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Regulamin promocji „Korzyści w WSIiZ – Nauka i praca? Ten 

wybór się opłaca!” 
 

 

 

1) Promocja „Korzyści WSIiZ – Nauka i praca? Ten wybór się opłaca!” 

obowiązuje od dnia 25 lutego 2021 r. do odwołania i oznacza 

możliwość uzyskania: 

a) Obniżenia kwoty czesnego o 10% przez cały okres nauki w WSIiZ. 

2) Warunki skorzystania z promocji:  

a) Złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych,  

b) złożenie wniosku o obniżenie czesnego stanowiącego Załącznik 

nr 1, najpóźniej w dniu złożenia kompletu dokumentów 

rekrutacyjnych, 

c) udokumentowanie wykonywania zadań z zakresu zbieżnego         

z wybranym kierunkiem studiów, u pracodawców wymienionych            

w Załączniku nr 1, w okresie łącznym minimum 2 lat – do 

wglądu, 

d) dokonanie opłaty I raty czesnego za I semestr nauki            

w wysokości właściwej dla danego kierunku studiów/ kształcenia 

specjalistycznego, a określonego w zarządzeniu kanclerza na 

dany rok akademicki - w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy     

o warunkach odpłatności za studia.   

3) Niedochowanie terminu wymienionego w punkcie 2d powoduje wymagalność 

opłaty czesnego w pełnej wysokości, określonej w Zarządzaniu Kanclerza      

i utratę możliwości skorzystania z promocji. 

4) Rozliczenie obniżenia czesnego następuje poprzez obniżenie wysokości 

ostatniej raty czesnego wymaganej w każdym semestrze obowiązywania 

promocji. 
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5) Wniosek jest rozpatrywany indywidualnie w terminie 7 dni od dnia 

złożenia wniosku. 

6) Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania zniżki kandydat 

otrzymuje mailowo na adres podany Uczelni do kontaktu. 

7) Z promocji wyłączeni są absolwenci WSIiZ. 

8) Uczestników promocji obowiązują wszelkie regulaminy i zarządzania 

obowiązujące w WSIiZ. 

9) Wszelkie ewentualne spory wynikające z przystąpienia do promocji 

rozstrzyga ostatecznie Kanclerz WSIiZ. 

 

Warszawa, 25 lutego 2021 r. 

 

 

 

WYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERII I ZDROWIA 
 

dr hab. Marcin Jarosław Geryk, prof. UJ 

 

KANCLERZ 
 

 

 

Potwierdzam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem promocji „Korzyści w WSIiZ 

– Nauka i praca? Ten wybór się opłaca!” i akceptuję zawarte w nim 

postanowienia. 

 

 

Warszawa, dnia ……………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………… 
czytelny podpis 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik 1 – wniosek o obniżenie czesnego w ramach promocji 

„Korzyści WSIiZ – Nauka i praca? Ten wybór się opłaca!” 
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Załącznik 1 – wniosek o obniżenie czesnego w ramach promocji „Korzyści w WSIiZ - Nauka i 
praca? Ten wybór się opłaca” 

 
WYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERII I ZDROWIA w WARSZAWIE 

 
 

   Warszawa, dnia .......................................... 
 
................................................ 
                       imię i nazwisko 
 
 
 

................................................ 
           Kierunek/ścieżka kształcenia 
 

 
Do Kanclerza WSIiZ  
dra hab. Marcina Geryka, prof. UJ 
 

 
 

WNIOSEK O OBNIŻENIE CZESNEGO W RAMACH PROMOCJI „KORZYŚCI WSIiZ – 
NAUKA I PRACA! TEN WYBÓR SIĘ OPŁACA! 

 
 

Zwracam się z prośbą o obniżenie wysokości czesnego w ramach promocji „ Korzyści WSIiZ – Nauka 

i praca? Ten wybór się opłaca!”  

Opisz  swoje doświadczenie  w pracy zbieżne z zakresem studiów. Podaj nazwę pracodawcy i daty 

zatrudnienia 

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………….…………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………..……….. 

……………………………………………………………………………………………………………..……….. 

……………………………………………………………………………………………………………..……….. 

……………………………………………………………………………………………………………..……….. 

       
          …………............................................ 

czytelny podpis 
 
 

 
 

DECYZJA: 

TAK / NIE   

Zgoda na obniżenie czesnego o 10% data 
pieczątka i podpis osoby 

upoważnionej 
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 Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy 
Warszawskiej 1920 nr 18 (02-366). Dane osobowe będą przetwarzane w realizacji przedmiotu działalności edukacyjnej 

WSIiZ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i lit. f) RODO. 


