
Zarządzenie Kanclerza 
Wyższej Szkoły Bezpieczeostwa i Ochrony 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie 
Nr 03/04/2019 z dnia 22 kwietnia 2019 r. 

w sprawie Regulaminu Bonu Edukacyjnego 
 „Poleć nas znajomemu”. 

 

 
Wprowadzam Regulamin Bonu Edukacyjnego „Poleć nas znajomemu” następującej treści: 

1. Student/ka który/a poprzez polecenie Uczelni przyczyni się do podjęcia przez nowego 

kandydata studiów wyższych w Uczelni otrzymuje – jako Student/ka Wyższej Szkoły 

Bezpieczeostwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie 

jednorazową zniżkę w opłatach za studia w wysokości 100 zł. 

 

2. Osobą poleconą może byd ten kandydat na studia wyższe w Wyższej Szkole 

Bezpieczeostwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie, 

który nigdy nie był studentem Uczelni oraz złoży komplet dokumentów 

rekrutacyjnych wraz z podpisanym bonem edukacyjnym (przez studenta polecającego 

i kandydata). 

 

3. Zniżka której mowa w pkt. 1 zostanie odliczona od rat czesnego po zaliczeniu 

pierwszego semestru przez osobę poleconą. 

 

4. Bonifikata dotyczy wszystkich kierunków studiów I i II stopnia. 

 

5. Jedna osoba może byd polecona tylko przez jednego studenta. 

 

6. Jeden student może polecid kilka osób. 

 

7. Skreślenie osoby polecającej lub poleconej z listy studentów przed zaliczeniem 

pierwszego semestru skutkuje utratą zniżki, o której mowa w pkt. 1. 

 

8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 



Zarządzenie Kanclerza 
Wyższej Szkoły Bezpieczeostwa i Ochrony 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie 
Nr 04/04/2019 z dnia 22 kwietnia 2019 r. 

w sprawie Regulaminu Bonu Edukacyjnego 
 „Kursy i szkolenia”. 

 

 
Wprowadzam Regulamin Bonu Edukacyjnego „Kursy i szkolenia” następującej treści: 

1. Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2019/2020 po zaliczeniu 

pierwszego semestru otrzymują w ramach promocji 20% zniżki na kursy i szkolenia 

organizowane przez Wyższą Szkołę Bezpieczeostwa i Ochrony im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie. 

 

2. Osoba polecona spoza Uczelni przez Studenta/kę Wyższej Szkoły Bezpieczeostwa  

i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie otrzyma  

w ramach promocji 10% zniżki na kursy i szkolenia organizowane przez Uczelnię. 

 

3. Osobą poleconą może byd kandydat na kursy lub szkolenia organizowane przez   

Wyższą Szkolę Bezpieczeostwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą 

w Warszawie, który zapisze się na kurs lub szkolenie i złoży podpisany bon 

edukacyjny (przez studenta polecającego i kandydata). 

 

4. Zniżka której mowa w pkt. 2 zostanie odliczona od wpłaty pierwszej raty. 

 

5. Jeden Student może polecid kilka osób. 

 

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 


