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ZARZĄDZENIE Nr 149/12/2019 
Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 12 grudnia 2019 roku 
 

W sprawie Regulaminu Bonu Edukacyjnego  
„Z rodziną raźniej” 

 

Na podstawie §15 ust. 4, pkt. 21 i pkt. 37 Statutu Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą  
w Poznaniu, wprowadza się Regulamin Bonu Edukacyjnego „Z rodziną raźniej” następującej treści: 

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie po raz pierwszy na studia I i II stopnia w Wyższej Szkole 
Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu oraz Student/ka, który/a poprzez polecenie Uczelni przyczyni 
się do podjęcia studiów wyższych w Uczelni, przez nowego kandydata, jednocześnie członka swojej 
rodziny, ma prawo do skorzystania z bonifikaty w wysokości 2000 zł. za każdego poleconego członka 
swojej rodziny. Jednocześnie do osobnej bonifikaty również w wysokości 2000 zł ma prawo osoba 
(członek rodziny), której polecono Uczelnię. 

2. Aby skorzystać z bonifikaty należy złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych na nabór marcowy 
w dniach 15.01.2020 - 29.02.2020 r. wraz z wydrukowanym ze strony Uczelni lub uzyskanym z 
innego źródła bonem edukacyjnym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

3. Osoba polecająca Uczelnię może polecić dowolną ilość członków swojej rodziny, za każdego 
jednego członka rodziny przysługuje osobie polecającej bonifikata w wysokości 2000 zł z 
zastrzeżeniem, że kwota w sumie za poleconych członków rodziny nie może przekroczyć kwoty 
należnego do czasu ukończenia studiów czesnego osoby polecającej, liczonej od dnia rozpoczęcia 
studiów przez osobę, której polecono Uczelnię. 

4. Brani są pod uwagę członkowie rodziny do trzeciego pokolenia, a pokrewieństwo musi być 
udokumentowane. Dokumenty należy mieć do wglądu w dziekanacie przy składaniu kompletu 
dokumentów rekrutacyjnych. 

5. Jednej osobie Uczelnię może polecić tylko jeden student lub kandydat na studia. 
6. Wartość bonu nie sumuje się z innymi rodzajami bonów, określonymi osobnymi Regulaminami 

Bonów Edukacyjnych. 
7. Bonifikata skierowana jest zarówno do kandydatów na studia jak i do studentów, we wszystkich 

Wydziałach i na wszystkich kierunkach I i II stopnia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa 
8. Skreślenie osoby polecającej lub osoby poleconej z listy studentów przed ukończeniem studiów, 

skutkuje utratą zniżki, o której mowa w pkt. 1, jeśli zniżka nie została jeszcze zrealizowana. 
9. Zniżka, o której mowa w pkt. 1, udzielana jest na podstawie pisemnej decyzji administracyjnej 

Rektora, określającej szczegółowe warunki bonifikaty. 
10. Niniejszy regulamin dostępny jest w Punktach Informacyjno-Rekrutacyjnych Uczelni oraz na stronie 

internetowej Uczelni. 
11. Odpowiedzialnym za wdrożenie oraz nadzór nad realizacją postanowień niniejszego zarządzenia 

czyni się prorektor ds. walidacji. 
12. 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 do Zarządzenia rektora nr 149/12/2019  
 

 

 

 


