
  

 

 

Regulamin udzielania rabatów  

w opłatach za naukę i opłatach administracyjnych 

w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu 
 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

Niniejszy regulamin określa tryb i zasady przyznawania rabatów studentom oraz słuchaczom 

Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. 

 

§ 2 

 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1. studencie – należy przez to rozumieć osobę kształcącą się na dowolnym kierunku 

studiów pierwszego lub drugiego stopnia prowadzonych przez Wyższą Szkołę 

Zarządzania i Bankowości w Poznaniu; 

2. słuchaczu – należy przez to rozumieć osobę kształcącą się na studiach podyplomowych 

w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu; 

3. uczelni – należy przez to rozumieć Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości                    

w Poznaniu; 

4. rabacie – należy przez to rozumieć rabat określony w niniejszym regulaminie, 

przyznawany jednorazowo; 

5. dziekanie – należy przez to rozumieć dziekana wydziału, na którym kształci się student 

lub słuchacz; 

6. kanclerzu – należy przez to rozumieć kanclerza oraz zastępcę kanclerza Wyższej Szkoły 

Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. 

 

 

Rodzaje rabatów przyznawanych przez uczelnię 

 

§ 3 

 

Uczelnia przyznaje studentom następujące rabaty jednorazowe: 

  

1. rabat w wysokości 50 zł dla studenta studiów pierwszego stopnia, który                  

we własnym zakresie zorganizował sobie obowiązkową praktykę studencką                      

- przyznawany na pisemny wniosek studenta zawierający potwierdzenie przez kierownika 

dziekanatu faktu samodzielnej organizacji praktyk; 

 

2. rabat w wysokości 300 zł dla studenta, który zapisał się na studia w uczelni            

w maju lub czerwcu 2016 r. 



  

 

 
 
 

3. rabat w wysokości 200 zł dla studenta, który zapisał się na studia w uczelni              

w lipcu 2016 r. 

 
4. rabat w wysokości 100 zł dla studenta, który zapisał się na studia w uczelni              

w sierpniu 2016 r. 

 
5. rabat w wysokości 300 zł dla absolwenta studiów pierwszego stopnia lub 

pracownika uczelni, który zapisał się na studia drugiego stopnia w uczelni 

pomiędzy 1 maja 2016 r. a 31 sierpnia 2016 r.  

 
6. rabat w wysokości 300 zł dla absolwenta studiów pierwszego stopnia lub studiów 

drugiego stopnia oraz pracownika uczelni, który zapisał się na studia 

podyplomowe w uczelni pomiędzy 1 maja 2016 r. a 31 sierpnia 2016 r. 

 
7. rabat w wysokości od 50 do 150 zł dla studenta, który aktywnie uczestniczy                   

w życiu studenckim uczelni – przyznawany na pisemny wniosek studenta 

zaopiniowany przez opiekuna organizacji Enactus, kierownika marketingu uczelni lub 

dziekana; 

 
8. rabat w wysokości od 50 do 300 zł dla studenta, który osiąga wybitne osiągnięcia 

sportowe – przyznawany na pisemny, udokumentowany wniosek studenta zaopiniowany 

przez kierownika marketingu; 

 
9. rabat w wysokości 125 zł dla studenta, który posiada wśród studentów krewnego                  

– spokrewnionego w pierwszym stopniu – przyznawany na pisemny wniosek studenta 

zawierający potwierdzenie przez pracownika dziekanatu faktu pokrewieństwa. 

 
10. rabat w wysokości 150 zł z tytułu, poniesionych przez mBank S.A. kosztów 

uczestnictwa studenta w zamówionym przez Bank wykładzie z dziedziny 

bankowości i korzystania z produktów bankowych oraz inwestycyjnych                     

– przyznawany na wniosek studenta na podstawie listy uczestników wykładu 

dostarczonej przez mBank S.A. 

 

 

Forma i termin udzielania rabatów przez uczelnię 

 

§ 4 

 

1. Rabaty określone w § 3 ust. 1, 7, 8 i 9, 10 zostają udzielone w semestrze, w którym 

złożono wniosek o ich przyznanie. 

2. Rabaty określone w § 3 ust. 2, 3, 4, 5 i 6 zostają udzielone jednorazowo w postaci 

zmniejszenia lub zniesienia opłaty wpisowej.   

 



  

 

 

 

Procedura przyznawania rabatów przez uczelnię 

 

§ 5 

 

1. Wnioski o przyznanie rabatów określonych w niniejszym regulaminie należy składać                

w semestrze zimowym do końca lutego, w semestrze letnim do końca września. 

2. Decyzję w przedmiocie przyznania rabatów określonych w § 3 podejmuje kanclerz        

po dokonaniu analizy i oceny wszystkich złożonych wniosków. 

3. Do procedury w sprawie przyznania rabatów określonych w niniejszym regulaminie oraz 

wydanych w ich wyniku decyzji nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 15 czerwca 1960 

roku kodeks postępowania administracyjnego. 

 

 

Uprawnienia do otrzymywania rabatów 

 

§6 

 

1. Do otrzymywania rabatów określonych w niniejszym regulaminie w § 3 ust. 1, 7, 8, 9 i 10 

uprawnieni są wyłącznie studenci pierwszego i drugiego stopnia oraz słuchacze studiów 

podyplomowych uczelni, którzy nie posiadają zaległości w regulowaniu zobowiązań 

głównych wobec uczelni, w tym mają uregulowane przynajmniej 3 raty czesnego          

za semestr, którego dotyczy wniosek.  

2. Maksymalna kwota rabatów przyznanych studentowi lub słuchaczowi na podstawie 

niniejszego regulaminu wynosi 500 zł w semestrze. 

 

§ 7 

 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 12 maja 2016 r. 

2. Jednocześnie traci moc Regulamin udzielania rabatów w opłatach za naukę w WSZiB     

w Poznaniu z dnia 20 maja 2015 r. 

 

 

 
 

                                       


