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Regulamin promocji „Korzyści w WSIiZ – Zniżka partnerska i 

patronacka” 
 

 

 

 

1) Promocja „Korzyści WSIiZ - Zniżka partnerska i patronacka” obowiązuje od dnia 25 lutego 

2021 r. do odwołania i oznacza możliwość uzyskania: 

a) dla pracowników firm będących Partnerami Uczelni 

i) niższego czesnego o 10% przez cały okres nauki w ramach studiów   I stopnia/ 

studiów II stopnia/ studiów podyplomowych/ kształcenia specjalistycznego 

prowadzonych w WSIiZ oraz 

ii) 100% zniżki w opłacie rekrutacyjnej/ opłacie wpisowego oraz 

iii) 100% zniżki w opłacie ELS – jeśli jest wymagana. 

b) dla absolwentów szkół objętych patronatem WSIiZ 

i) dla osób wnoszących czesne w formie ratalnej, zniżkę na czesne              w 

wysokości ostatniej raty czesnego w I semestrze nauki właściwej dla danego 

kierunku studiów/ kształcenia specjalistycznego, po uzyskaniu zgody Kanclerza na 

rozłożenie czesnego na maksymalną liczbę rat. 

2) Warunki skorzystania z promocji:  

a) status pracownika Partnera Uczelni, potwierdzony przez osobę upoważnioną, w formie 

e-maila przekazanego do uczelni na adres: rekrutacja@wsiiz.pl z podaniem danych 

kandydata: imię i nazwisko, nazwa kierunku, na który aplikuje lub 

status absolwenta szkoły patronackiej WSIiZ, potwierdzony świadectwem ukończenia 

szkoły średniej, 

b) złożenie wymaganego kompletu dokumentów przez kandydata,  
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c) dokonanie przez niego 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 2c powoduje natychmiastową 

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. 

5) Uczestników promocji obowiązują wszelkie regulaminy i zarządzania obowiązujące w 

WSIiZ. 

6) 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 – Zniżka 

partnerska i patronacka” i akceptuję zawarte w nim postanowienia. 

 

 

 

 

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

 

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

 


