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ZARZĄDZENIE Nr 054/03/2022 
Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 21 marca 2022 roku 
 

W sprawie Regulaminu Bonu Edukacyjnego „Absolwencie – studiuj zyskując 4 656 zł” 
 

Na podstawie §15 ust. 4, pkt. 21 i pkt. 37 Statutu Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą  
w Poznaniu, wprowadza się Regulamin Bonu Edukacyjnego „Absolwencie – studiuj zyskując do  
4 656 zł” następującej treści: 

1. Osoba będąca absolwentem studiów I stopnia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą  
w Poznaniu, ubiegająca się o przyjęcie po raz pierwszy na studia II stopnia, która złoży komplet 
dokumentów rekrutacyjnych na studia II stopnia w dniach od 11.04.2022 r. do 30.09.2022 r. wraz 
z wydrukowanym ze strony Uczelni lub uzyskanym z innego źródła bonem edukacyjnym, 
stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia oraz prześle co najmniej 1 dzień wcześniej 
przed złożeniem dokumentów skan podpisanego bonu na adres e-mailowy: bony@wsb.net.pl - 
ma prawo do skorzystania ze zniżki w opłatach za studia w wysokości 20 zł za miesiąc oraz 
darmowego studiowania w ramach indywidualnej organizacji studiów (IOS),w przypadku przyznania 
prawa do IOS. Wysokość bonifikaty może wynieść maksymalnie 4 656 zł, co wynika z: 480 zł  
(24 m-ce x 20 zł) + 4176 zł (24 m-ce x 174 zł (30% z 580 zł). 

2. Bonifikata, o której mowa w pkt. 1, dotyczy wszystkich kierunków studiów II stopnia (stacjonarnych 
i niestacjonarnych). 

3. Jedna osoba może wykorzystać maksymalnie jeden bon – wartości bonów nie sumują się, 
niezależnie od rodzaju przedłożonego bonu. 

4. Zniżka, o której mowa w pkt. 1, udzielana jest na podstawie pisemnej decyzji administracyjnej 
Rektora, określającej szczegółowe warunki bonifikaty. 

5. Niniejszy regulamin dostępny jest w Punktach Informacyjno-Rekrutacyjnych Uczelni oraz na stronie 
internetowej. 

6. Odpowiedzialnym za wdrożenie oraz nadzór nad realizacją postanowień niniejszego zarządzenia 
czyni się Prorektora ds. kontaktów. 

7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

REKTOR 

 
dr Andrzej ZDUNIAK 

Wykonano w 10 egz.: 

Egz. nr 1 – Biuro Rektora - a/a 
Egz. nr 2 – Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach 
Egz. nr 3 – Wydział Nauk Społecznych w Giżycku 
Egz. nr 4 – Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju 
Egz. nr 5 – Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie 
Egz. nr 6 – Wydział Nauk Społecznych w Koszalinie  
Egz. nr 7 – Wydział Nauk Społecznych w Skoczowie 
Egz. nr 8 – Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku 
Egz. nr 9 – Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach 
Egz. nr 10 – Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu 
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Załącznik do Zarządzenia rektora nr 054/03/2022 

 

 
 

 

 


