
Zarządzenie Kanclerza 

Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie 

Nr 04/04/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. 

w sprawie Regulaminu promocji 

 „Poleć nas znajomemu”. 

 

 
Na podstawie § 28 pkt. 1 ust. 7 Statutu oraz § 4 pkt. 1 Regulaminu opłat za studia I i II 

stopnia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

z siedzibą w Warszawie  zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadzam Regulamin promocji „Poleć nas znajomemu” następującej treści: 

1. Promocja dotyczy rekrutacji na studia wyższe prowadzone przez Wyższą Szkołę 

Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszała Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie  

w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023. 

 

2. Promocja obowiązuje od 05 maja 2022r. do 30 września 2022r. 

 

3. Student/ka (zwanym/ną dalej osobą polecającą) który/a poprzez polecenie Uczelni 

przyczyni się do podjęcia przez nowego kandydata (zwanego dalej osobą poleconą) 

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

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

zniżkę w opłatach za studia w wysokości: 

 

 150 zł - zniżki za pierwszą zarekomendowaną osobę; 

 100 zł - za każdą kolejną osobę 

 

4. Osobą poleconą może być ten kandydat na studia wyższe w Wyższej Szkole 

Bezpieczeństwa 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). 

 

5. Osobą polecającą może być osoba, która w czasie trwania promocji posiada status 

aktywnego studenta Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie oraz osoba, która zapisała się na studia w roku 

akademickim 2022/2023, podpisała umowę w sprawie wysokości pobierania opłat 

związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne na studiach  

i w stosunku do której wydano zaświadczenie o przyjęciu na studia. 

 

6. Osoba polecająca może skorzystać z promocji, jeżeli wskazana przez niego z imienia  

i nazwiska osoba zgłosi się w Biurze Rekrutacji i podejmie studia w WSBiO  



w Warszawie, co oznacza łącznie podpisanie umowy w sprawie wysokości pobierania 

opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne na studiach oraz 

zachowanie statusu aktywnego Studenta przez wskazaną osobę. 

 

7. Osoba polecająca na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie uzyskuje prawo do 

zniżek w opłacie czesnego. Zmniejszenie może dotyczyć opłaty czesnego za miesiąc 

marzec 2023r. po zweryfikowaniu, czy osoba polecona posiada statusu aktywnego 

Studenta. 

 

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

 

9. Jedna osoba może być polecona tylko przez jednego Studenta. 

 

10. Jeden Student może polecić maksymalnie 5 osób. 

 

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

pierwszego semestru skutkuje utratą zniżki. 

 

12. Rezygnacji kandydata z podjęcia studiów skutkuje utratą zniżki. 

 

§ 2 

1. Wzięcie udziału w promocji jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika 

zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 

 

§ 3 

1. Wprowadzam wzory bonów edukacyjnych „Poleć nas znajomemu”: 

1) bon edukacyjny uprawniający do obniżenia czesnego za studia o kwotę 150 zł. 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

2) bon edukacyjny uprawniający do obniżenia czesnego za studia o kwotę 100 zł. 

stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 


