
 
 
 
 
 

Bydgoszcz, 1 grudnia 2016 r. 
 

 
Regulamin programu „Im szybciej tym lepiej” 

 
 

§1 Postanowienia ogólne 
1. Organizator: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy z siedzibą przy  

ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz. 
2. W rekrutacji zimowej na rok akademicki 2016/2017 adresatami programu są: 

 wszyscy kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne na wszystkich obszarach studiów 
pierwszego  i drugiego stopnia oferowanych w rekrutacji letniej do Wyższej Szkoły Gospodarki  

3. Beneficjentami promocji są studenci – osoby, które w regulaminowym terminie podpisały  umowę o 
studia w WSG. 

 
§2 Postanowienia szczegółowe 

1. Czas trwania programu: 1 grudnia 2016 r. – 31 stycznia 2017 r. 
2. Osoby posiadające świadectwo dojrzałości/dyplom studiów I stopnia dla zachowania zniżki są 

zobligowani do podpisania umowy w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o przyjęciu na studia. 
3. Zniżka na wpisowe, czesne, kursy i szkolenia, studia podyplomowe (BON Edukacyjny) naliczana za każdy 

miesiąc zgłoszenia: 

 zgłoszenie w grudniu = 1000 zł (300 zł wpisowe + 350 zł na czesne + 350 zł na studia 
podyplomowe lub kursy i szkolenia) 

 zgłoszenie w styczniu = 800 zł (300 zł wpisowe + 250 zł na czesne + 250 zł na studia 
podyplomowe lub kursy i szkolenia) 

4. Zniżka jest naliczana „za miesiąc” zgłoszenia - od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. 
5. BON Edukacyjny  (BE) na wpisowe, czesne, kursy oraz szkolenia może być wykorzystany wyłącznie przez 

kandydata na studia, nie można go przekazać i odsprzedać osobom trzecim. 
6. BE na studia podyplomowe może zostać przekazany członkowi rodziny  

(w I stopniu pokrewieństwa: mąż/żona; brat/siostra; matka/ojciec; syn/córka). 
7. Zniżka na wpisowe zostaje wykorzystana przez Kandydata w dniu podpisania umowy o studia. 
8. BE na czesne, kursy, szkolenia i studia podyplomowe może być wykorzystany przez studenta po 

pierwszym pozytywnie zaliczonym roku nauki. 
9. BE na studia podyplomowe w przypadku przekazania członkowi rodziny może być wykorzystany do 31 

grudnia 2017 r. 
10. BE nie może zostać wykorzystany na opłatę graduacyjną. 
11. BE może być wykorzystany jako forma dopłaty do kursów, szkoleń droższych niż wskazuje wartość BE. 

12. W przypadku zmiany obszaru studiów student zachowuje i realizuje BE otrzymany przy podpisaniu 
umowy. 

13. Student przy realizacji BE zobowiązany jest okazać aktualną legitymację studencką lub zaświadczenie o 

studiowaniu. 

14. W przypadku zagubienia BE Uczelnia nie wydaje duplikatu. 
15. BE nie może być wymieniony na gotówkę. 

16. Termin ważności BE: 
na czesne, kursy i szkolenia – do zakończenia ostatniego semestru studiów. 
na studia podyplomowe – do 31.12.2021 r. 

 
§3 Warunki uczestnictwa 

1. Zarejestrowanie się w Wirtualnej Rekrutacji na stronie www.wirtualna.byd.pl  
2. Podpisanie umowy o studia w terminie 7 dni od otrzymania elektronicznego zaproszenia na podpisanie 

umowy o studia. 
3. Zasady łączenia uprawnień do skorzystania z BE z innymi programami stypendialnymi dla kandydata 

określa Regulamin Programów Stypendialnych dla Kandydata. 
4. Uczestnik programu "Im szybciej tym lepiej" zobowiązany jest do uczestnictwa w anonimowych 

badaniach prowadzonych przez Uczelnię, przesyłanych pocztą elektroniczną na wskazany w formularzu 
adres. 

http://www.wirtualna.byd.pl/


5. Osoba przystępująca do programu wyraża jednocześnie zgodę na upublicznienie swoich danych do 

celów informacyjnych i promocyjnych zgodnie z  Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, 

Dz. Ust. Nr 133 poz. 883. 

 

WARUNKI WYKORZYSTANIA BONU EDUKACYJNEGO W CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO I 
SZKOLEŃ: 

1. BE jest możliwy do wykorzystania w ramach oferty Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń 
(studia podyplomowe, kursy i szkolenia) zgodnie z regulaminem wskazanym na BE 

2. Warunkiem wykorzystania BE jest złożenie kompletu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji 
w Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń i podpisanie umowy o naukę. 

3. BE jest imienny, nie można go przekazać i odsprzedać osobom trzecim z wyjątkiem, gdy regulamin 
wskazany na BE umożliwia przekazanie członkowi rodziny (I stopień pokrewieństwa) w określonej 
kwocie do wykorzystania. 

4. BE może być wykorzystany jako forma dopłaty do studiów podyplomowych, kursów i szkoleń droższych 
niż wskazuje wartość BE. Jeżeli koszt wybranej formy kształcenia jest niższy od wartości BE, różnica nie 
podlega zwrotowi. 

5. BE nie łączy się z innymi programami zniżkowymi Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSG 
z wyjątkiem zastrzeżonym w regulaminie wskazanym na BE. 

6. W przypadku zagubienia BE Uczelnia nie wydaje duplikatu. 
7. BE nie może być wymieniony na gotówkę. 
8. BE jest jednorazowego użytku. Może zostać wykorzystany tylko na jedną formę kształcenia w Centrum 

Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń. 
9. Student przy realizacji BE zobowiązany jest okazać aktualną legitymację studencką lub zaświadczenie o 

studiowaniu. 

 


