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ZARZĄDZENIE Nr 220/12/2020 
Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 22 grudnia 2020 r. 
 

W sprawie Ogólnych Zasad Bonów Edukacyjnych  
 

I. Na podstawie §15 ust. 4, pkt. 21 i pkt. 37 Statutu Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, w 
celu doprecyzowania zasad promowania oferty edukacyjnej Uczelni wśród kandydatów na studia, z dniem 
01.01.2021 roku wprowadza się nowe Ogólne Zasady Bonów Edukacyjnych, następującej treści: 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Promocyjny Bon Edukacyjny (zwany dalej Bonem) Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa (zwanej dalej Uczelnią) 
obowiązuje w okresie rekrutacji na studia, w terminie określonym indywidualnie na każdym z Bonów. 

2. Bon ma formę elektroniczną lub wydrukowaną: Ulotki, Bonu, Listu intencyjnego, zawierających: informację o Uczelni, 
rodzaju i wielkości możliwej bonifikaty, ewentualnym podmiocie z którym Uczelnia współpracuje oraz okresie 
ważności. Bon nie stanowi środka płatniczego, nie może być z niego wydana reszta w postaci gotówkowej i nie 
podlega wymianie na gotówkę. 

3. Warunkiem skorzystania ze zniżki, przysługującej z tytułu Bonu jest złożenie go w Uczelni w wyznaczonym terminie 
wraz z kompletem dokumentów rekrutacyjnych na studia oraz podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia 
w ciągu 7 dni od daty pierwszych zajęć dydaktycznych. 

4. Osobą uprawnioną do wykorzystania Bonu jest każda osoba fizyczna, która uzyskała świadectwo dojrzałości lub 
dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku rekrutacji na studia magisterskie). 

5. Bony edukacyjne kierowane do studentów lub absolwentów Uczelni oraz kandydatów na studia podyplomowe muszą 
mieć w swoim regulaminie czytelne wskazanie adresata. 

6. Do każdego rodzaju Bonu obowiązuje odrębny regulamin, określający szczegółowe warunki jego wykorzystania, do 
którego załącznikiem jest wzór graficzny danego Bonu. 

§ 2 
Zasady promocji 

1. Bon uprawnia maksymalnie jedną osobę do skorzystania ze zniżki w wysokości czesnego w kwocie określonej w jego 
treści. 

2. Jedna osoba może wykorzystać maksymalnie jeden Bon – wartości bonów nie sumują się. 
3. Bon musi być podpisany w miejscu do tego przeznaczonym przez osobę uprawnioną do jego wydania (podmiot 

współpracujący z Uczelnią) i/lub posiadacza. Posiadacz Bonu poprzez złożenie własnoręcznego podpisu oświadcza, 
że zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz regulaminem szczegółowym danego Bonu. 

4. Bon można wykorzystać na wskazanym kierunku studiów licencjackich, magisterskich lub podyplomowych - 
dostępnym w ofercie edukacyjnej Uczelni w danym roku akademickim. 

5. W przypadku niezłożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych w wyznaczonym terminie, Bon traci ważność. 
6. Podstawą uzyskania bonifikaty w opłacie za studia w wysokości wynikającej z Bonu jest pisemna decyzja 

administracyjna Rektora, określająca szczegółowe warunki korzystania z bonifikaty, szczególnie odnoszące się do 
wywiązywania się z podstawowych obowiązków studenckich, takich m.in. jak: wysokie wyniki w nauce oraz terminowe 
realizowanie należnych za studia opłat. 

§ 3 
Postanowienia końcowe 

1. Utrata statusu studenta jest jednoznaczna z utratą bonifikaty przysługującej z tytułu Bonu. 
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Uczelni www.wsb.net.pl oraz w Punktach Informacyjno-

Rekrutacyjnych w: Poznaniu ul. Orzeszkowej 1, a także w siedzibach wydziałów zamiejscowych. 

II. Odpowiedzialnym za wdrożenie oraz nadzór nad realizacją postanowień niniejszego zarządzenia czyni się 
Dyrektor Centrum promocji marki. 

III. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 roku, z którym to dniem traci moc zarządzenie rektora nr 
050/03/2020 z dnia 24 marca 2020 roku. 

 
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 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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