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ZARZĄDZENIE Nr 134/11/2019 

Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
z dnia 26 listopada 2019 r. 

 
W sprawie Regulaminu bonifikat w opłatach za studia dla kandydatów  

ze szkoły partnerskiej Liceum Policyjnego AS w Sosnowcu 
 
 

Na podstawie §15 ust. 4, pkt. 1 i pkt. 43 Statutu Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą  
w Poznaniu, w związku z realizacją misji Uczelni polegającej między innymi na popularyzacji 
problematyki bezpieczeństwa wśród społeczności lokalnej, wprowadza się dla absolwentów i uczniów 
szkoły partnerskiej Liceum Policyjnego AS w Sosnowcu oraz dla ośmioklasistów podejmujących naukę 
w tejże szkole niżej wymieniony regulamin: 
 
Regulamin bonifikat w opłatach czesnego za studia (bon 1200 zł) następującej treści: 
  
1. Kandydat na studia wyższe w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, będący  

maturzystą w roku szkolnym 2019/2020 ma prawo do skorzystania z imiennej bonifikaty w opłatach 
za studia wyższe w wysokości 1200 zł, jeżeli w terminie od 04 lipiec do 15 września 2020 r., złoży 
jako absolwent komplet dokumentów rekrutacyjnych na studia wyższe wraz z uzyskanym Bonem 
edukacyjnym - Bon dla maturzysty - otrzymanym w szkole. 

2. Kandydat na studia wyższe w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, będący 
obecnie uczniem Liceum Policyjnego AS ma prawo do skorzystania z imiennej bonifikaty w opłatach 
za studia wyższe w wysokości 1200 zł, jeżeli w terminie od 04 lipiec do 15 września w roku 
ukończenia szkoły, złoży jako absolwent komplet dokumentów rekrutacyjnych na studia wyższe 
wraz z uzyskanym Bonem edukacyjnym otrzymanym w szkole. 

3. Kandydat na studia wyższe w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, będący  
ośmioklasistą w roku szkolnym 2019/2020 wybierając naukę w Liceum Policyjnym AS, ma prawo 
do skorzystania z bonifikaty w opłatach za studia wyższe w wysokości 1200 zł, jeżeli w terminie od 
04 lipiec do 15 września w roku ukończenia Liceum Policyjnego AS, jako absolwent złoży komplet 
dokumentów rekrutacyjnych na studia wyższe wraz z uzyskanym Bonem edukacyjnym - Bon dla 
ośmioklasisty - otrzymanym w szkole.  

4. Bonifikata, o której mowa w pkt. 1, 2 i 3 dotyczy wszystkich kierunków studiów wyższych I i II stopnia 
(stacjonarnych i niestacjonarnych) prowadzonych przez wszystkie wydziały Uczelni. 

5. Bonifikata o której mowa w pkt. 1, 2 i 3 udzielana jest na podstawie pisemnej decyzji 
administracyjnej Rektora, określającej szczegółowe warunki bonifikaty. 

6. Wartości bonifikat nie sumują się, kandydat ma prawo do skorzystania tylko z jednej bonifikaty. 
7. Niniejszy regulamin dostępny jest w Punktach Informacyjno-Rekrutacyjnych Uczelni oraz  

na stronie internetowej. 
8. Odpowiedzialnym za wdrożenie oraz nadzór nad realizacją postanowień niniejszego zarządzenia 

czyni się Prorektor ds. walidacji. 
9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

REKTOR 
 

dr Andrzej ZDUNIAK 
 

Wykonano w 9 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 Skoczowie 
Egz. nr 7 – Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku 
Egz. nr 8 – Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach 
Egz. nr 9 – Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia rektora nr 134/11/2019 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia rektora nr 134/11/2019 

 
Załącznik nr 3 do Zarządzenia rektora nr 134/11/2019 

 


