 
  ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM SOCJALNEGO ZE WZGLĘDU NA SZCZEGÓLNIE UZASADNIONY PRZYPADEK  

(dla studentów studiów stacjonarnych)  
 
I. Dane studenta –wypełnia student 

 
NAZWISKO ..............................................................................    IMIĘ .......................................................................... 

Nr albumu  .................................        PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __    Obywatelstwo: …………………………… 

Adres stałego zameldowania: kod pocztowy  _ _ - _ _ _  miejscowość…………………………………………… 

Ulica ..........................................................., nr domu………………………., nr lokalu……………….  

Adres do korespondencji : kod pocztowy  _ _ - _ _ _  miejscowość……………………………………………….. 

Ulica ..............................................................., nr domu………………………., nr lokalu………………. 

telefon: ……………………………… 

Studia:       stacjonarne      niestacjonarne    I-go stopnia      II-go stopnia                    

Kierunek studiów: 

     Administracja                          Bezpieczeństwo państwa  

     Finanse i rachunkowość        Wychowanie fizyczne             Zarządzanie                                      

Wydział:     Nauk Ekonomicznych       Wychowania Fizycznego           Zarządzania                                

Rok studiów ………………….. 

Semestr studiów …………….. 

 

Nr rachunku bankowego, którego jestem właścicielem/współwłaścicielem 

                          

  

Wypełnia pracownik Biura Stypendialnego 

Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz opłat poniesionych z tytułu przebywania członka rodziny w instytucji 

zapewniającej całodobowe utrzymanie w roku ………….. wyniosła ........................... zł ............ gr. 

Dochód rodziny po odliczeniu zobowiązań wynosi: roczny  ............................. zł ........... gr, miesięczny  .......................  zł .......... gr. 

Dochód utracony w roku ………. wyniósł: ....................... zł .......... gr miesięcznie. 

Dochód uzyskany w roku ……….. wyniósł: ....................... zł ......... .gr miesięcznie. 

Miesięczny dochód rodziny po odliczeniu utraconego dochodu/doliczeniu uzyskanego dochodu wynosi ....................... zł...... gr. 

  Miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę wynosi ............................... zł ........................ gr. 

wypełnia pracownik Biura Stypendialnego 

 

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

Data                  czytelny podpis studenta (-ki) 

 
 

Nr wniosku: …………………      Rok akademicki: 20 … /20 … 
Data wpływu: …………….  202 …. r.  
 
Podpis osoby przyjmującej:……………………………………... 
Adnotacje:………………………………………........................... 

wypełnia pracownik Biura Stypendialnego 



II Dochody 
 
Dochody  członków rodziny studenta osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy 

 
 
 
 

L.p. 

 
 
 

Imię i nazwisko 
(wszyscy członkowie 

gospodarstwa domowego 

 
 
 

Stopień 
pokrewieństwa 

 
 
 

Data 
urodzenia 

 
 
 

Miejsce zatrudnienia lub nazwa 
szkoły/uczelni 

wypełnia pracownik Biura Stypendialnego 
Dochody netto (zł) 

  
 

Dochód ogółem 
netto (zł) 

Opodatkowane 
podatkiem 

dochodowym 
na zasadach 

ogólnych1 

Opodatkowane 
zryczałtowanym 

podatkiem 
dochodowym 

Inny dochód, 
niepodlegający 
opodatkowaniu 

1. 
 

 
wnioskodawca 

      

2. 
 

        

3. 
 

        

4. 
 

        

5. 
 

        

6. 
 

        

7. 
 

        

8. 
 

        

9. 
 

        

                                                                                                              
                                                                                Razem 

     



 
 

Załącznik nr 1a do Regulaminu świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku 
 

Białystok, dnia  ………………………………………. 
 
Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania  
w Białymstoku 
 
 

 
 

 
 

UPROSZCZONY  WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM 
  SOCJALNEGO 
  ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM SOCJALNEGO ZE WZGLĘDU NA SZCZEGÓLNIE UZASADNIONY PRZYPADEK  

(dla studentów studiów stacjonarnych)  
 

I. Dane studenta 

 

NAZWISKO ..............................................................................    IMIĘ .......................................................................... 

Nr albumu  .................................        PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __    Obywatelstwo: …………………………… 

Adres stałego zameldowania: kod pocztowy  _ _ - _ _ _  miejscowość…………………………………………… 

Ulica ..........................................................., nr domu………………………., nr lokalu………………. 

Adres do korespondencji : kod pocztowy  _ _ - _ _ _  miejscowość…………………………………………… 

Ulica ..............................................................., nr domu………………………., nr lokalu………………. 

telefon: ……………………………… 

Studia:       stacjonarne      niestacjonarne    I-go stopnia      II-go stopnia                    

Kierunek studiów: 

     Administracja                          Bezpieczeństwo państwa  

     Finanse i rachunkowość        Wychowanie fizyczne             Zarządzanie                                      

Wydział:     Nauk Ekonomicznych       Wychowania Fizycznego           Zarządzania                                

Rok studiów ………………….. 

Semestr studiów …………….. 

 
Nr rachunku bankowego, którego jestem właścicielem/współwłaścicielem 

                          

 
 
 
Oświadczam, że miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę wykazany we wniosku do Rektora  

WSFiZ w Białymstoku, nr …………… z  dnia ……………………..…, do dnia dzisiejszego nie uległ zmianie. 

 
 

    Miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę wynosi ......................................... zł ...................... gr. 

Wypełnia pracownik Biura Stypendialnego 

 
 
 

.............................................       ………............................................................ 
Data                   czytelny podpis studenta (-ki) 

 
 

Nr wniosku: …………………      Rok akademicki: 20 …… /20 …… 
 
Data wpływu: …………….20 …… r.  
 
Podpis osoby przyjmującej:……………………………………... 
 
Adnotacje:……………………………………….............................. 
 
wypełnia pracownik Biura Stypendialnego 



 
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku 
 

Białystok, dnia  ………………………………………. 
 
Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania  
w Białymstoku 
 
 

 
 

 
 
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

I. Dane studenta –wypełnia student 

 
NAZWISKO ..............................................................................    IMIĘ .......................................................................... 

Nr albumu  .................................        PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __    Obywatelstwo: …………………………… 

Adres stałego zameldowania: kod pocztowy  _ _ - _ _ _  miejscowość…………………………………………… 

Ulica ..........................................................., nr domu………………………., nr lokalu………………. 

Adres do korespondencji : kod pocztowy  _ _ - _ _ _  miejscowość…………………………………………… 

Ulica ..............................................................., nr domu………………………., nr lokalu………………. 

telefon: ……………………………… 

Studia:       stacjonarne      niestacjonarne    I-go stopnia      II-go stopnia                    

Kierunek studiów: 

     Administracja                          Bezpieczeństwo państwa  

     Finanse i rachunkowość        Wychowanie fizyczne             Zarządzanie                                      

Wydział:     Nauk Ekonomicznych       Wychowania Fizycznego           Zarządzania                                

Rok studiów ………………….. 

Semestr studiów …………….. 

 
Do wniosku należy załączyć oryginały lub uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających 
niepełnosprawność. Poniżej należy wypisać numery załączonych dokumentów. 
Dokument stwierdzający niepełnosprawność, nr dokumentu …………………………………………………. 

 

 

Stopień niepełnosprawności* 

I grupa - lekki Orzeczenie ważne do dnia: 

  _   _     

     Bezterminowo* 

II grupa – umiarkowany 

III grupa - znaczny 

*właściwe podkreślić 

Nr rachunku bankowego, którego jestem właścicielem/współwłaścicielem 

                          

 

 

 

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

Data                  Czytelny podpis studenta/-ki/ 

 
 

Nr wniosku: …………………      Rok akademicki: 20 …. /20 …. 
 
Data wpływu: …………….    202 …… r.  
 
Podpis osoby przyjmującej:……………………………………... 
Adnotacje:……………………………………….............................. 
 
wypełnia pracownik Biura Stypendialnego 



 
 

Załącznik nr 3 do Regulaminu świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku 
 
Białystok, dnia  ………………………………………. 
 
Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania  
w Białymstoku 
 
 

 
 

 
 
WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI 
 
I. Dane studenta –wypełnia student 

 
NAZWISKO ..............................................................................    IMIĘ .......................................................................... 

Nr albumu  .................................        PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __    Obywatelstwo: …………………………… 

Adres stałego zameldowania: kod pocztowy  _ _ - _ _ _  miejscowość…………………………………………… 

Ulica ..........................................................., nr domu………………………., nr lokalu………………. 

Adres do korespondencji : kod pocztowy  _ _ - _ _ _  miejscowość…………………………………………… 

Ulica ..............................................................., nr domu………………………., nr lokalu………………. 

telefon: ……………………………… 

Studia:       stacjonarne      niestacjonarne    I-go stopnia      II-go stopnia                    

Kierunek studiów: 

     Administracja                          Bezpieczeństwo państwa  

     Finanse i rachunkowość        Wychowanie fizyczne             Zarządzanie                                      

Wydział:     Nauk Ekonomicznych       Wychowania Fizycznego           Zarządzania                                

Rok studiów ………………….. 

Semestr studiów …………….. 

 
Nr rachunku bankowego, którego jestem właścicielem/współwłaścicielem 

                          

 
II. PROSZĘ O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z POWODU: 
   Śmierci matki /ojca / rodzeństwa / męża / żony / dzieci*  

   Kradzieży  

   Choroby studenta  

   Urodzenie dziecka  

   Inne powody (np.: powódź, pożar lub inne zdarzenie losowe) 

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

 
UZASADNIENIE: 

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

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

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

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

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

 
 
...........................................                                              ................................................................. 
              Data                            czytelny podpis studenta 

Załącznik nr 4 do Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku 

 
 

Nr wniosku: …………………      Rok akademicki: 20 … /20 …. 
 
Data wpływu: …………….202 ….. r.  
 
Podpis osoby przyjmującej:……………………………………... 
Adnotacje:……………………………………….............................. 
 
wypełnia pracownik Biura Stypendialnego 



 
 

 
Białystok, dnia  ………………………………………. 
 
Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania  
w Białymstoku 
 
 

 
 

 
 
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM  REKTORA 
I. Dane studenta –wypełnia student 

 
NAZWISKO ..............................................................................    IMIĘ .......................................................................... 

Nr albumu  .................................        PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __    Obywatelstwo: …………………………… 

Adres stałego zameldowania: kod pocztowy  _ _ - _ _ _  miejscowość…………………………………………… 

Ulica ..........................................................., nr domu………………………., nr lokalu………………. 

Adres do korespondencji : kod pocztowy  _ _ - _ _ _  miejscowość…………………………………………… 

Ulica ............................................................., nr domu……………….……., nr lokalu………………. 

telefon: ……………………………… 

Studia:       stacjonarne      niestacjonarne    I-go stopnia      II-go stopnia                    

Kierunek studiów: 

     Administracja                          Bezpieczeństwo państwa  

     Finanse i rachunkowość        Wychowanie fizyczne             Zarządzanie                                      

Wydział:     Nauk Ekonomicznych       Wychowania Fizycznego           Zarządzania                                

Rok studiów ………………….. 

Semestr studiów …………….. 
 
Nr rachunku bankowego, którego jestem właścicielem/współwłaścicielem 

                          

 
II.  Średnia ocen oraz rodzaje osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych w poprzednim roku akademickim 

1. 
 

Rodzaj osiągnięć Punkty Poświadczenie osiągnięć przez Dziekanat 

 
 

Średnia ocen 

od 4,00 do 4,10 – 3 punkty 
 

  

od 4,11 do 4,29 – 5 punktów 
 

  

od 4,30 do 4,49 – 10 punktów 
 

  

od 4,50 do 4,79 – 15 punktów 
 

  

od 4,80 do 5,00 – 20 punków   

2. 
Rodzaj osiągnięć (uwzględnia się sumę punktów lecz nie 

więcej jak 20) 
Punkty Poświadczenie osiągnięć przez opiekuna 

koła naukowego 

 
Osiągnięcia 

naukowe 

wydrukowane bądź przyjęte do druku 
publikacje naukowe w czasopiśmie 

posiadającym IF – 20 punktów 
(wraz z załączoną dokumentacją) 

 

 

wydrukowane bądź przyjęte do druku 
publikacje naukowe w wydaniu 

monograficznym posiadającym numer 
ISBN – 15 punktów (wraz z załączoną 

dokumentacją) 
 

 

 

wydrukowane bądź przyjęte do druku 
publikacje naukowe w czasopiśmie innym 

– 10 punktów(wraz z załączoną 
dokumentacją) 

 

 

 
 

Nr wniosku: …………………      Rok akademicki: 20 …. /20 …. 
 
Data wpływu: …………….202 … r.  
 
Podpis osoby przyjmującej:……………………………………... 
Adnotacje:……………………………………….............................. 
 
wypełnia pracownik Biura Stypendialnego 



 
 

czynny udział w co najmniej jednej 
konferencji naukowej (wystąpienie lub 
poster)  - 5 punktów (wraz z załączoną 

dokumentacją) 

 

 

komunikaty konferencyjne (zjazdowe) – 3 
punkty (wraz z załączoną dokumentacją) 

  

udział w konferencji naukowej – 2 punkty 
(wraz z załączoną dokumentacją) 

  

pomoc w zorganizowaniu konferencji, 
sympozjum naukowego – 3  punkty 

 
 

praca w kole naukowym – 3 punkty   

3. 
Rodzaj osiągnięć (uwzględnia się jedno najwyższe 

osiągnięcie artystyczne) 
 

Punkty 
Poświadczenie osiągnięć przez prezesa 

organizacji 

 
Osiągnięcia 
artystyczne 

zdobycie I-III miejsca w konkursie o 
zasięgu międzynarodowym – 20 punktów  

(wraz z załączoną dokumentacją) 

 
 

zdobycie IV-V miejsca w konkursie o 
zasięgu międzynarodowym – 15 punktów 

(wraz z załączoną dokumentacją) 

 
 

zdobycie I-III miejsca w konkursie o 
zasięgu krajowym – 10 punktów  (wraz z 

załączoną dokumentacją) 

 
 

zdobycie IV-V miejsca w konkursie o 
zasięgu krajowym – 5 punktów  (wraz z 

załączoną dokumentacją) 

 
 

4. 

 
Rodzaj osiągnięć (punkty za osiągnięcia sportowe 

przyznawane są za najwyżej punktowane osiągnięcie w 
ramach danej dyscypliny sportu; w  przypadku,  gdy  

student  startował  w  kilku  dyscyplinach,  punkty  
sumowane są za każdą z dyscyplin 

 

Punkty 

Poświadczenie osiągnięć przez Dziekana 
Wydziału oraz  

rodzaj dokumentu potwierdzającego (do 
każdego osiągnięcia proszę załączyć 
potwierdzenie w postaci np. dyplom, 

zaświadczenie z klubu, potwierdzenie z PZ). 

 
Osiągnięcia 

sportowe 
I stopnia 

udział w igrzyskach olimpijskich lub 
igrzyskach paraolimpijskich, 

Uniwersjadach – 20 punktów  (wraz z 
załączoną dokumentacją) 

 

 

zajęcie I-V indywidualnego lub I-III 
drużynowego miejsca w Mistrzostwach 

Świata, Mistrzostwach Europy lub w 
Akademickich Mistrzostwach Świata , 

Akademickich Mistrzostwach Europy – 20 
punktów  (wraz z załączoną 

dokumentacją) 

 

 

zajęcie I-III miejsca w Mistrzostwach Polski 
– 20 punktów  (wraz z załączoną 

dokumentacją) 

 
 

zajęcie I-II miejsca w Akademickich 
Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski 

Szkół Wyższych – 20 punktów   (wraz z 
załączoną dokumentacją) 

 

 

Udział w Pucharach Świata/Europy – 17 
punktów   (wraz z załączoną 

dokumentacją) 

 
 

 

Osiągnięcia 
sportowe 
II stopnia 

zajęcie VI-X indywidualnego lub IV-VI 
drużynowego miejsca w Mistrzostwach 

Świata, Mistrzostwach Europy lub w 
Akademickich Mistrzostwach Świata, 

Akademickich Mistrzostwach Europy – 15 
punktów   (wraz z załączoną 

dokumentacją) 

 

 

zajęcie IV-V miejsca w Mistrzostwach 
Polski – 15 punktów   (wraz z załączoną 

dokumentacją) 

 
 

zajęcie III-V miejsca w Akademickich 
Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski 

Szkół Wyższych – 15 punktów   (wraz z 
załączoną dokumentacją) 

 

 

zajęcie I-III miejsca w Mistrzostwach Polski 
w Typach Uczelni – 15 punktów   (wraz z 

załączoną dokumentacją) 

 

 

 

Osiągnięcia 
sportowe 
III stopnia 

zajęcie IV-V miejsca w Mistrzostwach 
Polski w Typach Uczelni – 10 punktów  

(wraz z załączoną dokumentacją)  

 
 



 
 

zajęcie I miejsca w Podlaskiej 
Akademickiej Lidze Międzyuczelnianej – 

10 punktów   (wraz z załączoną 
dokumentacją) 

 

 

zajęcie VI-X miejsca w Akademickich 
Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski 

Szkół Wyższych – 10 punktów    (wraz z 
załączoną dokumentacją) 

 

 

 

Osiągnięcia 
sportowe 
IV stopnia 

zajęcie II-III miejsca w Podlaskiej 
Akademickiej Lidze Międzyuczelnianej – 5 

punktów    (wraz z załączoną 
dokumentacją) 

 

 

Udział w innych zawodach na poziomie 
krajowym – 3 punkty    (wraz z załączoną 

dokumentacją) 

 
 

Udział w drużynowych rozgrywkach 
ligowych (1 poziom ligowy) – 3 punkty    

(wraz z załączoną dokumentacją) 
 

 

Udział w drużynowych rozgrywkach 
ligowych (2-3 poziom ligowy) – 3 punkty    

(wraz z załączoną dokumentacją) 

 

 

Razem:   

 
Student może uzyskać stypendium za wyniki sportowe uzyskane we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym (w 
grach zespołowych za udział w rozgrywkach w trzech najwyższych ogólnopolskich klasach rozgrywkowych) w dyscyplinach, w 
których działają polskie związki sportowe. 
 
Oświadczam, że: 

-   nie reprezentowałem/am innej uczelni w rywalizacji sportowej, artystycznej lub naukowej, 

-   nie publikowałem/am artykułów naukowych afiliowanych przez inną Uczelnię. 

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

Data                                                                                                                             podpis studenta/-ki 

 



 
 

Załącznik nr 4a do Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku 
 

Białystok, dnia  ………………………………………. 
 
Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania  
w Białymstoku 
 
 

 
 

 
 
UPROSZCZONY WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM  REKTORA 
I. Dane studenta –wypełnia student 

 
NAZWISKO ..............................................................................    IMIĘ ............................................................. 

Nr albumu  ..........................       PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __    Obywatelstwo: ……………… 

Adres stałego zameldowania: kod pocztowy  _ _ - _ _ _  miejscowość…………………………………… 

Ulica ..........................................................., nr domu………………………., nr lokalu………………. 

Adres do korespondencji : kod pocztowy  _ _ - _ _ _  miejscowość………………….…………………… 

Ulica ..............................................................., nr domu………………………., nr lokalu………………. 

telefon: ……………………………… 

Studia:       stacjonarne      niestacjonarne    I-go stopnia      II-go stopnia                   

Kierunek studiów: 

     Administracja                          Bezpieczeństwo państwa  

     Finanse i rachunkowość        Wychowanie fizyczne             Zarządzanie                                     

Wydział:     Nauk Ekonomicznych       Wychowania Fizycznego           Zarządzania                               

Rok studiów ………………….. 

Semestr studiów …………….. 

 
Nr rachunku bankowego, którego jestem właścicielem/współwłaścicielem 
                          

 
II.  Średnia ocen oraz rodzaje osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych w poprzednim roku 
akademickim 
 

 

Liczba punktów rankingowych uzyskanych we wniosku z poprzedniego semestru    ................  średnia ocen ........................... 

i/lub rodzaj osiągnięć sportowych: 

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

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

wypełnia pracownik Biura Stypendialnego 
   
II. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY: 
 Liczba punktów rankingowych wykazana we wniosku z poprzedniego semestru, skierowanym  do Rektora Wyższej Szkoły 
Finansów i Zarządzania w Białymstoku, do dnia dzisiejszego nie uległa zmianie. 
 
 
     ………………………………………                                                      ……………………………………….  
  

Data                                                                                                                             podpis studenta/-ki 

 
 

Nr wniosku: …………………      Rok akademicki: 20 … /20 …. 
 
Data wpływu: …………….  202 ….  r.  
 
Podpis osoby przyjmującej:……………………………………... 
Adnotacje:……………………………………….............................. 
 
wypełnia pracownik Biura Stypendialnego 



 
 

 
Załącznik nr 4b do Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku 

 
Białystok, dnia  ………………………………………. 
 
Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania  
w Białymstoku 
 
 

 
 

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM  REKTORA 
I. Dane studenta –wypełnia student 

 
NAZWISKO ..............................................................................    IMIĘ .......................................................................... 

Nr albumu  .................................        PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __    Obywatelstwo: …………………………… 

Adres stałego zameldowania: kod pocztowy  _ _ - _ _ _  miejscowość…………………………………………… 

Ulica ..........................................................., nr domu………………………., nr lokalu………………. 

Adres do korespondencji : kod pocztowy  _ _ - _ _ _  miejscowość…………………………………………… 

Ulica ..............................................................., nr domu………………………., nr lokalu………………. 

telefon: ……………………………… 

Studia:       stacjonarne      niestacjonarne    I-go stopnia      II-go stopnia                    

Kierunek studiów: 

     Administracja                          Bezpieczeństwo państwa  

     Finanse i rachunkowość        Wychowanie fizyczne             Zarządzanie                                      

Wydział:     Nauk Ekonomicznych       Wychowania Fizycznego           Zarządzania                                

Rok studiów ………………….. 

Semestr studiów …………….. 

Nr rachunku bankowego, którego jestem właścicielem/współwłaścicielem 

                          

 
II. Rodzaj osiągnięć w poprzednim roku szkolnym 

Rodzaj osiągnięć Punkty Poświadczenie osiągnięć  

1. Laureat olimpiady międzynarodowej o których mowa w 
przepisach o systemie oświaty – 60 punków   

 
 

2. 
Laureat lub finalista olimpiady stopnia centralnego, o 
których mowa w przepisach o systemie oświaty – 40 

punktów 

 
 

3. 
Medalista współzawodnictwa sportowego co najmniej o 
tytuł mistrza Polski w sportach, w których działają polskie 
związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie o sporcie – 30 punktów 

 

 

Razem:   

III  Załączone dokumenty 
Rodzaj dokumentu potwierdzającego  osiągnięcia:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
IV. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ W ROKU AKADEMICKIM 20……/20………… . 

1. Zapoznałem(-am) się z Regulaminem świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w 
Białymstoku.  

2. Studiuję na pierwszym roku studiów I stopnia. 
 

………………………………………………………..                                              ………………………………………………………… 
Data                                                                                                                             podpis studenta/-ki 

 
 

Nr wniosku: …………………      Rok akademicki: 20 … /20 … 
 
Data wpływu: …………….202…r.  
 
Podpis osoby przyjmującej:……………………………………... 
Adnotacje:……………………………………….............................. 
 
wypełnia pracownik Biura Stypendialnego 



 
 

Załącznik nr 5 do Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Finansów                                i 
Zarządzania w Białymstoku 

 
 
 
 
…………………………………………… 
(Imię i nazwisko członka rodziny) 
 
 
 
 
  
OŚWIADCZENIE  CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW  O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU 

DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU 
KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM ROK AKADEMICKI, W KTÓRYM JEST USTALANE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ 

  
  
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 § 1 Kodeksu karnego - „Kto w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia 
jej  w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do lat 8” – oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej w art. 307 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce,   

  
 
Oświadczam, że w roku kalendarzowym ..........................*:  
  
 nie prowadził/a działalności gospodarczej rozliczając się w formie ryczałtu ewidencjonowanego/karty podatkowej**  
  
 prowadził/a działalność gospodarczą rozliczając się w formie ryczałtu ewidencjonowanego/karty podatkowej**(w załączeniu 

zaświadczenie z urzędu skarbowego).  
  
  
  
  
....................................                                                                ……….…........................................................................    (miejscowość, data)                                       

(czytelny, własnoręczny podpis członka rodziny lub studenta)  
  
  
  
* zaznaczyć właściwe  
** niepotrzebne skreślić  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Załącznik nr 6 do Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku 

 
 
........................................................ 
(imię i nazwisko członka rodziny) 
 
OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O OSIĄGANIU DOCHODU NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU PODATKIEM 

DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, UZYSKANYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM ROK AKADEMICKI, W KTÓRYM JEST 
USTALANE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ 

 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 § 1 Kodeksu karnego - „Kto w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą 
wprowadzenia jej      w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega 
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” – oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej w art. 307 ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce, 

 
Oświadczam, że w roku kalendarzowym ………………. 
 

 nie uzyskałam/em dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 

 uzyskałam/em dochód niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu: 
 

p. 

 
 
Rodzaj dochodu 

kwota 
dochodu w zł/ wielkość 

gosp. rolnego w ha 
fizycznych i w ha 
przeliczeniowych 

. 

Powierzchnia gospodarstwa rolnego:  

- w ha fizycznych  

- w ha przeliczeniowych  

. 

Dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o 
zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe 
ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne 

 

. 
Alimenty na rzecz dzieci  

. 
Zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników 

alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej 
 

. 

Zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach 
o systemie ubezpieczeń społecznych 

 

. 
Kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych 
 

. 

 
świadczenie rodzicielskie 

 

 
zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników 

 

. 

 
Stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej 

 

0. 

Stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 
stopniach naukowych        i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia 
doktoranckie określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, stypendia 
sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz inne stypendia o 
charakterze socjalnym przyznane uczniom lub z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się: 

a. świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów 
ustawy; 

b. stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach: 
 funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 
 niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 
 umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo 

międzynarodowych programów stypendialnych; 
c. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty; 
d. świadczeń, o których mowa w art. 173a i art. 199a, 
e. stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 

ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

 

1. 

Renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących 
z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu 
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

 

2 

Kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez 
osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich 

 



 

1

3 

 

 

p. 

 
 
Rodzaj dochodu 

kwota 
dochodu w zł/ 
wielkość gosp. 
rolnego w ha 
fizycznych i w ha 
przeliczeniowych 

3. 
Świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów  

4. 
Renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin  

5. 

Renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach 
określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin 

 

6. 

Świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i 
uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w 
kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych 

 

7. 

dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o 
kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego 

 

8. 

Świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom 
deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek 
Socjalistycznych Republik Radzieckich 

 

9. 

Emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 
1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów 

 

0. 

Renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny 
oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym 
pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy 

 

1. 

Środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji 
międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej 
pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, 
organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, 

właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych 
środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej 
pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc 

 

2. 

Należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej 
równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych 
w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. - Kodeks pracy 

 

3. 

Należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek 
wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub 
wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub 
ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom 
pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych

 

4. 

Należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez 
funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, 
w którym osoby te uzyskały dochód 

 

5. 

Dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni
produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne 

 

6. 

Należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych 
położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz 
uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób 

 

7. 
Dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela  

8. 

Dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie 
specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych 

 

9. 

Ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i 
prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" 

 

0. 

Ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa 
węgla kamiennego w latach 2003-2006 

 

1. 
Świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora  

2. 

 
Świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach 

opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych 

 

 



 

1

4 

 

 

.......................................................... ......................................................................... 
(miejscowość, data) (czytelny, własnoręczny podpis członka rodziny lub studenta)  
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Załącznik nr 7 do Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania  w Białymstoku 
 

 
......................................................... 
(imię i nazwisko członka rodziny) 
 
 

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W ROKU  KALENDARZOWYM  POPRZEDZAJĄCYM OKRES 
ZASIŁKOWY 

 
 

Świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że w roku kalendarzowym 
.............................. wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła  ......................................... zł ....................... gr. 

 
 
 
 
Pouczenie: 

 
Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna za podanie niezgodnych z prawdą oświadczeń wynika z: 
Art. 233 ustawy Kodeks karny (odpowiedzialność karna do 3 lat pozbawienia wolności); 
Art. 307 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej). 

  
 
....................................                                                                                       ......................................................................... 
(miejscowość, data)                                                                                           (czytelny, własnoręczny podpis członka rodziny lub 

studenta)  
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Załącznik nr 8 do Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania  w Białymstoku 
 

………………………., dnia ……………………… 
…………………………………. . . . . . . ………... 
Nazwisko i imię studenta/ nr albumu 
 
…………………………………. . . . . . . .. ……… 
Kierunek studiów /rok studiów/poziom kształcenia 

OŚWIADCZENIE 
Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 § 1 kk – „Kto, w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą 
wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania podlega 
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” - oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 307 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj.: Dz.U z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.), oświadczam, że: 
zapoznałem(am) się z treścią art. 93 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce * - właściwe zaznaczyć (X): 
 
• ukończyłem(am) studia:  
 TAK     pierwszego stopnia,   drugiego stopnia,   jednolite magisterskie 
 
…………………………………………………………………………………………….……………………………… 
(podać datę rozpoczęcia i ukończenia studiów, nazwę uczelni, kierunek) 
i uzyskałem/(am) tytuł zawodowy: ......................…………………………………….…………………………………….. 
 NIE 
 
• rozpocząłem/(am) studia lecz ich nie ukończyłem/(am) (np. rezygnacja, skreślenie): 
 TAK 
 pierwszego stopnia - …………………………………………………………………………………………………… 
 (podać datę rozpoczęcia studiów, datę rezygnacji lub datę skreślenia, nazwę uczelni, kierunek) 
 drugiego stopnia - ……………………………………………………………………………………………………… 
 (podać datę rozpoczęcia studiów, datę rezygnacji lub datę skreślenia, nazwę uczelni, kierunek) 
 jednolite magisterskie ……………………………………………..…………………………………………………..... 

(podać datę rozpoczęcia studiów, datę rezygnacji lub datę skreślenia, nazwę uczelni, kierunek) 
 NIE 
 
• w trakcie obecnych i poprzednich studiów pobierałem/(am) stypendium o charakterze ………………………. : 
 TAK- pobierałem/(am) przez   miesięcy (proszę podać okresy pobierania stypendium, nazwę uczelni, kierunek) 
 
…………………………………………………………………………………………….……………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………….……………………………… 
 NIE 
 
• w dniu złożenia wniosku studiuję na innym kierunku studiów: 
 TAK …………………………….…………………………………………………………………………… 

(podać rok rozpoczęcia studiów, nazwę uczelni, kierunek, planowany termin ukończenia) 
oraz złożyłem(am) na wyżej wymienionym kierunku studiów wniosek o stypendium :  tak  nie 
 NIE 
 
• jestem funkcjonariuszem służb państwowych w służbie kandydackiej(funkcjonariuszem służb państwowych) i  
podjąłem studia na podstawie skierowania (zgody właściwego przełożonego) i otrzymałem pomoc w związku z pobieraniem 
nauki na podstawie przepisów o służbie 
 TAK  
 NIE 
 
• zapoznałem(am) się z Regulaminem świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSFiZ w Białymstoku; 
• w przypadku nienależnie pobranych świadczeń pomocy materialnej zobowiązuję się je niezwłocznie zwrócić na rachunek funduszu stypendialnego (zgodnie z § 6 ust. 11 
Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSFiZ w Białymstoku). 
• zapoznałem(am) się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie dla niezbędnych potrzeb Uczelni związanych z realizacją niniejszej 
umowy, w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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.Urz.UE L 119). 

* 



 

1

7 

 

 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - Art. 93 [Ograniczenie możliwości przyznania świadczeń]: 
1. Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1, przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach 
magisterskich. 
2. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1, tylko na jednym, 
wskazanym przez niego kierunku. 
3. Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1, nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: 
1)magistra, magistra inżyniera albo równorzędny; 
2)licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. 
4. Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez 
studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach: 
1)pierwszego stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów; 
2)drugiego stopnia - nie dłużej niż przez 7 semestrów. 
5. Łączny okres, o którym mowa w ust. 4, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach 
prawa wynosi 11 albo 12 semestrów. 
6. Do okresu, o którym mowa w ust. 4 i 5, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, o których mowa w ust. 1, w tym semestry przypadające w 
okresie korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po 
uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie 
traktuje się jako jeden semestr. 
7. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, świadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2, przysługuje przez 
dodatkowy okres 12 semestrów. Przepisy ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio. 
8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
I. Administrator danych osobowych: 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ciepłej 40,  15-472 Białystok, 
tel. 85/67 85 823 e-mail: kancelaria.rektora@wsfiz.edu.pl. 
II. Inspektor Ochrony Danych: 
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw 
przez e-mail: iod@wsfiz.edu.pl; nr tel.: 85 678 58 51 lub pisemnie na adres: ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok. 
III. Cele i podstawy przetwarzania: 
Na podstawie ciążącego na Administratorze danych obowiązku prawnego, wynikającego z przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478, z późn. zm.), Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach: przyznawania i wypłacania świadczeń 
pomocy materialnej przewidzianych dla studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania                         w Białymstoku oraz celach statystycznych i 
archiwalnych. 
IV. Kategorie danych, które przetwarzamy: 
Imię/imiona, nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, obywatelstwo, adres, numer telefonu, adres e-mail, wykształcenie, rodzaj i nazwa ukończonej 
szkoły/uczelni, nr konta, okresy pobierania świadczeń pomocy materialnej (w tym na innych uczelniach), a ponadto: 
− w przypadku ubiegania się o stypendium socjalne/zapomogę także dochody studenta, dochody członków jego rodziny, źródła ich uzyskiwania oraz źródła 
utrzymania studenta i członków jego rodziny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.), Ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, z późn. zm.), Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1256 r., z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu 
postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i 
oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1466); 
− w przypadku ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych także data powstania, stopień i rodzaj niepełnosprawności; 
− w przypadku ubiegania się o stypendium rektora: uzyskiwane wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. 
V. Odbiorca danych: 
Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom poza sytuacjami przewidzianymi w przepisach prawa i zapewniającymi funkcjonowanie WSFiZ w 
Białymstoku. W przypadkach dotyczących studentów korzystających z programów mobilności akademickiej, dane mogą być przekazane ich uczelniom 
macierzystym, w tym uczelniom zagranicznym. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 
profilowaniu. 
VI. Okres przechowywania danych: 
Dane będą przechowywane przez okres studiów, również przez okres przedawnienia roszczeń związanych ze świadczeniami pomocy materialnej oraz w 
archiwum po ukończeniu studiów przez 5 lat. 
VII. Przysługujące prawa: 
Przysługuje Panu/Pani: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
b) prawo do sprostowania swoich danych, 
c) prawo do usunięcia danych, 
d) prawo ograniczenia przetwarzania danych, 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
f) prawo do przenoszenia danych, 
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
W celu realizacji swoich praw, prosimy o zgłoszenie przysługującego Panu/Pani żądania Inspektorowi Ochrony Danych Wyższej Szkoły Finansów i 
Zarządzania w Białymstoku. 
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych: 
Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej przewidziane dla 
studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku na podstawie art. 86 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Jeżeli nie poda Pan/Pani danych, możemy odmówić Panu/Pani przyznania świadczeń pomocy materialnej, o które się 
Pan/Pani ubiega w Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 
 
 

              
.....................................                                 ………………............................................ 
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  dnia      (własnoręczny czytelny podpis studenta) 
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Załącznik nr 9 do Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania  w 
Białymstoku 

 
Białystok, dnia  ……………………………………………… 

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

 
 

WNIOSEK  
o uwzględnienie dochodu uzyskanego*/utraconego* w dochodzie rodziny 

 
Wnioskuję o przeliczenie dochodów osiągniętych przez członków mojej rodziny w roku poprzedzającym okres zasiłkowy ze względu 

na: 

1. uzyskanie dochodu1 przez członka mojej rodziny .............................................................................................................. 
(podać imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa) 

w wysokości ............................................. zł., co dokumentuję następującymi dokumentami: 

(udokumentować kopią umowy i zaświadczeniem o wynagrodzeniu netto za m-c kolejny po uzyskaniu dochodu)  

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

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

2. utratę dochodu2 przez członka mojej rodziny .................................................................................................................. 
(podać imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa) 

w wysokości ............................................. zł., co dokumentuję następującymi dokumentami: 

(udokumentować świadectwem pracy lub zakończoną umową, oraz stosownym PIT od pracodawcy)  

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

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

Pouczenie: 
Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna za podanie niezgodnych z prawdą oświadczeń wynika z: 
Art. 233 ustawy Kodeks karny (odpowiedzialność karna do 3 lat pozbawienia wolności); 
Art. 307 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (kary dyscyplinarne – aż do wydalenia z uczelni włącznie). 
 

 
 

Białystok, dnia .......................................     .................................................. 
           (podpis studenta) 
 
 
 
 
1 uzyskanie dochodu następuje z tytułu (zakreślić odpowiedni kwadrat) 

 zakończenia urlopu wychowawczego; 
 uzyskania prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych; 
 uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 
 uzyskania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub 

renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej; 
 rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie  zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z 

dnia 2 lipca 2004r.  o swobodzie działalności gospodarczej; 
 uzyskania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących  po utracie zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej; 
 uzyskania świadczenia rodzicielskiego; 
 uzyskania zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;  
 utrata stypendium doktoranckiego określonego w art.200 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.  Prawo o szkolnictwie wyższym ( do katalogu utrata 

wchodzi  od 01.10.2017r.). 
Wysokość dochodu uzyskanego należy wykazać zaświadczeniem lub oświadczeniem (w przypadku osiągania dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej na 
zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym) dokumentującymi wysokość dochodu netto uzyskanego z miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.  
 

2 utrata dochodu z tytułu (zakreślić odpowiedni kwadrat) 
 uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego; 
 utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych; 
 utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 
 utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub 

renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej; 
 wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art.14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 

2004r. o swobodzie działalności gospodarczej; 
 utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących   po utracie zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej; 
 utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych 

wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych; 
 utrata świadczenia rodzicielskiego; 
 utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników; 
 utrata stypendium doktoranckiego określonego w art.200 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.  Prawo o szkolnictwie wyższym 



 

2

0 

 

 

Utratę dochodu dokumentuje się zaświadczeniem płatnika dochodu lub innym dokumentem potwierdzającym fakt utraty dochodu (datę i wysokość) 
* niewłaściwe skreślić 
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Załącznik nr 10 do Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Finansów  i Zarządzania w Białymstoku 
 

 
OŚWIADCZENIE STUDENTA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ 
WYSOKOŚCI Z TYTUŁU ZAMIESZKANIA w innym obiekcie niż Dom Studenta 
 
 
.................................................................................................. 
(nazwisko i imię studenta/ki) 

 
.................................................................................................. 
(kierunek studiów) 

 

nr albumu 
rok studiów       w roku akademickim ………………………….. 
system studiów …………………. 
 
Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia na mocy art. 233 § 1 i 
6 oraz 286 ustawy Kodeks karny, a także odpowiedzialności dyscyplinarnej zgodnie z art. 307 ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w związku z tym oświadczam, że codzienny dojazd z miejsca 
stałego zamieszkania do uczelni:* 
 uniemożliwia mi studiowanie: 
 w znacznym stopniu utrudnia mi studiowanie: 
ponieważ: 
a) zamieszkuję w miejscowości ........................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
(podać miejscowość i kod pocztowy miejsca stałego zameldowania) 

b) odległość z miejsca mojego stałego zamieszkania do Białegostoku wynosi km 
(podać liczbę kilometrów) 

c) czas dojazdu z miejsca mojego stałego zamieszkania do Białegostoku wynosi ….… godz…..min 
(podać liczbę godzin/minut) 

d) dojazd z miejsca mojego stałego zamieszkania do Uczelni następuje środkiem/środkami* 
(podać liczbę środków lokomocji) 

lokomocji (PKP, PKS, bus itp.) tj. ...................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
(podać rodzaj środków lokomocji) 

Dodatkowe uzasadnienie wniosku: 
………………………………………………………………………………………………...……… 
……………………………………………………………………………….…………………..…… 
………………………………………………………………………………………………….…..… 
……………………………………………………………………………………………………...… 
 
 
 
Białystok, dn. ..............................................                           ........................................................ 

Podpis studenta 

 
 
* właściwe zaznaczyć 
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Załącznik nr 11 do Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku 

 

 

................................................... 
NAZWISKO I IMIĘ STUDENTA 

 
 
................................................... 
NR ALBUMU 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
Niniejszym  oświadczam,  że  nie  prowadzę  wspólnego  gospodarstwa  domowego   z żadnym z 

rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych. Jednocześnie potwierdzam, że spełniam jeden z 

następujących warunków1): 

 
     ukończyłem/am 26. rok życia, pozostaję w         

w związku małżeńskim, 

mam na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 
26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci 
niepełnosprawne bez względu na wiek, 

 
osiągnąłem/am pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej 

 
posiadam stałe źródło dochodów i mój przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku 
podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia 
niniejszego oświadczenia, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust.1 i 
art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  
 

 
Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia na mocy art. 233 § 1 i 6 

oraz 286 ustawy Kodeks karny, a także odpowiedzialności dyscyplinarnej zgodnie z art. 307 ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

 

 

…………………………………. …………………………………………. 
(data) ( czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 
 
 

1) właściwe zaznaczyć 
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Załącznik nr 12 do Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku 
 

 

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

(imię i nazwisko)         (miejscowość i data)  

 

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

(adres)  

 

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

(adres e-mail) 

 

……………………………....…………....  

(numer telefonu kontaktowego)  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej  

w ……………………….……………....  
(wpisać nazwę właściwej instytucji) 

 

 

 

WNIOSEK 
Na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.), zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o mojej sytuacji 

dochodowej i majątkowej oraz mojej rodziny. Ww. zaświadczenie jest dla mnie niezbędne, gdyż 

zamierzam ubiegać się o stypendium socjalne na uczelni wyższej w roku akademickim 20…../20….. . 

Na dzień dzisiejszy nie mam wiedzy, czy mój miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 

kwoty 600,00 zł, dlatego też w celu zabezpieczenia mojego interesu prawnego, wnoszę, jak na wstępie.  

 

 

……………………………………………………………………………….….  

(czytelny podpis wnioskodawcy) 
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Załącznik nr 13 do Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania                        w 
Białymstoku 

Wykaz polskich związków sportowych – Komunikat z dnia 15 kwietnia 2022 r. 

Zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133), Minister Sportu i 
Turystyki ogłasza wykaz polskich związków sportowych. 

1) Aeroklub Polski 

2) Polska Federacja Petanque – Polski Związek Sportowy 

3) Polska Federacja Lacrosse - Polski Związek Sportowy 

4) Polska Unia Karate 

5) Polski Związek Alpinizmu 

6) Polski Związek Amp Futbolu 

7) Polski Związek Badmintona 

8) Polski Związek Baseballu i Softballu 

9) Polski Związek Biathlonu 

10) Polski Związek Bilardowy 

11) Polski Związek Bobslei i Skeletonu 

12) Polski Związek Bocci 

13) Polski Związek Bokserski 

14) Polski Związek Brydża Sportowego 

15) Polski Związek Curlingu 

16) Polski Związek Gimnastyczny 

17) Polski Związek Golfa 

18) Polski Związek Hokeja na Lodzie 

19) Polski Związek Hokeja na Trawie 

20) Polski Związek Jeździecki 

21) Polski Związek Judo 

22) Polski Związek Kajakowy 

23) Polski Związek Kickboxingu 

24) Polski Związek Kolarski 

25) Polski Związek Korfballu 

26) Polski Związek Koszykówki 

27) Polski Związek Kręglarski 

28) Polski Związek Lekkiej Atletyki 

29) Polski Związek Łuczniczy 

30) Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego 

31) Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego 

32) Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego 

33) Polski Związek Motorowy 

34) Polski Związek Muaythai 
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35) Polski Związek Narciarski 

36) Polski Związek Orientacji Sportowej 

37) Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego 

38) Polski Związek Piłki Nożnej 

39) Polski Związek Piłki Siatkowej 

40) Polski Związek Płetwonurkowania 

41) Polski Związek Pływacki 

42) Polski Związek Podnoszenia Ciężarów 

43) Polski Związek Przeciągania Liny 

44) Polski Związek Rugby 

45) Polski Związek Rugby na Wózkach 

46) Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego 

47) Polski Związek Squasha 

48) Polski Związek Sportowy Cheerleadingu 

49) Polski Związek Sportu Tanecznego 

50) Polski Związek Sportów Saneczkowych 

51) Polski Związek Sportów Wrotkarskich 

52) Polski Związek Strzelectwa Sportowego 

53) Polski Związek Sumo 

54) Polski Związek Szachowy 

55) Polski Związek Szermierczy 

56) Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego 

57) Polski Związek Tenisa Stołowego 

58) Polski Związek Tenisowy 

59) Polski Związek Towarzystw Wioślarskich 

60) Polski Związek Triathlonu 

61) Polski Związek Unihokeja 

62) Polski Związek Wushu 

63) Polski Związek Zapaśniczy 

64) Polski Związek Żeglarski 

65) Polski Związek Sportu Niesłyszących 

66) Związek Futbolu Amerykańskiego w Polsce 

67) Związek Piłki Ręcznej w Polsce 

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2022 r. 

 

Kamil Bortniczuk  

Minister Sportu i Turystyki 


