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KAMPUS 1KAMPUS 1

Kampus 1 

Kampus 2 

LOKALIZACJALOKALIZACJA

PKP/WKD 
Warszawa Aleje Jerozolimskie 

PKP/WKD 
Warszawa Zachodnia

LOKALIZACJA BIUR I DZIAŁÓWLOKALIZACJA BIUR I DZIAŁÓW
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LOKALIZACJALOKALIZACJA ZAJĘĆ ZAJĘĆ

WYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERII I ZDROWIAWYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERII I ZDROWIA
W WARSZAWIEW WARSZAWIE

(KAMPUS 1)(KAMPUS 1)

  ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 18ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 18
02-366 Warszawa02-366 Warszawa

Dojazd:Dojazd:

Adres:Adres:

Komunikacja miejska

Przystanek- Przystanek- SzczęśliwickaSzczęśliwicka
150 m. do WSIiZ150 m. do WSIiZ

linie: 136, 154, 167, 172, 184,linie: 136, 154, 167, 172, 184,  
186, 191, 208, 414186, 191, 208, 414

Przystanek- Przystanek- RondoRondo    Zesłańców SyberyjskichZesłańców Syberyjskich
350 m. do WSIiZ350 m. do WSIiZ

linie: 127, 136,154,linie: 127, 136,154, 158, 167,172, 186, 178, 158, 167,172, 186, 178,
187, 191, 208, 414,717187, 191, 208, 414,717

Dworzec PKP/ WKD Warszawa ZachodniaDworzec PKP/ WKD Warszawa Zachodnia  
600 m. do WSIiZ600 m. do WSIiZ

WYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERII I ZDROWIAWYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERII I ZDROWIA
W WARSZAWIEW WARSZAWIE

(KAMPUS 2)(KAMPUS 2)

  ul. Aleje Jerozolimskie 195aul. Aleje Jerozolimskie 195a
02-222 Warszawa02-222 Warszawa

Adres:Adres:

Powierzchnia dydaktyczna WSIiZ zlokalizowanaPowierzchnia dydaktyczna WSIiZ zlokalizowana
  jest na IV piętrze biurowca.jest na IV piętrze biurowca.

Dojazd:Dojazd:
Komunikacja miejska

Przystanek- Przystanek- PopularnaPopularna
100 m. do WSIiZ100 m. do WSIiZ

linie: 127, 178, 187, 191, 517, 717linie: 127, 178, 187, 191, 517, 717
Dworzec PKP/ WKD Warszawa Aleje JerozolimskieDworzec PKP/ WKD Warszawa Aleje Jerozolimskie

600 m. do WSIiZ600 m. do WSIiZ
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     Wierzę, że nowa droga kształcenia wypisze w Waszym życiu niesamowitą historię    
i pozwoli zdobyć cudowne doświadczenia. U nas poznacie niesamowitych ludzi    
i zawęzicie przyjaźnie na całe życie, a Samorząd Wam w tym pomoże. Jesteśmy organem,
który działa na rzecz studentów, organizuje różne seminaria oraz webinary. 
     Łączymy siły i robimy wszystko, aby pomóc Wam w życiu studenckim, jeżeli macie
jakieś pytania śmiało nie krępujcie się i piszcie. 

Życzę Wam samych sukcesów i tylko dobrych chwil. 
 
Paulina Ignaczak
Przewodnicząca Samorządu Studenckiego

Drodzy Studenci

      W imieniu swoim i wszystkich członków Samorządu
Studentów jestem zaszczycona przywitać Was - na
Naszej Uczelni.
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SAMORZĄD STUDENCKISAMORZĄD STUDENCKI

Kontakt z Samorządem StudenckimKontakt z Samorządem Studenckim  

samorzad@wsiiz.plsamorzad@wsiiz.pl

samorzadwsiizsamorzadwsiiz

samorzadwsiizsamorzadwsiiz

Samorząd StudenckiSamorząd Studencki

mailto:samorzad@wsiiz.pl
https://www.facebook.com/samorzadwsiiz
https://www.instagram.com/samorzadwsiiz/
https://wsiiz.pl/o-uczelni/samorzad-studentow
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DZIAŁ PLANOWANIADZIAŁ PLANOWANIA
I ORGANIZACJI STUDIÓWI ORGANIZACJI STUDIÓW

LokalizacjaLokalizacja   Kampus 2Kampus 2

Kontakt:Kontakt:

  Michał GemburaMichał Gembura
  Koordynator planowania zajęć i obciążeń dydaktycznychKoordynator planowania zajęć i obciążeń dydaktycznych  

michal.gembura@wsiiz.pl  

+48 515 335 323

plany@wsiiz.pl  

+48 22 562 35 40

Na organizacje roku akademickiego składa się harmonogram zawierający terminy:
rozpoczęcia zajęć dydaktycznych

zakończenia zajęć dydaktycznych

sesji egzaminacyjnej (podstawowej i poprawkowej)

dni świątecznych oraz dni wolnych od zajęć 

 

Dział Planowania i Organizacji Studiów jest odpowiedzialny za:
 przygotowanie i opublikowanie do wiadomości studentów planu zajęć dydaktycznych

przygotowanie i opublikowanie do wiadomości studentów terminów sesji

egzaminacyjnej

odpowiedzialność za nadzór i rozwój infrastruktury dydaktycznej

 

Paweł ŻółtowskiPaweł Żółtowski    
Specjalista ds. utrzymania i rozwoju infrastruktury dydaktycznejSpecjalista ds. utrzymania i rozwoju infrastruktury dydaktycznej

pawel.zoltowski@wsiiz.pl

+48 515 335 320

Tomasz KołodziejskiTomasz Kołodziejski  
Specjalista ds. administracjiSpecjalista ds. administracji  

tomasz.kolodziejski@wsiiz.pl

+48 512 285 336
 

Joanna ZarajczykJoanna Zarajczyk  
Specjalista ds. administracjiSpecjalista ds. administracji

stypendia@wsiiz.pl  

+48 519 590 380
+48 22 562 35 50

mailto:michal.gembura@wsiiz.pl
mailto:michal.gembura@wsiiz.pl
mailto:michal.gembura@wsiiz.pl
mailto:plany@wsiiz.pl
mailto:plany@wsiiz.pl
mailto:plany@wsiiz.pl
mailto:pawel.zoltowski@wsiiz.pl
mailto:pawel.zoltowski@wsiiz.pl
mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl
mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl


https://wsiiz.pl/dla-studenta/rozklad-zjazdow

Na pytania:
Do kiedy trwają zajęcia?
Kiedy zaczyna się sesja egzaminacyjna?
W jakich terminach trwają ferie zimowe?

 

Na pytanie:

Jakie moduły będę miał/a w następnym semestrze? (zakładka moduły)

I ORGANIZACJI STUDIÓWI ORGANIZACJI STUDIÓW

88

DZIAŁ PLANOWANIADZIAŁ PLANOWANIA

Odpowiedzi znajdziesz na: 

Chemia kosmetyczna
https://wsiiz.pl/oferta-edukacyjna/studia-i-stopnia/chemia-kosmetyczna

Kosmetologia I stopnia
https://wsiiz.pl/oferta-edukacyjna/studia-i-stopnia/kosmetologia

Chemia żywności
https://wsiiz.pl/oferta-edukacyjna/studia-i-stopnia/chemia-zywnosci

Dietetyka
https://wsiiz.pl/oferta-edukacyjna/studia-i-stopnia/dietetyka

Kosmetologia II stopnia
https://wsiiz.pl/oferta-edukacyjna/studia-ii-stopnia/kosmetologia-2

Technologia kosmetyku
https://wsiiz.pl/oferta-edukacyjna/studia-ii-stopnia/technologia-kosmetyku

Chemia ogólna
https://wsiiz.pl/oferta-edukacyjna/studia-i-stopnia/chemia-ogolna

https://wsiiz.pl/dla-studenta/rozklad-zjazdow
https://wsiiz.pl/oferta-edukacyjna/studia-i-stopnia/chemia-kosmetyczna
https://wsiiz.pl/oferta-edukacyjna/studia-i-stopnia/kosmetologia
https://wsiiz.pl/oferta-edukacyjna/studia-i-stopnia/chemia-kosmetyczna
https://wsiiz.pl/oferta-edukacyjna/studia-i-stopnia/dietetyka
https://wsiiz.pl/oferta-edukacyjna/studia-i-stopnia/dietetyka
https://wsiiz.pl/oferta-edukacyjna/studia-i-stopnia/dietetyka
https://wsiiz.pl/oferta-edukacyjna/studia-i-stopnia/chemia-kosmetyczna


Biuro Spraw Studenckich zajmuje się sprawami studenckimi  związanymi 

z przebiegiem studiów, m.in.:

przyjmowaniem i weryfikacją wniosków kierowanych do Rektora

obsługa online wniosków do Rektora

 przyjmowaniem wniosków do ubezpieczenia zdrowotnego

 przyjmowaniem wniosków o wydanie duplikatów dokumentów ścisłego 

 zarachowania

rozliczeniem sesji egzaminacyjnej

 

 

 

Kontakt:Kontakt:

Ewa LeśniewskaEwa Leśniewska
Koordynator biura spraw studenckichKoordynator biura spraw studenckich

ewa.lesniewska@wsiiz.pl

bsstudent@wsiiz.pl

+48 22 562 35 20
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BIURO SPRAWBIURO SPRAW  
STUDENCKICHSTUDENCKICH

LokalizacjaLokalizacja   Kampus 1Kampus 1

Urszula KomosińskaUrszula Komosińska
Starszy specjalista ds. studenckichStarszy specjalista ds. studenckich

+48 22 562 35 22

urszula.komosinska@wsiiz.pl

bsstudent@wsiiz.pl

Ewa PełkaEwa Pełka
Specjalista ds. studenckichSpecjalista ds. studenckich

+48 22 562 35 21

ewa.pelka@wsiiz.pl

bsstudent@wsiiz.pl

mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl
mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl
mailto:urszula.komosinska@wsiiz.pl
mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl
mailto:kamila.kolanowska@wsiiz.pl
mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl


Wejść na stronę Uczelni wsiiz.pl

Przejść do zakładki "Dla Studenta"

Kolejnym krokiem jest zakładka e-dziekanat

lub

 Zalogować się za pośrednictwem linku

1

2

3

https://e-dziekanat.wsiiz.pl/

sprawdzenia swoich postępów w nauce

sprawdzenia planu zajęć na dany dzień/tydzień/miesiąc/semestr

uzyskać bezpośredni kontakt do danego wykładowcy prowadzącego zajęcia

sprawdzenia stanu swoich płatności

sprawdzenia treści ogłoszeń kierowanych do danej grupy studentów

warunkowe zaliczenie semestru - wniosek należy złożyć w terminie zgodnym       

 z organizacją roku akademickiego

rejestracja na następny semestr – warunkiem rejestracji na kolejny semestr jest

uzyskanie co najmniej 18 punktów ECTS

12 punktów ECTS – jest to dopuszczalny dług punktowy, którego nie można

przekroczyć, aby rozpocząć kolejny semestr nauki

dwa terminy w sesji egzaminacyjnej dostępne dla studenta – termin podstawowy

i poprawkowy

Do dyspozycji Studentów został udostępniony elektroniczny system obsługi

studiów : e-dziekanat.

BIURO SPRAWBIURO SPRAW  
STUDENCKICHSTUDENCKICH

Aby zalogować się do systemu należy:

e-dziekanat to główne źródło informacji dla Studentów.
To dzięki tej platformie Student ma możliwość:

Co musicie wiedzieć?
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https://e-dziekanat.wsiiz.pl/


usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach - aby usprawiedliwić swoją

nieobecność na zajęciach należy zgłosić się bezpośrednio do wykładowcy

prowadzącego moduł

usprawiedliwienie nieobecności na zaliczeniu/egzaminie - w tym przypadku należy

złożyć wniosek do Rektora wraz z odpowiednim dokumentem stanowiącymi

usprawiedliwienie nieobecności

indywidulana organizacja studiów IOS - należy złożyć wniosek wraz z dokumentem

potwierdzającym zasadność przyznania indywidulanej organizacji studiów 

zaświadczenie o studiowaniu - aby uzyskać takie zaświadczenie należy postępować

zgodnie z ogłoszeniem, które znajdziemy w e-dziekanacie

BIURO SPRAWBIURO SPRAW  
STUDENCKICHSTUDENCKICH
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Ważne akty prawne z którymi wato się zapoznać: 

Regulamin studiów

Regulamin studiów podyplomowych

Kodeks Etyki Studenta

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Akty znajdziesz tu:

https://wsiiz.pl/o-uczelni/informacje-o-nas/podstawa-prawna

https://wsiiz.pl/o-uczelni/informacje-o-nas/podstawa-prawna


Co musicie wiedzieć?

BIURO SPRAWBIURO SPRAW  
STUDENCKICHSTUDENCKICH
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Wnioski

Decyzje w indywidualnych sprawach Studentów wydaje Rektor. W indywidualnych

sprawach studenckich dotyczących przebiegu studiów Studenci składają wnioski   

 na piśmie lub przez elektroniczny system obsługi studiów. Pisząc wniosek należy

przede wszystkim pamiętać, że jest to dokument formalny. Po rozpatrzeniu zostanie

zarchiwizowany w teczce studenta. Ważne jest więc, aby jego treść i forma były

odpowienie

Zasady

Każdy wniosek powinien zawierać:

 dane adresata: funkcja, tytuł, imię i nazwisko

 dane nadawcy

 datę i miejsce

 własnoręczny, czytelny podpis

 odpowiednie formy językowe

 zwroty grzecznościowe

Wniosek nie może zawierać błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i

merytorycznych. Problem musi zostać jasno przedstawiony. Dobrze jeżeli jest

poparty jakimiś dowodami (można zamieścić w załącznikach). 



Dział Nauki odpowiedzialny jest w szczególności za:

przyjmowanie prac dyplomowych i ich weryfikację pod względem wymogów

edytorskich

organizację konferencji, seminariów naukowych

redakcję publikacji naukowych

organizację spotkań Rad Pracodawców dedykowanych dla poszczególnych kierunków

studiów 

organizację działalności organizacji studenckich 

- Kluby praktycznego przygotowania zawodowego

- Koła naukowe

 

 

 

Kontakt:Kontakt:

Piotr OzimekPiotr Ozimek
Starszy sStarszy specjalista ds. naukipecjalista ds. nauki

piotr.ozimek@wsiiz.pl  

 nauka@wsiiz.pl 

+48 22 562 35 30
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DZIAŁ NAUKI/DZIAŁ NAUKI/  
BIBLIOTEKABIBLIOTEKA

LokalizacjaLokalizacja   Kampus 1Kampus 1

Oktawia RomanowskaOktawia Romanowska
Specjalista ds. naukiSpecjalista ds. nauki

+48 22 562 35 31

oktawia.romanowska@wsiiz.pl  

 nauka@wsiiz.pl 

Katarzyna PucekKatarzyna Pucek
Specjalista ds. naukiSpecjalista ds. nauki

+48 22 562 35 31

katarzyna.pucek@wsiiz.pl  

 nauka@wsiiz.pl 

mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl
mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl
mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl
mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl
mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl
mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl
mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl
mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl
mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl
mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl
mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl
mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl
mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl
mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl
mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl
mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl
mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl
mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl


https://wsiiz.pl/dla-studenta/biblioteka
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Co znajduje się w Bibliotece ?

Zasoby biblioteczne dopasowane są do tematyki poruszanej na zajęciach. Znaleźć

możecie tu pozycje właściwe dla prowadzonych w Uczelni kierunków studiów.

 

Oprócz książek do Waszej dyspozycji dostępne są również czasopisma branżowe m.in:

Art of Beauty, Uroda i Medycyna, LNE, Beauty Inspiration, BE Inspiration, Beauty Forum,

Food Forum, Współczesna dietetyka, Dermatologia praktyczna, Świat Przemysłu

Kosmetycznego, Chemia i Biznes, Biotechnologia.pl, PJC, Kwartalnik Chemiczny, Acta

Balneologica, Postępy żywienia klinicznego.

 

 

 

 

Biblioteka – Pierwsze kroki , jak założyć konto bilbioteczne

Udać się do Biblioteki z ważną ELS lub przesłać maila na adres biblioteka@wsiiz.pl o

tytule "Założenie konta bibliotecznego"

Po założeniu konta, na podany przez Studenta adres e-mail zostanie wysłany przez

pracownika Biblioteki,  link aktywacyjny

Aktywowanie konta umożliwia dokonywanie rezerwacji wybranych pozycji poprzez

katalog on-line (rezerwacja ważna jest 3 dni)

Korzystaj z katalogu on-line, który znajduje się w zakładce „Dla Studenta" => 

 „Biblioteka"  => "Katalog on-line”

1

2

3

4

Zalecamy, aby przed przyjściem do Biblioteki sprawdzić dostępność wybranych

pozycji w katalogu on-line

Maksymalnie można wypożyczyć 2 pozycje, czas wypożyczenia to 2 tygodnie

z możliwością przedłużenia

Prolongaty należy dokonać przed wyznaczonym terminem zwrotu

Za nieterminowy zwrot książek naliczane są kary zgodnie z Regulaminem     

 (w przypadku naliczenia kary powyżej 50 zł, w celu jej uregulowania student może 

 dokonać zakupu książki lub książek do Biblioteki w kwocie właściwej kare)

 

DZIAŁ NAUKI/DZIAŁ NAUKI/  
BIBLIOTEKABIBLIOTEKA

Ważne!Ważne!

mailto:biblioteka@wsiiz.pl


Szkolenie biblioteczne 

Każdy Student zobowiązany jest do odbycia szkolenia bibliotecznego. Aby szkolenie

zostało zaliczone należy zapoznać się z prezentacją dostępną na stronie Uczelni pod

linkiem : 

Na stronie www.libra.ibuk.pl znajdują się książki on-line, o tematyce zgodnej z

kierunkami studiów prowadzonymi w WSIiZ, z których możecie skorzystać po

uprzednim zarejestrowaniu konta.

Potrzebujecie do tego:

podania adresu e-mail

ustawienia hasła

wprowadzenia kodu PIN, po który należy zgłosić się do Biblioteki (osobiście,

mailowo lub telefonicznie)

 

https://wsiiz.pl/dla-studenta/biblioteka
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DZIAŁ NAUKI/DZIAŁ NAUKI/  
B I B I O T E K AB I B I O T E K A

Ibuk LibraIbuk Libra

w zakładce Regulamin.

Kontakt z Działem Nauki/ Biblioteka
Skrzynka mailowa dla dyplomantów (pytania dotyczące pracy dyplomowej oraz

konsultacji,  odbiór dyplomów ukończenia studiów)

 dyplomanci@wsiiz.pl

Przedłużenie terminu oddania książki, przesłanie wniosków o udostępnienie

prac dyplomowych, założenie konta bibliotecznego, prośby o kod PIN do Ibuka

biblioteka@wsiiz.pl

Zgłoszenia na konferencje

nauka@wsiiz.pl

http://www.libra.ibuk.pl/
mailto:dyplomanci@wsiiz.pl
mailto:dyplomanci@wsiiz.pl
mailto:biblioteka@wsiiz.pl
mailto:nauka@wsiiz.pl


Kontakt:Kontakt:

Praktyki

Studencka praktyka zawodowa jest jednym z obowiązkowych modułów, który

wpisany jest w program studiów. Oznacza to że każdy student zobowiązany jest do

zrealizowania praktyk zgodnie z obowiązującym programem praktyk dla danego

kierunku. 
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LokalizacjaLokalizacja Kampus 1Kampus 1

Miejsce odbywania praktyk
Praktyki można odbywać w wybranej przez Studenta instytucji związanej               

 z kierunkiem studiów. Na stronie uczelni w zakładkach praktyk dla poszczególnych

kierunków znajdują się listy placówek, z którymi Uczelnia współpracuje               

 na podstawie zawartych porozumień. 

https://wsiiz.pl/dla-studenta/dzial-praktyk/wykaz-instytucji

Instytucje współpracujące z Uczelnią mogą odmówić przyjęcia na praktykę w danym

terminie. Taka decyzja każdorazowo podejmowana jest przez osobę odpowiedzialną

za przebieg praktyk w palcówce. Student oczywiście może odbyć praktyki               

w instytucji spoza listy pod warunkiem zrealizowania całości programu praktyk

zgodnie ze studiowanym kierunkiem studiów. 

Tomasz WitkowskiTomasz Witkowski  

 praktyki@wsiiz.pl

+48 515 335 370 

 tomasz.witkowski@wsiiz.pl

+48 22 562 35 61

Starszy specjalista ds. administracjiStarszy specjalista ds. administracji

mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl
mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl
mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl
mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl


Dokumenty jakie należy dostarczyć przed rozpoczęciem praktyk
Na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia praktyk należy dostarczyć do Działu

Praktyk podpisaną przez instytucje przyjmującą umowę wraz z oświadczeniem

praktykanta wypełnioną przez studenta. Niezłożenie dokumentacji przed

rozpoczęciem praktyk będzie skutkować brakiem pozytywnego rozliczenia praktyk

poprzez brak pozytywnego rozpatrzenia karty praktyk. Umowa wraz z

oświadczeniem dostępna jest do pobrania na stronie Uczelni odpowiednio  dla

danego kierunku
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Rozpoczęcie praktyki wcześniej niż w przewidywanych termiach 
W uzasadnionych przypadkach Student ma prawo do złożenia wniosku o możliwość

wcześniejszego; niż w terminarzu (dostępnym dla każdego kierunku

indywidualnie), odbycia praktyk. Wniosek musi być złożony co najmniej miesiąc

przed planowaną datą rozpoczęcia praktyk i zawierać dokumentny potwierdzające

brak możliwości odbycia praktyk w wyznaczonym terminie.

Nieterminowe rozliczenie się z praktyk studenckich
W przypadku nieterminowego rozliczenia się z praktyki studenckiej należy złożyć

maksymalnie w terminie 7 dni od ostatecznego terminu rozliczenia się z danej

praktyki, wniosek o warunkowe zaliczenie praktyk. Wniosek składamy do działu

praktyk i doradztwa personalnego. Praktyki rozliczane będą w drugim terminie

Kilka dodatkowych, ważnych informacji:
Kartę praktyk może być składana osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich

Ze względu na obecną sytuacje epidemiologiczną  uczelni komplet dokumentacji

dotyczącej praktyk (umowa wraz z oświadczeniem oraz wypełniona karta

praktyk)można wysłać drogą listowną na adres; praktyki@wsiiz.pl

Informacja w polu „miejsce odbywania praktyki” (na karcie praktyk) musi być

tożsama z pieczątką zakładowa, w przypadku braku pieczątki należy wpisać NIP

firmy,

Jeżeli zakład nie posiada pieczątki zakładowej lub pieczątka zakładowa jest inna

niż nazwa firmy należy do karty praktyk dołączyć wyciąg z CEIDG potwierdzający

legalność prowadzenia zakładu.

mailto:praktyki@wsiiz.pl


Kontakt:Kontakt:

Marek KomudaMarek Komuda
Starszy specjalista ds. płatności i stypendiówStarszy specjalista ds. płatności i stypendiów

stypendia@wsiiz.pl  

+48 519 590 380

 platnosci@wsiiz.pl 

+48 22 562 35 50

Załatwisz sprawy związane z płatnościami m.in.

rozłożysz czesne na raty

rozłożysz zaległość na raty

przeksięgujesz opłaty

wszystkie inne opłaty studenckie

podpiszesz umowę o odpłatnościach

otrzymasz fakturę za wpłatę czesnego 

złożysz wniosek stypendialny

 

 Twój adres mailowy, z którego będzie pojawiało się zapytanie musi być adresem
wskazanym w dokumentacji Uczelni (e-dziekanacie) i przypisanym do twojej osoby.

 

1818

DZIAŁ PŁATNOŚCIDZIAŁ PŁATNOŚCI  
I  S T Y P E N D I Ó WI  S T Y P E N D I Ó W

LokalizacjaLokalizacja KKampus 2ampus 2

Joanna ZarajczykJoanna Zarajczyk  
Specjalista ds. administracjiSpecjalista ds. administracji

stypendia@wsiiz.pl  

+48 519 590 380

 platnosci@wsiiz.pl 

+48 22 562 35 50

W Dziale Płatności,W Dziale Płatności,    za niektóre opłaty możesz płacićza niektóre opłaty możesz płacić

gotówką jak i kartągotówką jak i kartą

Czy wiesz, że...Czy wiesz, że...

mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl
mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl
mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl
mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl
mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl
mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl
mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl
mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl
mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl
mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl


https://e-dziekanat.wsiiz.pl/Finanse/StudentFinanse/Oplaty

 https://e-dziekanat.wsiiz.pl/Finanse/StudentFinanse/DaneDoPrzelewow

Informacje dotyczące księgowania
Informujemy o możliwości przedłużenia aktualizacji salda w e-dziekanacie do 5 dni od

dokonania płatności w Państwa banku. Wpłata, nie będzie widoczna następnego dnia po

wykonaniu przelewu. Kwota wpłaty, jest  księgowana z datą wpływu na rachunek

Uczelni. Przypominamy, że w celu uniknięcia naliczenia odsetek od nieterminowej

wpłaty, za datę wniesienia opłat rozumie się datę wpływu należności na rachunek

bankowy Uczelni. Odsetki od nieterminowych wpłat, naliczane są od drugiej raty

pierwszego semestru studiów.

 
Dostępne rodzaje świadczeń
stypendium socjalne

stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

stypendium Rektora

stypendium dla osób niepełnosprawnych

zapomoga

 Więcej informacji i szczegółów dotyczących pomocy materialnej znajdziecie:

https://wsiiz.pl/dla-studenta/stypendia
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Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zakładką Finanse w systemie e-dziekanat:
Znajduje się tam informacja o stanie Waszych opłat 

oraz numer indywidualnego rachunku bankowego na jaki należy wpłacać czesne 

https://e-dziekanat.wsiiz.pl/Finanse/StudentFinanse/Oplaty
https://e-dziekanat.wsiiz.pl/Finanse/StudentFinanse/Oplaty
https://e-dziekanat.wsiiz.pl/Finanse/StudentFinanse/DaneDoPrzelewow
https://e-dziekanat.wsiiz.pl/Finanse/StudentFinanse/DaneDoPrzelewow
https://e-dziekanat.wsiiz.pl/Finanse/StudentFinanse/DaneDoPrzelewow


Działania BON skupiają się w 2 głównych obszarach:

pomoc studentom uczestniczącym w procesie kształcenia w dostosowaniu
warunków na Uczelni do indywidualnych potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia
poprzez: indywidualne spotkania, adaptację materiałów dydaktycznych,
udostępnianie technicznego sprzętu wspierającego, a także konsultacje
psychologiczne,
kształtowanie świadomości społeczności akademickiej i promowanie pozytywnego
wizerunku osoby z niepełnosprawnością lub osoby ze szczególnymi potrzebami.
 Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby:
posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,  odczuwające trudności  w
studiowaniu wynikające ze stanu zdrowia, tzn. przewlekle chore bez orzeczenia       
o niepełnosprawności, będące w kryzysie zdrowia psychicznego, mające czasowe
problemy ze zdrowiem,
wykazujące zapał i inicjatywę, by promować i wspierać działania prowadzone przez
BON oraz pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnościami lub szczególnymi
potrzebami.
 
 

2020

BIURO DS. OSÓBBIURO DS. OSÓB  

LokalizacjaLokalizacja   Kampus 1Kampus 1

Kontakt:Kontakt:

Agnieszka WolskaAgnieszka Wolska
Młodszy specjalista ds. administracji i projektów UE

bon@wsiiz.pl

22 5623570

NIEPEŁNOSPRAWNYCHNIEPEŁNOSPRAWNYCH

agnieszka.wolska@wsiiz.pl

Dyżur Pełnomocnika Rektora ds. Osób NiepełnosprawnychDyżur Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
dr n. społ. Joanna Klonowska 

Czwartek 11:00-12:00

mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl
mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl
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DZIAŁ WSPÓŁPRACYDZIAŁ WSPÓŁPRACY
MIĘDZYNARODOWEJMIĘDZYNARODOWEJ

LokalizacjaLokalizacja Kampus 1Kampus 1

Kontakt:Kontakt:

Katarzyna MikulskaKatarzyna Mikulska
Koordynator Biura Kadry Zarządzającej

katarzyna.mikulska@wsiiz.pl

225623503
erasmus@wsiiz.pl

Czym zajmuje się Dział Współpracy Międzynarodowej?
Nawiązywaniem współpracy z uczelniami zagranicznymi o podobnym profilu edukacyjny,
wymianą studencką, administracyjną czy pracowników dydaktyczno-naukowych w ramach
programu Erasmus+

Wszystkich studentów zainteresowanych wyjazdami zagranicznymi w ramach programu
Erasmus+ oraz Erasmus+ POWER zapraszamy do Działu Współpracy Międzynarodowej. 
 
Na stronie internetowej w zakładce Erasmus+ -> Rekrutacja znajdziecie formularze
zgłoszeniowe na wyjazdy zagraniczne w roku akademickim 2021/2022.               
Wyjazdy są dedykowane dla WSZYSTKICH Naszych Studentów. 
 https://wsiiz.pl/dla-studenta/erasmus/program 

Praktyki za granicą
Student ma możliwość do odbywania praktyk poza granicami RP. W takim wypadku
należy dostarczyć kartę praktyk wypełnioną w języku ojczystym danego kraju, w którym
były odbywane praktyki. Kartę należy dostarczyć przetłumaczoną przez tłumacza
przysięgłego. W wypadku odbywania praktyk za granicą podpis opiekuna musi być
czytelny.
Nasi studenci posiadają również możliwość wyjazdu na zagraniczne praktyki w ramach
programu Erasmus+. W celu uzyskania dodatkowych informacji na ten temat
zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Działem Współpracy Międzynarodowej.

mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl
mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl
https://wsiiz.pl/dla-studenta/erasmus/program
https://wsiiz.pl/dla-studenta/erasmus/program
https://wsiiz.pl/dla-studenta/erasmus/program


Sebastian JanulewiczSebastian Janulewicz
Specjalista ds. administracji

sebastian.janulewicz@wsiiz.pl

225623560

Do zadań Działu Promocji i Rekrutacji należy m. in.:

rekrutowanie kandydatów na studia I i II stopnia oraz podyplomowe 
prowadzenie mediów społecznościowych m.in: Facebook, Instagram, LinkedIn,
YouTube
organizowanie wydarzeń kulturalnych
współpraca z przedstawicielami środowiska społeczno-gospodarczego  
współpraca z mediami
współpraca ze szkołami średnimi
prezentacja i promocja Uczelni na targach, konferencjach i innych wydarzeniach
branżowych i edukacyjnych
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DZIAŁ PROMOCJI I REKRUTACJIDZIAŁ PROMOCJI I REKRUTACJI

LokalizacjaLokalizacja Kampus 2Kampus 2

Kontakt:Kontakt:

Jacek WałaszJacek Wałasz  
Koordynator Działu Promocji i Rekrutacji

jacek.walasz@wsiiz.pl  

225623512

Sebastian PiasecznySebastian Piaseczny
Starszy specjalista ds. promocji i rekrutacji

sebastian.piaseczny@wsiiz.pl  

225623510

Arkadiusz JakubiakArkadiusz Jakubiak
Młodszy specjalista ds. rekrutacji

arkadiusz.jakubiak@wsiiz.pl  

225623514

Natalia CzarneckaNatalia Czarnecka
Specjalista ds. marketingu

natalia.czarnecka@wsiiz.pl

225623513

mailto:sebastian.janulewicz@wsiiz.pl
mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl
mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl
mailto:sebastian.piaseczny@wsiiz.pl
mailto:sebastian.piaseczny@wsiiz.pl
mailto:sebastian.piaseczny@wsiiz.pl
mailto:sebastian.piaseczny@wsiiz.pl
mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl
mailto:ewa.lesniewska@wsiiz.pl
mailto:sebastian.janulewicz@wsiiz.pl
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W zamian nauczymy Was jak:
 
samodzielnie tworzyć profesjonalne grafiki do social mediów, raportów i prezentacji
samodzielnie tworzyć materiały promocyjne, np.: plakaty, ulotki
samodzielnie tworzyć kompozycje grafik i korzystać z darmowych narzędzi
graficznych
nagrać film promocyjny
jak zaistnieć w sieci

 
 

W Dziale Promocji i Rekrutacji możecie zaangażować się w promocję Uczelni!
Zapraszamy do współpracy przy:

organizacji wydarzeń i uroczystości uczelnianych
realizacji kampanii promocyjno – edukacyjnej w wybranych szkołach średnich
organizacji m.in.: warsztatów edukacyjnych w WSIiZ
wydarzeniach branżowych, w których uczestniczy Uczelnia ( Wspaniała okazja
do poznania przyszłych Pracodawców!)
tworzeniu treści promocyjnych m. in.: do czasopism, portali edukacyjnych,
mediów społecznościowych

 



Wyłącz dzwonek telefonu
Jesteśmy bez okrycia wierzchniego 
Nie jedz i nie pij 
Nie okazuj znudzenia
Małe spóźnienia na zajęcia bywają tolerowane, ale nie powinny być regułą!
Czasem trudno przez półtorej godziny skupić się na wykładzie 
mimo to spróbuj i… nie pisz po ławkach! 
Nie ziewaj, nie patrz co chwilę na zegarek, nie pokładaj się na ławce, nie żuj gumy

Uroczystości uczelniane
Należy pamiętać, że na uroczystości organizowane przez Uczelnię, np.:
konferencje, przychodzimy ubrani w strój galowy. Zależy przecież Nam wszystkim,
żeby godnie reprezentować Naszą Uczelnię.

INFORMACJE PRAKTYCZNEINFORMACJE PRAKTYCZNE

Kanały komunikacji, czyli „Dlaczego ja tego nie wiem?”:
Jak i gdzie zatem można te informacje znaleźć? Jest kilka takich miejsc
(głównie w internecie, ale nie tylko), które regularnie należy sprawdzać:

Na zajęciach
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Koła naukowe 
Pomimo natłoku zajęć na Uczelni, dodatkowej pracy, czy też godzin spędzonych w
parku, wielu studentów WSIiZ należy do kół naukowych. Przynależność do kół to
naprawdę wartościowe doświadczenie, wiążące się z wieloma korzyściami. Warto
przede wszystkim zwrócić uwagę na możliwość poznawania nowych sytuacji i pracy z
fascynującymi ludźmi podzielającymi Nasze zainteresowania oraz poglądy na życie.
Koła naukowe, jak sama nazwa wskazuje, powstają, abyście mogli realizować za ich
pomocą Wasze ambicje badawczo-rozwojowe.

Postaw na rozwój  już na studiach!
Sama wiedza teoretyczna, nawet przekazana przez najlepszych wykładowców nie
pozwoli Wam osiągnąć sukcesu, jeśli nie włożycie wysiłku w jej użytkowe
zastosowanie. Starajcie się być aktywnymi na wielu różnych polach działania już w
takcie studiów. Nasza Uczelnia stwarza naszym Studentom do tego wiele możliwości.

Kluby praktycznego przygotowania zawodowego
Kluby praktycznego przygotowania zawodowego skupiają się na rozwoju
umiejętności praktycznych ich członków, jak również rozwoju kompetencji
społecznych, właściwych dla studiowanego kierunku. Co za tym idzie tutaj
priorytetem staje się współpraca z otoczeniem społeczno - gospodarczym.

Partnerzy Uczelni
WSIiZ współpracuje ze środowiskiem społeczno-gospodarczym.
Listę naszych partnerów znajdziesz tu:
        https://wsiiz.pl/wspolpraca/partnerzy

Szkoły Patronackie
Celem współpracy patronackiej jest: 
  utworzenie w szkole klas o profilu kształcenia zbliżonym do
oferty edukacyjnej WSIiZ z naciskiem na praktyczne
przygotowanie do zawodu
     objęcie patronatu WSIiZ nad klasami profilowanymi       
      wzajemna promocja, pomoc i wymiana doświadczeń
    zapoznanie uczniów szkoły ze specyfiką studiowania w WSIiZ  

https://wsiiz.pl/wspolpraca/szkoly-patronackie

Listę kół naukowych i klubów praktycznego przygotowania zawodowego znajdziesz na:
                              https://wsiiz.pl/dla-studenta/organizacje-studenckie
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Lista szkół objętych patronatem:

https://wsiiz.pl/wspolpraca/partnerzy
https://wsiiz.pl/wspolpraca/szkoly-patronackie
https://wsiiz.pl/wspolpraca/szkoly-patronackie
https://wsiiz.pl/dla-studenta/organizacje-studenckie


Małe abc Studenta
Do Rektora WSIIZ - Student zgłasza się w sprawach dotyczących przedłużenia sesji,
warunkowego zaliczenia semestru, dopuszczenie do egzaminu komisyjnego oraz
wyrażenia zgody na urlop od zajęć i powtarzania semestru.

Do Biura Spraw Studenta - Student najczęściej : 
 składa wszelkie wnioski do Władz Uczelni
 przedłuża termin ważności ELS
 otrzymuje zaświadczenia o studiowaniu, po wcześniejszym złożeniu wniosku

Szablony prezentacji:
W celu zachowania spójnego i profesjonalnego wizerunku Uczelni wymagane jest
stosowanie przygotowanych wzorów prezentacji we wszystkich materiałach
prezentowanych na Uczelni i podczas wyjazdów uczelnianych. 
                              Szablony są dostępne: 

https://wsiiz.pl/dla-studenta/materialy-do-pobrania

mail powinien być wysłany z Twojej skrzynki mailowej
 unikamy pisania z błahymi problemami, a ze sprawami grupowymi pisze starosta
grupy
w mailach używamy form grzecznościowych np.: "Szanowny Panie Profesorze",
"Szanowna Pani Doktor" „Szanowna Pani”, „Szanowny Panie”. Niedopuszczalne
jest rozpoczynanie e-maila od "Cześć" lub "Witam
każdy mail podpisujemy imieniem i nazwiskiem oraz rokiem i kierunkiem studiów,
w temacie maila wpisujemy krótką informację dotyczącą treści przesyłanej
wiadomości

Oznaczenia poszczególnych budynków w systemie E-dziekanat: 
BW18 – Kampus nr 1 – ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18 
AJ195 – Kampus nr 2 – Al. Jerozolimskie 195a 
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 E-mail - kilka porad:

https://wsiiz.pl/dla-studenta/materialy-do-pobrania
https://wsiiz.pl/dla-studenta/materialy-do-pobrania


 Do dyspozycji Studentów jest również pokój socjalny, gdzie są dostępne elektryczne
czajniki oraz mikrofalówka. 

 

 Strefa relaksu (kampus 1)
W budynku Uczelni, na poziomie -1 zlokalizowana jest strefa relaksu dla Studentów -
"Zielony Las". W strefie można wypoczywać, naładować urządzenia elektroniczne
oraz samodzielnie lub wspólnie się pouczyć. Strefę zaprojektowali sami Studenci.

UDOGODNIENIA DLAUDOGODNIENIA DLA  
S T U D E N T Ó WS T U D E N T Ó W
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Liczne strefy chillout

UDOGODNIENIA DLAUDOGODNIENIA DLA  
S T U D E N T Ó WS T U D E N T Ó W
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Kącik dla rodzica z dzieckiem



Barista
Kącik baristy, gdzie kupisz kawę i coś do jedzenia.

Stojaki rowerowe
Zachęcamy do przyjazdu na Uczelnię rowerami. W tym celu studenci mają do
dyspozycji stojaki przed Uczelnią. 

UDOGODNIENIA DLAUDOGODNIENIA DLA  
S T U D E N T Ó WS T U D E N T Ó W
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Tablice 
Tablice informacyjne 



Czytelnia w bibliotece
W bibliotece znajduje się czytelnia, gdzie dostępna jest prasa branżowa. Ponadto Nasi
czytelnicy mają dostęp do komputerów z dostępem do Internetu. Komputery są
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

WIFI
Na terenie całej Uczelni jest dostępna sieć wi-fi wsiiz hasło:

Kampus 1
W ciepłe dni udostępniamy do Waszej dyspozycji leżaki.
Tylko pamiętaj by zawsze je odstawić na miejsce!

UDOGODNIENIA DLAUDOGODNIENIA DLA  
S T U D E N T Ó WS T U D E N T Ó W
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DLA STUDENTÓWDLA STUDENTÓW
MIEJSKI INFORMATORMIEJSKI INFORMATOR  

Jak poruszać się po mieście?
O czym pamiętać szukając mieszkania?
Chorujesz? Co dalej?
Co to jest Warszawa 19115?
W czym przyda ci się WOM?
Jak załatwiać sprawy urzędowe?
Na te i wiele innych pytań odpowiedź znajdziesz w miejskim informatorze studenckim
„Studiuj Warszawę” stworzonym przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy z myślą o
świeżo upieczonych studentach. 

HTTP://WWW.UM.WARSZAWA.PL/SITES/DEFAULT/FILES/NAUKOWA_PLIKI/MIEJSKI_INFORMATOR_STUDENCKI_INTERNET.PDFHTTP://WWW.UM.WARSZAWA.PL/SITES/DEFAULT/FILES/NAUKOWA_PLIKI/MIEJSKI_INFORMATOR_STUDENCKI_INTERNET.PDF

http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/naukowa_pliki/miejski_informator_studencki_internet.pdf
http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/naukowa_pliki/miejski_informator_studencki_internet.pdf


Biuro Spraw Studenta: dawniej Dziekanat prowadzi dokumentację przebiegu
studiów
ELS: Elektroniczna Legitymacja Studencka; pełni rolę dwóch dokumentów:
tradycyjnej legitymacji oraz karty miejskiej
Forma studiów: stacjonarna lub niestacjonarna
Immatrykulacja: akt przyjęcia w poczet studentów uczelni
Moduł (przedmiot): element programu studiów obejmujący określone treści
tematyczne, realizowany w formie zajęć dydaktycznych, przyporządkowany w planie
studiów do następujących grup: moduły obligatoryjne z zakresu kształcenia ogólnego,
moduły obligatoryjne z zakresu kształcenia podstawowego, moduły obligatoryjne z
zakresu kształcenia kierunkowego, moduły fakultatywne do wyboru w tym seminaria
specjalistyczne oraz studenckie praktyki zawodowe
Karta modułu (sylabus) – szczegółowy opis modułu zawierający: formę zajęć,
metody dydaktyczne, sposób realizacji zajęć, cele i zadania modułu, wymagania
formalne, wymagania wstępne, treści programowe, zakładane efekty uczenia się,
sposoby oceny, sposoby weryfikacji efektów uczenia się, nakład pracy studenta
potrzebny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się – wyrażony w godzinach i
punktach ECTS, wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
Organizacja roku akademickiego: wykaz ważnych dat i terminów obowiązujący w
bieżącym roku akademickim, np. terminy sesji, przerw świątecznych
Polska Rama Kwalifikacji(PRK): podstawowe założenia i wymagania określone przez
Ministerstwo Edukacji i Nauki w stosunku do programów studiów i efektów uczenia
się na danym kierunku
Plan studiów: określa czas trwania studiów, spis modułów przyporządkowanych,
godzin, punktów ECTS
Promotor: opiekun naukowy studenta podczas pisania pracy dyplomowej
Punkty ECTS: to zorientowany na studenta system transferu i akumulacji punktów
zaliczeniowych oparty na przejrzystości procesu i efektów kształcenia/uczenia się.
Jego celem jest ułatwianie planowania, zdobywania, oceniania, uznawania i walidacji
kwalifikacji oraz jednostek edukacyjnych, a także mobilności studentów. ECTS jest
szeroko wykorzystywany w szkolnictwie wyższym i może być stosowany w innych
formach uczenia się przez całe życie
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SŁOWNIK STUDENCKISŁOWNIK STUDENCKI

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka
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Rektor: przełożony ogółu kadry i studentów uczelni, instancja odwoławcza
Rok akademicki: zaczyna się od 1 października i trwa do 30 września następnego
roku kalendarzowego, obejmuje dwa semestry
Semestr: okres zajęć dydaktycznych zakończony sesją; w roku akademickim są dwa
semestry: zimowy i letni, każdy trwa ok.15 tygodni
Seminarium: forma zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej, polega m. in. na
przygotowaniu i przedstawieniu przez studentów wybranych zagadnień naukowych
Sesja egzaminacyjna: jest to harmonogram terminów egzaminów oraz zaliczeń
przewidzianych w planach studiów. Każdemu studentowi przysługują dwa terminy
zaliczenia/egzaminu ( drugi termin w sesji poprawkowej). W przypadku braku
zaliczenia w drugim terminie konieczne będzie powtarzanie modułu 
Stypendium: pomoc finansowa przyznawana w uczelnii z budżetu państwa lub
środków własnych na ściśle określonych zasadach 

SŁOWNIK STUDENCKISŁOWNIK STUDENCKI



http://bit.ly/WSIiZyoutube

wsiiz_w_warszawie

/school/11791001

/WSIiZ.Warszawa

https://wsiiz.pl/Strona Uczelni:

Profil na facebooku

Profil na Instagramie

Kanał na YouTubie

Profil na linkedinie
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Macie jakieś pytania?

rekrutacja@wsiiz.pl

22 562 35 00 

+48 515 335 376

Whatsapp +48 515 335 376

GDZIE NAS ZNAJDZIESZ?GDZIE NAS ZNAJDZIESZ?

lub odwiedźcie Nas osobiście: 

Wyższa Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie (Kampus 1)
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr.18

02-366 Warszawa
 

Nasz profil na Facebooku śNasz profil na Facebooku śledzi ponad 24 tys. fanów,ledzi ponad 24 tys. fanów,  

na Instagramie ponad 3 tys, na Youtubie ponad 1 tys.na Instagramie ponad 3 tys, na Youtubie ponad 1 tys.

Czy wiesz, że...Czy wiesz, że...

https://www.youtube.com/user/WSIIZ2011/videos
https://instagram.com/wsiiz_w_warszawie/
https://www.linkedin.com/school/11791001
https://www.facebook.com/WSIiZ.Warszawa/
https://wsiiz.pl/
mailto:rekrutacja@wsiiz.pl
mailto:rekrutacja@wsiiz.pl
mailto:rekrutacja@wsiiz.pl
mailto:rekrutacja@wsiiz.pl

