
Zarządzenie Kanclerza 

Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie 

Nr 09/04/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. 

w sprawie Regulaminu promocji  

„Studiuj taniej dwa kierunki” 

 

 

 
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 „Studiuj taniej dwa kierunki” następującej treści: 

1. W Promocji mogą wziąć udział osoby, które w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa  

i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie realizują dwa 

kierunki studiów jednocześnie.  

 

2. Promocja polega na udzieleniu 50% zniżki czesnego standardowego zawartego  

w obowiązującej Studenta umowie o świadczenie usług edukacyjnych w stosunku do 

opłat przewidzianych do drugiego kierunku studiów proporcjonalnie do wybranej przez 

Studenta liczby rat i systemu uiszczania czesnego. 

 

3. O skorzystanie z promocji może ubiegać się jedynie ten Kandydat, który w Wyższej 

Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą  

w Warszawie podejmie naukę na drugim kierunku od 1 semestru oraz będzie na 

podstawowym kierunku studiów w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony  

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie przynajmniej przez rok 

studiowania od rozpoczęcia studiów w WSBiO w Warszawie na drugim kierunku. 

 

4. Promocja nie dotyczy osób, które podejmują naukę na drugim kierunku studiów na 

semestrze wyższym niż 1 semestr, a także Studentów przebywających na urlopie od zajęć 

na kierunku podstawowym. 

 

5. Promocja jest naliczana w okresie jednoczesnego trwania studiów na podstawowym 

kierunku studiów oraz na drugim kierunku studiów. 

 

6. Kandydat na studia zobowiązany jest wraz z dokumentami rekrutacyjnymi dostarczyć 

zaświadczenie o posiadaniu statusu Studenta na podstawowym kierunku studiów  

w uczelni. Zaświadczenie musi zawierać przewidywany termin zakończenia studiów oraz 

informację o ewentualnie udzielonym urlopie od zajęć. 



7. Studentowi korzystającemu z promocji nie przysługuje na drugim kierunku prawo do 

innych promocji dostępnych w WSBiO w Warszawie, poza promocją we wpisowym  

w wysokości właściwej ze względu na termin zapisu na studia, przyznawaną na zasadach 

określonych w promocji czasowej. 

 

8. Warunkiem korzystania z promocji jest: co semestr, najpóźniej do 31 października lub do  

31 marca, dostarczenie przez Studenta, do działu obsługującego płatności, zaświadczenia  

o posiadaniu statusu Studenta na podstawowym kierunku studiów w uczelni. 

Zaświadczenie musi zawierać przewidywany termin zakończenia studiów oraz informację 

o ewentualnie udzielonym urlopie od zajęć. 

 

9. W przypadku nie dostarczenia zaświadczenia o studiowaniu podstawowego kierunku 

studiów w uczelni w terminach określonych w pkt. 8, skreślenia z listy studentów, 

zakończenia studiów lub skierowania na urlop od zajęć na kierunku podstawowym, 

Student traci prawo do uczestnictwa w promocji, może jednak kontynuować studia na 

warunkach ogólnych, określonych w Regulaminie studiów. 

 

10. Student, który nie dostarczył zaświadczenia o studiowaniu podstawowego kierunku 

studiów w uczelni, wnosi czesne standardowe zgodnie z tabelą zawartą w obowiązującej 

Studenta umowie o świadczenie usług edukacyjnych, począwszy od początku semestru, 

na którym Student nie dostarczył zaświadczenia.  

 

11. W przypadku skreślenia z listy studentów, zakończenia studiów lub skierowania na urlop 

od zajęć na kierunku podstawowym, Student wnosi czesne standardowe zgodnie z tabelą 

zawartą w obowiązującej go umowie o świadczenie usług edukacyjnych, począwszy od 

opłaty za okres następujący po okresie, w którym Student utracił prawo do udziału  

w promocji. 

 

12. W przypadku, kiedy Student w danym roku studiowania na podstawowym kierunku, 

studiować będzie tylko w jednym semestrze, to obniżenie czesnego będzie przysługiwać 

tylko w tym semestrze. 

 

13. Studenta studiów na drugim kierunku obowiązują opłaty dodatkowe w wysokości  

i terminie wskazanym w tabeli zawartej w obowiązującej Studenta umowie o świadczenie 

usług edukacyjnych. 

 

14. Studenci biorący udział w Promocji zobowiązani są do terminowego opłacania czesnego 

oraz rozliczania się z dziekanatem Uczelni z kart okresowych osiągnięć Studenta. 

 

15. Promocja wygasa w przypadku, gdy Student biorący udział w Promocji, zrezygnuje  

z nauki na Uczelni lub z różnych powodów zostanie skreślony z listy studentów choćby  

z jednego z realizowanych kierunków studiów. 

 

16. Promocja obowiązuje od 05.05.2022 r. do 30.09.2022 r. 



§ 2 

1. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika 

promocji wyżej określonych zasad. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 


