
Zarządzenie nr kil 

Kanclerza Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu 

z dnia 30 września 2021 roku 

w sprawie: Wprowadzenia Regulaminów promocji dla studentów Wyższej Szkoły 

Handlowej w Radomiu podejmujących kształcenie w roku akademickim 2022/2023 

Na podstawie § 21 ust. 2 pkt. 1 Statutu Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu zarządzam, co 

następuje: 

*1 

Z dniem 30.09.2021 roku wprowadzam następujące Regulaminy promocji dla 

studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, podejmujących kształcenie w roku 

akademickim 2022/2023, które to stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia: 

• Regulamin promocji „1000 z1 mniej przy zapisie do 10 sierpnia 2022 roku" dla 

studentów studiów jednolitych, 

• Regulamin promocji „700 zł mniej przy zapisie do 30 września 2022 roku" dla 

studentów studiów jednolitych, 

• Regulamin promocji dla studentów WSH podejmujących jednocześnie drugi kierunek 

studiów: studia I stopnia, studia II stopnia, studia jednolite magisterskie lub studia 

podyplomowe 

• Regulamin promocji dla absolwentów WSH „400 zł mniej w I semestrze dla 

studentów, którzy ukończyli WSH" dla studentów kontynuujących naukę w roku 

akademickim 2022/2023. 

• Regulamin promocji „200 zł mniej przy zapisie do 10 sierpnia 2022 roku" dla 

studentów studiów H stopnia. 

*2 

Przestrzeganie niniejszego zarządzenia jest obowiązkiem wszystkich kandydatów na 

Studentów i Wyższej Szkoły Handlowej. 

3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

KA NC I.E 
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dr Gerard Paweł 



Załączniki do Zarządzenia: 

1. Regulamin promocji „1000 zł mniej przy zapisie do 10 sierpnia 2022 roku" dla studentów 

studiów jednolitych, 

2. Regulamin promocji „700 zł mniej przy zapisie do 30 września 2022 roku" dla studentów 

studiów jednolitych, 

3. Regulamin promocji dla studentów WSH podejmujących jednocześnie drugi kierunek 

studiów: studia I stopnia, studia II stopnia, studia jednolite magisterskie lub studia 

podyplomowe 

4. Regulamin promocji dla absolwentów WSH „400 z1 mniej w I semestrze dla studentów, 

którzy ukończyli WSH" dla studentów kontynuujących naukę w roku akademickim 

2022/2023 

• 5. Regulamin promocji „200 zł mniej przy zapisie do 10 sierpnia 2022 roku" dla 

studentów studiów II stopnia. 

Radom, dnia 30.09.2021 r ai. 
pieczęć i podpis Kanclerza WSH 
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Regulamin promocji 
„1000 zł mniej przy zapisie do 10 sierpnia 2022 roku" 

dla studentów podejmujących kształcenie w roku akademickim 2022/2023 

*1 
Niniejszy regulamin skierowany jest do studentów I stopnia oraz studentów 
studiów jednolitych magisterskich, którzy zapiszą się na studia do 10 sierpnia 
2022 roku. 

*2 
Z promocji nie mogą skorzystać osoby, które zapisały się na studia tylko 
poprzez system rekrutacji internetowej. Decydująca jest data podpisania umowy 
o studiowanie. 

3
Promocja obejmuje jednorazową zniżkę w wysokości 1000 zł na I semestrze 
studiów i dotyczy dokładnie: 

• opiaty wpisowej —0 zł zamiast 415 zł; 

• opiaty rekrutacyjnej —0 zł zamiast 85 zł; 

• zniżki w czesnym za semestr I w wysokości 500 zł. 

Łączna suma zniżki: 1000 zł 

* 4
Dla każdego kierunku studiów objętego niniejszą promocją zostanie 
sporządzony szczegółowy harmonogram opiat 

5
W przypadku rezygnacji / przerwania nauki, bez zachowania terminów 
przewidzianych w § 7 ust. 2 Regulaminu opiat za studia dla studentów 
rozpoczynających, przenoszących się lub wznawiających studia w roku 
akademickim 2022/2023 w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu student 
zobowiązany jest do uregulowania opiat za semestr w pełnej wysokości, 
naliczonej zgodnie z zapisami w § 7 ust. 3 Regulaminu opiat. 

6 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2021 r. 
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Regulamin promocji 
„700 zł mniej przy zapisie do 30 września 2022 roku" 

dla studentów podejmujących kształcenie w roku akademickim 2022/2023 

*1 
Niniejszy regulamin skierowany jest do studentów I stopnia oraz studentów 
studiów jednolitych magisterskich, którzy zapiszą się na studia do 30 września 

2022 roku. 
*2 

Z promocji nie mogą skorzystać osoby, które zapisały się na studia tylko 
poprzez system rekrutacji internetowej. Decydująca jest data podpisania umowy 
o studiowanie. 

* 3
Promocja obejmuje jednorazową zniżkę w wysokości 700 zł na I semestrze 
studiów i dotyczy dokładnie: 

• opiaty wpisowej —0 zł zamiast 415 zł; 

• opłaty rekrutacyjnej —0 zł zamiast 85 zł; 

• zniżki w czesnym za semestr I w wysokości 200 zł. 

Łączna suma zniżki: 700 zł 

* 4
Dla każdego kierunku studiów objętego niniejszą promocją zostanie 
sporządzony szczegółowy harmonogram opłat. 

* 5
W przypadku rezygnacji / przerwania nauki, bez zachowania terminów 
przewidzianych w § 7 ust. 2 Regulaminu opłat za studia dla studentów 
rozpoczynających, przenoszących się lub wznawiających studia w roku 
akademickim 2022/2023 w Wyższej szkole Handlowej w Radomiu student 
zobowiązany jest do uregulowania opłat za semestr w pełnej wysokości, 

naliczonej zgodnie z zapisami w § 7 ust. 3 Regulaminu opłat. 

*6 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2021 r. 
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Regulamin promocji dla absolwentów WSH 
„400 zł mniej w I semestrze dla studentów, którzy ukończyli WSH" 

dla studentów kontynuujących naukę w roku akademickim 2022/2023 

*1 
Niniejszy regulamin skierowany jest do studentów studiów uzupełniających 

magisterskich, którzy są absolwentami WSH. 

*2 

Promocja obejmuje jednorazową zniżkę w wysokości 400 zł na I semestrze 
studiów i dotyczy dokładnie: 

• zniżki w czesnym za semestr I w wysokości 400 zł.; 

Łączna suma zniżki: 400 zł 

3
Dla każdego kierunku studiów objętego niniejszą promocją zostanie 
sporządzony szczegółowy harmonogram opłat. 

* 4
W przypadku rezygnacji / przerwania nauki, bez zachowania terminów 
przewidzianych w § 7 ust. 2 Regulaminu opłat za studia dla studentów 
rozpoczynających, przenoszących się lub wznawiających studia w roku 
akademickim 2022/2023 w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu student 
zobowiązany jest do uregulowania opłat za semestr w pełnej wysokości, 

naliczonej zgodnie z zapisami w § 7 ust. 3 Regulaminu opłat. 

5
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2021 r. 

.\ I. 

dr Gerard Paweł ai 



Regulamin promocji 
„200 zł mniej przy zapisie do 10 sierpnia 2022 roku" 

dla studentów podejmujących kształcenie w roku akademickim 2022/2023 

§ 1 
Niniejszy regulamin skierowany jest do studentów studiów uzupełniających 

magisterskich, którzy zapiszą się na studia do 10 sierpnia 2022 roku. 
§ 2 

Z promocji nie mogą skorzystać osoby, które zapisały się na studia tylko 
poprzez system rekrutacji internetowej. Decydująca jest data podpisania umowy 
o studiowanie. 

§ 3
Promocja obejmuje jednorazową zniżkę w wysokości 200 zł na I semestrze 
studiów i dotyczy dokładnie: 

• opłaty wpisowej — O zł zamiast 200 zł; 

Łączna suma zniżki: 200 zł 

§ 4 
Dla każdego kierunku studiów objętego niniejszą promocją zostanie 
sporządzony szczegółowy harmonogram opłat. 

§ 5
W przypadku rezygnacji / przerwania nauki, bez zachowania terminów 
przewidzianych w § 7 ust. 2 Regulaminu opiat za studia dla studentów 
rozpoczynających, przenoszących się lub wznawiających studia w roku 
akademickim 2022/2023 w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu student 
zobowiązany jest do uregulowania opłat za semestr w pełnej wysokości, 

naliczonej zgodnie z zapisami w § 7 ust. 3 Regulaminu opłat. 

6 
Regulamin wchodzi w Zycie z dniem 01.10.2021 r. 
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Regulamin promocji dla studentów WSH podejmujących jednocześnie 

drugi kierunek studiów: studia I stopnia, studia II stopnia, studia jednolite 
magisterskie lub studia podyplomowe 

1 

Niniejszy regulamin skierowany jest do studentów WSH, którzy w roku 
akademickim 2022/2023 podejmują równolegle drugi kierunek studiów: studia I 
stopnia, studia II stopnia, studia jednolite magisterskie lub studia podyplomowe. 

2 

Promocja obejmuje 50 % czesnego na dodatkowym kierunku studiów i dotyczy 
wyłącznie opłat za czesne, opłaty dodatkowe wymienione w tabeli opłat 

pozostają bez zmian. Za kierunek promocyjny uznaje się kierunek, który 
wiąże się z mniejszymi opłatami z tytułu czesnego. 

3

Promocja dotyczy tylko jednego dodatkowego kierunku studiów. 

4 

Studenci korzystający z niniejszej promocji są zwolnieni z opłaty wpisowego 
i opłaty rekrutacyjnej w ramach kierunku objętego promocją. 

5 

Promocja niniejsza obowiązuje bez względu na formę zapłaty za studia. 
W przypadku dokonywania opłat ratalnych, naliczane są opiaty za czesne w 
wysokości 50 % rat w pełnej wysokości wyszczególnionych w harmonogramie 
opłat. W przypadku zapłaty w sposób jednorazowy, naliczone zostanie czesne 
wysokości 50 % opłaty jednorazowej w pełnej wysokości, pod warunkiem 
dotrzymania terminu, o którym mowa w harmonogramie opłat. 



*6 

Studentom korzystającym z w/w promocji nie przyshigują inne promocje 
i zwolnienia z opłat z wyjątkiem wymienionych w § 5 i § 4 w ramach drugiego 
kierunku studiów, co oznacza, iż bez znaczenia dla wysokości opłat 

promocyjnych pozostaje data zapisania się na drugi kierunek studiów. 

* 7

Prawomocne skreślenie z listy studentów z pierwszego kierunku studiów 
z powodu rezygnacji lub niezaliczenia semestru spowoduje na drugim kierunku 
studiów przerwanie promocji i naliczanie opłat w wysokości 100 % czesnego 
ze skutkiem od kolejnego semestru. 

*8 

Student może skorzystać z w/w promocji, tylko jeśli dodatkowy kierunek 
będzie realizował studiując jednocześnie przynajmniej przez jeden semestr na 
pierwszym kierunku. 

* 9

Po ukończeniu pierwszego kierunku studiów student może korzystać z promocji 
na drugim kierunku maksymalnie przez dwa dodatkowe semestry. 

§ 10 

W przypadku rezygnacji z promocyjnego kierunku studiów, studentów 
obowiązują zasady zawarte w § 10 Umowy o studiowanie w Wyższej szkole 
Handlowej w Radomiu oraz § 7 Regulaminu opiat za studia w Wyższej Szkole 
Handlowej w Radomiu. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2021 r. 
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dr Gerard Paweł 


