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Regulamin promocji „Korzyści w WSIiZ – Zmiana kariery 

zawodowej? Zrób pierwszy krok z nami!” 
 

 

 

1) Promocja „Korzyści WSIiZ – Zmiana kariery zawodowej? Zrób pierwszy 

krok z nami!” obowiązuje od dnia 25 lutego 2021 r. do odwołania             

i oznacza możliwość uzyskania: 

a) Zniżki w wysokości 50% opłaty rekrutacyjnej przez kandydata na 

dowolnie wybrane studia prowadzone w WSIiZ. 

2) Warunki skorzystania z promocji:  

a) Złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych, 

b) Dopuszczalne jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 

50% wymaganej kwoty, 

c) Złożenie wniosku o obniżenie opłaty rekrutacyjnej stanowiącego 

Załącznik 1. 

3) Wniosek należy wnieść najpóźniej w dniu złożenia dokumentów 

rekrutacyjnych. 

4) Wniosek jest rozpatrywany indywidualnie przez Kanclerza WSIiZ. 

5) Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania zniżki kandydat 

otrzymuje mailowo na adres podany w Uczelni do kontaktu. 

6) W przypadku decyzji negatywnej kandydat jest zobowiązany                 

do uiszczenia pełnej opłaty rekrutacyjnej i przedstawienia 

potwierdzenia jej dokonania w ciągu 7 dni od dnia otrzymania 

decyzji. 

7) W przypadku dokonania opłaty rekrutacyjnej w pełnej wysokości oraz 

uzyskania decyzji pozytywnej uzyskana zniżka obniży wartość 

ostatniej raty wymaganej w semestrze. 
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8) Uczestników promocji obowiązują wszelkie regulaminy i zarządzania 

obowiązujące w WSIiZ. 

9) Wszelkie ewentualne spory wynikające z przystąpienia do promocji 

rozstrzyga ostatecznie Kanclerz WSIiZ. 

10) Promocja nie łączy się z innymi promocjami obniżającymi opłatę 

rekrutacyjną. 

 

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 

– Zmiana kariery zawodowej? Zrób pierwszy krok z nami!” i akceptuję zawarte 

w nim postanowienia. 

 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik 1 – wniosek o zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej 
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Załącznik 1 – wniosek o zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej w ramach promocji 

„Korzyści w WSIiZ - Zmiana kariery zawodowej? Zrób pierwszy krok z nami” 

 

WYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERII I ZDROWIA w WARSZAWIE 

 
 

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

................................................ 
            numer  telefonu komórkowego 
 
 

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

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

 
 

 

WNIOSEK O OBNIŻENIE CZESNEGO W RAMACH PROMOCJI „KORZYŚCI WSIiZ – 
ZMIANA KARIERY ZAWODOWEJ? ZRÓB PIERWSZY KROK Z NAMI!” 

 
 
 

Zwracam się z prośbą o obniżenie opłaty rekrutacyjnej o 50% w ramach promocji „ Korzyści WSIiZ – 

Zmiana kariery zawodowej? Zrób pierwszy krok z nami!”. 

Opisz dlaczego chcesz zmienić kwalifikacje zawodowe 

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

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

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

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

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

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

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

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

czytelny podpis 
 
 

 
 

DECYZJA: 

ZWOLNIONO Z OPŁATY 
 

  

NIE ZWOLNIONO Z OPŁATY 

 data 
pieczątka i podpis osoby 

upoważnionej 

 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. 


