Decyzja nr 12/2021
Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 19 maja 2021 r.
w sprawie warunków zwalniania z opłat za kształcenie w ramach akcji promocyjnej Wydziału Prawa
skierowanej do studentów studiów niestacjonarnych rozpoczynających kształcenie w roku
akademickim 2021/2022.
W związku z Zarządzeniem nr 61 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 lipca 2020 r.
w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne i inne w
brzmieniu ustalonym przez Zarządzenie nr 39 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 maja 2021
r. zmieniające przywołane zarządzenie postanawiam, co następuje:
§1
Zwolnienie z części opłaty za kształcenie studenta studiów niestacjonarnych (dalej: zwolnienie) odbywa
się według następujących zasadach:
1) Adresatami

akcji

promocyjnej

są

osoby,

które

dokonają

ważnej

rejestracji

w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (dalej: IRK) oraz dokonają opłaty za
postępowanie związane z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna) na wybrany kierunek
studiów niestacjonarnych, którego dotyczy zwolnienie.
2) Zwolnienie przysługuje osobie, która jest dzieckiem, rodzicem, rodzeństwem albo małżonkiem
absolwenta Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku lub Filii Uniwersytetu
Warszawskiego w Białymstoku. Wymagane są oświadczenia kandydata na studia
niestacjonarne i absolwenta (Wzór oświadczenia: załącznik nr 1). Oświadczenia składane są
wraz kompletem pozostałych dokumentów rekrutacyjnych.
3) Zwolnienie przysługuje osobie, która jest dzieckiem, rodzicem, rodzeństwem albo małżonkiem
studenta Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Wymagane są oświadczenia kandydata
na studia niestacjonarne i studenta Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (Wzór
oświadczenia: załącznik nr 2). Oświadczenia składane są wraz kompletem pozostałych
dokumentów rekrutacyjnych.
4) Termin stosowania zwolnienia, jego wysokość oraz kierunki studiów niestacjonarnych, których
dotyczy zwolnienie wskazuje się w odrębnym komunikacie Dziekana Wydziału Prawa.
Maksymalny wymiar zwolnienia w stosunku do jednego studenta studiów niestacjonarnych nie
może przekroczyć 10%. Zwolnienia wskazane w pkt 2 -3 nie sumują się.
5) Warunkiem uzyskania zwolnienia wskazanego w pkt 2-3 jest podpisanie umowy o warunkach
odpłatności za studia niestacjonarne.

6) Zwolnienie wskazane w pkt 2-3 nie przysługuje osobie, która otrzymuje dofinansowanie
kosztów kształcenia ze źródeł zewnętrznych.
7) Zwolnienie wyliczane jest w stosunku do całkowitej kwoty opłaty za kształcenie na I roku
wybranego kierunku studiów niestacjonarnych, zgodnie z informacją zawartą w systemie IRK
właściwą dla roku akademickiego 2021/2022. Zwolnienie przysługuje jeden raz w toku trwania
studiów.
8) W przypadku dokonywania przez studenta studiów niestacjonarnych płatności w ratach, zniżka
uwzględniana jest w ostatniej racie.
§2
1) Dziekan może określić zwolnienie dla osoby, która zarejestrowała się w systemie IRK w
terminie promocyjnym wskazanym w odrębnym komunikacie Dziekana Wydziału Prawa i
złożyła stosowne oświadczenie wraz kompletem pozostałych dokumentów rekrutacyjnych
(Wzór oświadczenia: załącznik nr 3).
2) Do zwolnienia wskazanego w pkt 1 stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w § 1 pkt 1 oraz
§ 1 pkt 4-8.

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prof. dr hab. Mariusz Popławski
Dziekan Wydziału Prawa
Uniwersytetu w Białymstoku

Załącznik nr 1

……………………………………………………………………………………
miejscowość, data
……………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko kandydata na studia
Pesel: ……………………………………………………………………………
Oświadczam, że chcę skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za I rok studiów niestacjonarnych na
kierunku…………………………………………………(nazwa kierunku studiów) przeznaczonej dla
członków rodziny absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku/Filii Uniwersytetu
Warszawskiego w Białymstoku* (właściwe podkreślić).

………………………………………………………………………………
czytelny podpis kandydata

……………………………………………………………………………………
miejscowość, data
……………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko absolwenta
Pesel lub numer albumu: ……………………………………………………………………………
Oświadczam, że jestem absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku/Filii Uniwersytetu
Warszawskiego
w
Białymstoku*
(właściwe
podkreślić).
Rok
ukończenia
nauki:
…………………………
Niniejsze oświadczenie może być wykorzystane przez mojego rodzica/dziecko/brata/siostrę/małżonka*
(właściwe podkreślić)
………………………………………………………………………………………….(imię i nazwisko)
w procesie uzyskania zwolnienia z części opłaty za I rok studiów niestacjonarnych na Wydziale Prawa
Uniwersytetu w Białymstoku.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych we wskazanym zakresie.

…………………………………………………………………
czytelny podpis absolwenta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 B, 15-328
Białystok.
2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, odpowiadającego za prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
iod@uwb.edu.pl.
3. Dane osobowe członków rodziny kandydatów na studia niestacjonarne przetwarzane będą:
1) na podstawie zgody członka rodziny kandydata na studia na przetwarzanie danych zawartych
w oświadczeniu w celu stwierdzenia uprawnienia kandydata do uzyskania zwolnienia z części
opłaty za studia niestacjonarne w ramach promocji wynikającej z Decyzji nr 12/2021 Dziekana
Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie warunków
zwalniania z opłat za kształcenie w ramach akcji promocyjnej Wydziału Prawa skierowanej do
studentów studiów niestacjonarnych rozpoczynających kształcenie w roku akademickim
2021/2022,
2) w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, w
szczególności wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,
oraz obowiązków archiwizacyjnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych).
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania skutkuje niemożliwością skorzystania
przez kandydata z promocji wynikającej z Decyzji nr 12/2021 Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu
w Białymstoku z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie warunków zwalniania z opłat za kształcenie w ramach
akcji promocyjnej Wydziału Prawa skierowanej do studentów studiów niestacjonarnych
rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022, przeznaczonej dla członków rodziny
absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku lub Filii Uniwersytetu Warszawskiego w
Białymstoku.
5. Zainteresowany ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszalności danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a
także prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie.
6. Dane będą przetwarzane do końca roku akademickiego 2021/2022.
7. Ilekroć zaistnieje okoliczność, że przetwarzanie naruszy przepisy obowiązującego prawa
zainteresowany posiada uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Dane osobowe mogą zostać przekazane instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane
profilowaniu.

..…………………………………………………………………………………
Miejscowość, data, czytelny podpis absolwenta

Załącznik nr 2

……………………………………………………………………………………
miejscowość, data
……………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko kandydata na studia
Pesel: ……………………………………………………………………………

Oświadczam, że chcę skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za I rok studiów niestacjonarnych na
kierunku…………………………………………………(nazwa kierunku studiów) przeznaczonej dla
członków rodziny studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

………………………………………………………………………………
czytelny podpis kandydata

……………………………………………………………………………………
miejscowość, data
……………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko studenta
Numer albumu: ……………………………………………………………………………
Oświadczam, że jestem studentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Niniejsze oświadczenie może być wykorzystane przez mojego rodzica/dziecko/brata/siostrę/małżonka*
(właściwe podkreślić)
………………………………………………………………………………………….(imię i nazwisko)
w procesie uzyskania zwolnienia z części opłaty za I rok studiów niestacjonarnych na Wydziale Prawa
Uniwersytetu w Białymstoku.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych we wskazanym zakresie.

…………………………………………………………………………………
czytelny podpis studenta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 B, 15-328
Białystok.
2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, odpowiadającego za prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
iod@uwb.edu.pl.
3. Dane osobowe członków rodziny kandydatów na studia niestacjonarne przetwarzane będą:
1) na podstawie zgody członka rodziny kandydata na studia na przetwarzanie danych zawartych
w oświadczeniu w celu stwierdzenia uprawnienia kandydata do uzyskania zniżki na odpłatność
za studia niestacjonarne w ramach promocji wynikającej z Decyzji nr 12/2021 Dziekana
Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie warunków
zwalniania z opłat za kształcenie w ramach akcji promocyjnej Wydziału Prawa skierowanej do
studentów studiów niestacjonarnych rozpoczynających kształcenie w roku akademickim
2021/2022,
2) w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, w
szczególności wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,
oraz obowiązków archiwizacyjnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych).
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania skutkuje niemożliwością skorzystania
przez kandydata z promocji wynikającej z Decyzji nr 12/2021 Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu
w Białymstoku z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie warunków zwalniania z opłat za kształcenie w ramach
akcji promocyjnej Wydziału Prawa skierowanej do studentów studiów niestacjonarnych
rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022, przeznaczonej dla członków rodziny
studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
5. Zainteresowany ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszalności danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a
także prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie.
6. Dane będą przetwarzane do końca roku akademickiego 2021/2022.
7. Ilekroć zaistnieje okoliczność, że przetwarzanie naruszy przepisy obowiązującego prawa
zainteresowany posiada uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Dane osobowe mogą zostać przekazane instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane
profilowaniu.

..…………………………………………………………………………………
Miejscowość, data, czytelny podpis studenta

Załącznik nr 3

……………………………………………………………………………………
miejscowość, data
……………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko kandydata na studia
Pesel: ……………………………………………………………………………
Oświadczam, że chcę skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za I rok studiów niestacjonarnych na
kierunku………………………………………………..(nazwa kierunku studiów) z tytułu wcześniejszej
rejestracji na studia w terminie określonym przez Dziekana Wydziału Prawa.

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

