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Instrukcja 

wdrażania Pakietów promocyjnych 

obowiązujących na studiach pierwszego stopnia  

na kierunku Bezpieczeństwo narodowe 

realizowanych na Wydziale Zamiejscowym w Nowym Targu 

w roku akademickim 2019/2020 

w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku 

 

PAKIET SOCJALNY ŻAK obejmuje: 
 

1. stypendia socjalne przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi. 

2. Stypendia dla osób niepełnosprawnych przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

ministerialnymi (na podstawie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności). 

3. zapomogi przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi. 

 

PAKIET SUPER ŻAK zawiera: 
 

1. Program Studencka Rodzina, który obejmuje obniżone o 20% czesne na studiach wyższych w KSW we 

Włocławku dla studenta pozostającego w relacji prawno-rodzinnej z kandydatem na studia: rodzeństwo 

(pierwsza linia pokrewieństwa), rodzice - dziecko, małżeństwo. 

 

Adresat 
 

 O obniżone czesne na studiach ma prawo ubiegać się osoba posiadająca status studenta KSW we 

Włocławku, której członek rodziny rozpocznie naukę na I roku I semestrze studiów w roku akademickim 

2019/2020. 

 

Uwzględnia się wyłącznie trzy przypadki relacji prawno-rodzinnych: 

1) rodzeństwo (pierwsza linia pokrewieństwa), 

2) rodzice - dziecko, 

3) małżeństwo. 

 

Wymagane dokumenty: 
 

1. Podanie do J.M. Rektora według wzoru Uczelni (formularze znajdują się w Dziale Dydaktyki). 

2. Dokument potwierdzający relację prawno-rodzinną: 

1) akt urodzenia studenta i jego rodzeństwa, bądź notarialnie uwierzytelnione odpisy (w przypadku 

rodzeństwa), 

2) akt urodzenia dziecka, bądź notarialnie uwierzytelniony odpis (w przypadku relacji rodzic - dziecko), 

3) akt zawarcia związku małżeńskiego, bądź notarialnie uwierzytelniony odpis (w przypadku relacji 

małżeństwo). 
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Termin składania dokumentów → 31 stycznia 2020 r. 
 

Uwagi 
 

1. Nie kumuluje się obniżek z racji pozyskania większej liczby członków rodziny. Obowiązuje zasada: 

JEDEN CZŁONEK RODZINY - JEDNA OBNIŻKA W SEMESTRZE. W przypadku, gdy student 

pozyska więcej niż jednego członka rodziny, obniżka obowiązywać będzie w następnych semestrach, po 

złożeniu wymaganych dokumentów zgodnie z powyższymi zasadami. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy 

student pozyskał więcej niż jednego członka rodziny i jest na ostatnim semestrze studiów. W takim 

przypadku kumuluje się obniżkę, która obowiązuje w ostatnim semestrze nauki studenta. 

2. Nie kumuluje się zniżek wynikających z programu Studencka Rodzina, programu Aktywny Student 

i programu bonusowego Przyprowadź na studia. 

3. Zniżka przysługuje studentom w danym cyklu kształcenia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego 

stopnia, studia jednolite magisterskie) tzn. nie podlega jej absolwent studiów pierwszego stopnia w KSW 

we Włocławku rozpoczynający naukę na studiach drugiego stopnia. 

4. Obniżone czesne obowiązywać będzie przez jeden semestr, przy czym nie wcześniej niż od nowego 

semestru po terminie złożenia wymaganych dokumentów. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wniosek 

składany był w ostatnim semestrze nauki studenta. Wówczas, po upływie ww. semestru Uczelnia zwraca 

nadwyżkę w stosunku do pobieranej opłaty czesnego. 

 

Obieg dokumentów 
 

1. Złożenie kompletu dokumentów we wskazanym terminie do Działu Dydaktyki. 

2. Dział Dydaktyki sprawdza dokumenty pod względem formalnym: 

a) treść podania wraz z załącznikami, 

b) czy osoba wskazana we wniosku przez studenta znajduje się na liście przyjętych na I rok I semestr 

studiów (przy współpracy z wydziałami). 

3. Dział Dydaktyki przekazuje komplet dokumentów do akceptacji J.M. Rektora w ciągu 7 dni od 

zakończenia terminu ich przyjmowania. Wnioski należy przekazać łącznie tzn. wszystkie wnioski 

studentów danego wydziału. 

4. Na podstawie zatwierdzonej przez J.M. Rektora dokumentacji Dział Dydaktyki sporządza dla 

dziekanatów i Kwestury wykaz studentów uprawnionych do obniżki. 

5. Informacji o przyznanej obniżce w czesnym udziela studentom Dział Dydaktyki. 

 

 

2. Program Dobry Start obejmuje zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej na studia do 30 czerwca 2019 

r. dla kandydatów składających dokumenty na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia 

magisterskie, oraz zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej dla studentów niepełnosprawnych przez cały czas 

trwania rekrutacji,  
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3. Program Aktywny Student obejmujący: 

1) obniżone do 25% czesne dla studentów aktywnie działających w zakresie promocji rekrutacji, w danym 

roku akademickim, w którym realizowana jest kampania promocyjna - zniżkę stosuje się na wniosek 

Kierownika Działu Promocji, 

2) obniżone do 25% czesne dla studentów, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach Uczelnianej Rady 

Samorządu Studenckiego KSW we Włocławku - zniżkę stosuje się na wniosek Opiekuna URSS lub 

Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego. 

 

Adresat 
 

Student aktywnie działający w promocji Uczelni lub aktywnie uczestniczący w pracach Uczelnianej Rady 

Samorządu Studenckiego KSW we Włocławku w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 (przy 

składaniu wniosku o przyznanie obniżki w czesnym na semestr letni roku akademickiego 2019/2020). 

Student aktywnie działający w promocji Uczelni lub aktywnie uczestniczący w pracach Uczelnianej Rady 

Samorządu Studenckiego KSW we Włocławku w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 (przy 

składaniu wniosku o przyznanie obniżki w czesnym na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021). 

 

Wymagane dokumenty 
 

1. Podanie do J.M. Rektora według wzoru Uczelni (formularze znajdują się w Dziale Dydaktyki). 

2. Zaświadczenie podpisane przez Kierownika Działu Promocji o formach i zakresie aktywności 

wnioskodawcy w zakresie promocji rekrutacji. 

3. Zaświadczenie podpisane przez Opiekuna URSS lub Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu 

Studenckiego KSW we Włocławku o formach i zakresie aktywności w pracach Uczelnianej Rady 

Samorządu Studenckiego KSW we Włocławku. 

 

Terminy składania dokumentów 
 

1) do dnia 31 stycznia 2020 r. - obniżka czesnego na semestr letni roku akademickiego 2019/2020, 

2) do dnia 10 września 2020 r. - obniżka czesnego na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021. 

 

Uwagi 
 

1. Obniżone czesne obowiązywać będzie przez jeden semestr, przy czym nie wcześniej niż od nowego 

semestru po terminie złożenia wymaganych dokumentów. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wniosek 

składany był w ostatnim semestrze nauki studenta. Wówczas, po upływie ww. semestru Uczelnia zwraca 

nadwyżkę w stosunku do pobieranej opłaty czesnego. 

2. Nie kumuluje się zniżek wynikających z programu Studencka Rodzina, programu Aktywny Student 

i programu bonusowego Przyprowadź na studia. 

3. Zniżka w czesnym przysługuje wyłącznie na pierwszym kierunku studiów. 
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Obieg dokumentów 
 

1. Złożenie kompletu dokumentów we wskazanym terminie do Działu Dydaktyki. 

2. Dział Dydaktyki sprawdza dokumenty pod względem formalnym - treść podania wraz z załącznikami. 

3. Dział Dydaktyki przekazuje komplet dokumentów do J.M. Rektora w ciągu 7 dni od zakończenia 

terminu ich przyjmowania. Wnioski należy przekazać łącznie tzn. wszystkie wnioski studentów danego 

wydziału. 

4. J.M. Rektor po zapoznaniu się z dokumentacją każdego studenta podejmuje decyzję o wysokości 

przyznanej każdemu studentowi zniżki w czesnym, która może wynosić 5% lub 10% lub 15% lub 20% 

lub 25%. 

5. Na podstawie zatwierdzonej przez J.M. Rektora dokumentacji Dział Dydaktyki sporządza dla 

dziekanatów i Kwestury wykaz studentów uprawnionych do obniżki w czesnym. 

6. Informacji o przyznanej obniżce w czesnym udziela studentom Dział Dydaktyki. 

 

4. Program Służby mundurowe obejmujący obniżone o 20% czesne dla osób rozpoczynjących 

studia stacjonarne lub niestacjonarnych pierwszego stopnia czesne na I roku studiów.  

 

Adresat 
 

O obniżone czesne na studiach ma prawo ubiegać się osoba posiadająca status studenta KSW we 

Włocławku, który rozpocznie naukę na I roku I semestrze studiów w roku akademickim 2019/2020. 

 

5. Program Szkoły partnerskie  obejmujący 20% zniżki na czesne na I roku studiów dla 

absolwentów szkól partnerskich. 

Adresat 
 

O obniżone czesne na studiach ma prawo ubiegać się osoba posiadająca status studenta KSW we 

Włocławku, który rozpocznie naukę na I roku I semestrze studiów w roku akademickim 2019/2020. 

 

 

6. Program Przyprowadź na Studia obejmujący obniżone o 50% czesne dla studentów, którzy 

pozyskają co najmniej 6 osób na I rok studiów pierwszego stopnia. 

 

Adresat 
 

O obniżone czesne na studiach ma prawo ubiegać się osoba posiadająca status studenta KSW we Włocławku, 

której Kandydat podejmie naukę na I roku I semestrze studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 

2019/2020, podpisze Umowę o warunkach odpłatności za studia w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku i spełnia 

wszystkie warunki wynikające z podpisanej umowy z Uczelnią oraz opłaci pierwszą ratę za I semestr studiów.  

Zastrzeżenie  

Osobą polecającą może być student KSW – I, II, III roku studiów pierwszego stopnia w  formie studiów 

stacjonarnych lub niestacjonarnych, w roku akademickim 2019/2020. 
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Osobą polecającą nie może być osoba, która zarejestrowała się w procesie rekrutacji na semestr zimowy 

2019/2020 oraz złożyła komplet wymaganych dokumentów na studia. 

 

Wymagane dokumenty: 

1. Karta rekomendacji w promocji „Przyprowadź na studia”- formularze znajdują się w Biurze 

Rekrutacyjnym. 

2. Podanie do J.M. Rektora według wzoru Uczelni (formularze znajdują się w Dziale Dydaktyki). 

3. Zaświadczenia potwierdzające studiowanie na danych kierunkach studiów z zaznaczeniem roku 

i semestru studiów wystawione przez właściwe dziekanaty Studenta. 

4. Zaświadczenia potwierdzające studiowanie na danych kierunkach studiów z zaznaczeniem roku 

i semestru studiów, potwierdzenie podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia w Kujawskiej 

Szkole Wyższej we Włocławku  wystawione przez właściwe dziekanaty Kandydata oraz potwierdzenia 

wpłaty pierwszej raty za I semestr.  

 
Terminy składania dokumentów 
 

1. Karta rekomendacji składana wraz z kompletem dokumentów o przyjęcie na studia w Biurze 

Rekrutacyjnym - obniżka czesnego na semestr letni roku akademickiego 2019/2020. 

2. Podanie do J.M. Rektora według wzoru Uczelni (formularze znajdują się w Dziale Dydaktyki) do 

31 października 2019 r.  

 

Uwagi 
 

1. Obniżone czesne obowiązywać będzie przez jeden semestr, przy czym nie wcześniej niż od 

nowego semestru po terminie złożenia wymaganych dokumentów. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy 

wniosek składany był w ostatnim semestrze nauki studenta. Wówczas, po upływie ww. semestru 

Uczelnia zwraca nadwyżkę w stosunku do pobieranej opłaty czesnego. 

2. Nie kumuluje się zniżek wynikających z programu Studencka Rodzina, programu Aktywny Student. 

3. Zniżka w czesnym przysługuje wyłącznie na pierwszym kierunku studiów. 

 

 
Obieg dokumentów 
 

1. Złożenie kompletu dokumentów we wskazanym terminie do Działu Dydaktyki. 

2. Dział Dydaktyki sprawdza dokumenty pod względem formalnym - treść podania wraz z załącznikami. 

3. Dział Dydaktyki przekazuje komplet dokumentów do J.M. Rektora w ciągu 7 dni od zakończenia 

terminu ich przyjmowania. Wnioski należy przekazać łącznie tzn. wszystkie wnioski studentów danego 

wydziału. 

4. J.M. Rektor po zapoznaniu się z dokumentacją każdego studenta podejmuje decyzję o wysokości 

przyznanej każdemu studentowi zniżki w czesnym, która może wynosić 50%. 
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7. Stypendia rektora przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi. 

 

8. Stypendia za osiągniecia sportowe Rektora KSW we Włocławku dla studentów 

uzyskujących wysokie wyniki sportowe. 

 

9. Coroczne nagrody PRIMUS INTER PARES przyznawane zgodnie z obowiązującymi w KSW 

we Włocławku przepisami. 


