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UN
SH Katowice Business University

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
im. Wojciecha Korfentego w Katowicach

Zarządzenie Rektora

z dnia 30.04.2022r.
dot. ustanowienia promocji w wysokości stawek czesnego na studiachI orazll stopnia oraz studiach
jednolitych magisterskich

Działając na podstawie 824 ust. 1 Statutu Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha

Korfantego w Katowicach, zarządzam co następuje:

81
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach, z siedzibą przy ul. Harcerzy

Września 1939 nr 3 (dalej: GWSH) jest Organizatorem następujących akcji promocyjnych w zakresie

wysokości stawek czesnego dla rekrutacji na studia rozpoczynające się w cyklu kształcenia od roku

akademickiego 2022/2023:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

„Wpisowe O zł”;
„Za pierwszy semestr studiów stacjonarnych (dziennych) — 150 zł za każdy miesiąc”;

„Zniżka za Twójrefleks — 50zł”;
„Z Kartą Dużej Rodziny — taniej o 5%";

„Rodzinnie taniej!”;

„Więcej za mniej!”;

„Promocja dla pracodawców”;

„Promocja dla Absolwentów GWSH”;

„Opłata rejestracyjna O zł dla absolwentów GWSH”;

10) „Płacisz w terminie — płacisz mniej”.

52
1. Promocja „WpisoweO zł” możezostać przyznana Kandydatowi,któryzłożył dokumenty na studia

w terminie do 31 lipca 2022r. lub w innych terminach, uregulowanych Zarządzeniem Rektora dot.

promocji na opłatę wpisowego.

2. Promocja jest naliczana automatycznie po spełnieniu warunku przez Kandydata.

ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice www.gwsh.pl
tel.: 32 35 70 500
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83.
GWSH stworzyła suplementarną organizację zajęć dydaktycznych dającą możliwość promocji —

„Za pierwszy semestr studiów stacjonarnych — 150zł za miesiąc” dla Studentów pierwszego roku,
pierwszego semestru studiów stacjonarnych - I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, w

ramach którego wysokość czesnego za studia w pierwszym semestrze na jednym z dowolnie

wybranych przez Kandydata kierunków studiów z oferty edukacyjnej Uczelni wynosi 150 zł

miesięcznie.

Promocja jest naliczana automatycznie po podpisaniu umowyo świadczenie usług edukacyjnych

przez Kandydata.

Z promocji wyłączony jest kierunek Pielęgniarstwo.

84.

Promocja „Zniżka za Twój refleks — 50 zł” za pierwszy semestr studiów może zostać przyznana

Kandydatowina studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie,

który złoży kompletne dokumenty w biurze rekrutacji, ciągu 14 dni od dnia rejestracji on-line

w systemie IRK Uczelni.

Promocja „Zniżka za Twój refleks —- 50 zł” jednorazowo obniżająca kwotę czesnego

o 50,00 zł, zostanie uwzględniona przy naliczeniu czesnego: dla rekrutacji zimowej - za miesiąc

październik 2022 roku, a dla rekrutacji letniej za miesiąc marzec 2023 roku, bez względu na

wybraną formę płatności.

85.
Promocja „Z Kartą Dużej Rodziny - taniej o 5%” dotyczy studentów posiadających Kartę Dużej

Rodziny. Posiadaczowi tej karty przysługuje 5% zniżki za pierwszy semestr studiów

niestacjonarnych.

Promocja „Z Kartą Dużej Rodziny - taniej o 5%” zostaje przyznana Studentowi, który złoży

pisemny wniosek wraz z dołączoną kserokopią Karty Dużej Rodziny, o ile Student nie zalega z

płatnościami wobec Uczelni na dzień poprzedzający złożenie wniosku. W każdej sprawie

wydawana jest decyzja indywidualna.

Promocja „Z Kartą Dużej Rodziny- taniej o 5%” zostanie rozliczona proporcjonalnie przez cały

okres przyznania promocji.

W przypadku stwierdzenia zaległości finansowych Studenta, traci on prawo do przyznanego

czesnego promocyjnego. W takim przypadku od miesiąca następującego po miesiącu, w którym



wystąpiła zaległość, zostaje naliczona opłata czesnego w wysokości zgodnej z obowiązującą

Studenta Tabelą czesnego.

56.
Promocja „Rodzinnie taniej!” skierowana jest do Studenta studiów pierwszego stopnia, drugiego

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, którego krewny (rodzic, rodzeństwo, małżonek lub
dziecko) studiuje na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiach

magisterskich w GWSH, jednocześnie ze Studentem.

Warunkiem skorzystania z promocji jest posiadanie statusu Studenta GWSH, zarównoprzez osobę
polecaną, jak i krewnego Studenta.

Promocja „Rodzinnie taniej!” zostaje przyznana Studentowi, jak i jego krewnemu na jednocześnie

złożone przez zainteresowanych Studentów udokumentowane, pisemne wnioski, o ile zarówno

Student jak i krewny Studenta nie zalega z płatnościami wobec Uczelni na dzień poprzedzający

złożenie wniosku. W każdej sprawie wydawana jest decyzja indywidualna.

Łączna przyznana Studentowi i jego krewnemu obniżka nie może przekroczyć 30% czesnego

semestralnego, które byliby zobowiązani zapłacić zgodnie z obowiązującą Studentów Tabelą

czesnego.

Promocja „Rodzinnie taniej!” może zostać przyznana na okres dłuższyniż jeden semestr.

Promocja „Rodzinnie taniej!” zostanie rozliczona proporcjonalnie przez cały okres przyznania

promocji.

W przypadku stwierdzenia zaległości finansowych Studenta lub jego krewnego oboje Studenci

tracą prawo do przyznanego czesnego promocyjnego. W takim przypadku od miesiąca

następującego po miesiącu, w którym wystąpiła zaległość, zostaje naliczona opłata czesnego

w wysokości zgodnej z obowiązującą Studenta Tabelą czesnego.

57.

Promocja „Więcej za mniej!” skierowana jest do Studenta studiów pierwszego stopnia, drugiego

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, który w okresie trwania tych studiów dodatkowo

rozpoczyna w Uczelni kolejny kierunek studiów z oferty edukacyjnej.

Ustala się indywidualną stawkę czesnego dla Studenta na następujących zasadach:

1) w przypadku, gdy pierwszy kierunek studiowany jest na studiach stacjonarnych, Student płaci
100% czesnegoza pierwszy i 50% czesnego za drugi kierunek;

2) w przypadku, gdy pierwszykierunek studiowany jest na studiach niestacjonarnych, Student

płaci 100% czesnegoza pierwszy i 70% czesnego za drugi kierunek.



Promocja „Więcej za mniej!” zostaje przyznana Studentowi na jego wniosek, o ile Student nie

zalega z płatnościami wobec Uczelni na dzień poprzedzający złożenie wniosku. W każdej sprawie

wydawana jest decyzja indywidualna.

Promocja „Więcej za mniej!” może zostać przyznana na okres dłuższy niż jeden semestr.

Promocja „Więcej za mniej!” zostanie rozliczona proporcjonalnie przez cały okres przyznania

promocji.

W przypadku stwierdzenia zaległości finansowych Student traci prawo do przyznanego czesnego

promocyjnego. W takim przypadku od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła

zaległość, zostaje naliczona opłata czesnego w wysokości zgodnej z obowiązującą Studenta Tabelą

czesnego.

88.

„Promocja dla pracodawców”skierowana jest dla grupy Studentów studiów pierwszego stopnia,

drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, którym ten sam pracodawca finansuje
studia lub, którzy na co dzień pracują w tej samej firmie.

„Promocja dla pracodawców”zostaje przyznana pracodawcyna jego wniosek lub zaopiniowany

przez pracodawcę wniosek Studenta,o ile nie zalega on z płatnościami wobec Uczelni na dzień

poprzedzający złożenie wniosku. W każdej sprawie wydawana jest decyzja indywidualna.

„Promocja dla pracodawców” może zostać przyznana na okres dłuższy niż jeden semestr.

„Promocja dła pracodawców”zostanie rozliczona proporcjonalnie przez cały okres przyznania

promocji.

Łączna kwota przyznanejzniżki nie może przekroczyć 30% sumy czesnego semestralnego.

W przypadku stwierdzenia zaległości finansowych pracodawca traci prawo do przyznanego

czesnego promocyjnego. W takim przypadku od miesiąca następującego po miesiącu, w którym

wystąpiła zaległość, zostaje naliczona opłata czesnego w wysokości zgodnej z obowiązującą

Studentów objętych promocją Tabelą czesnego.

59.

„Promocja dla absolwentów GWSH” skierowana jest do absolwentów wszystkich kierunków

i form studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz

studiów podyplomowych z oferty edukacyjnej GWSH, zapisujących się na kolejne studia

pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, prowadzone przez

Uczelnię.

„Promocja dla absolwentów GWSH” — wysokość czesnego w semestrze pierwszym ustalona jest

odrębną tabelą czesnego.



6 10.

Promocja „Opłata rejestracyjna O zł dla absolwentów GWSH" skierowana jest do absolwentów

studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów

podyplomowych GWSH, którzy zapisali się na kolejne studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz

jednolite studia magisterskie w GWSH.

511.
1. Promocja „Płacisz w terminie — płacisz mniej” jest skierowana do Studentów studiów pierwszego

stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich opłacających czesne terminowo

zgodnie z zapisami Regulaminu Finansowego.

2. Ustala się następujące stawki promocyjne:

a) Kwotę 40,00 zł miesięcznie dla następujących kierunków: Zarządzanie, Administracja,

Informatyka, Finanse i Rachunkowość, Turystyka i rekreacja, Stosunki międzynarodowe,

Logistyka, Pedagogika;

b) Kwotę 50,00 zł miesięcznie dla następujących kierunków: Pielęgniarstwo, Kosmetologia,

Fizjoterapia, Prawo, Psychologia;

c) Kwotę 10,00 EUR miesięcznie dla studentów kierunku Stosunki międzynarodowe, którzy
zadeklarowali walutę wpłaty w EUR.

3. Promocja jest naliczana w ciągu 21 dni od daty otrzymania wpłaty czesnego od Studenta na

rachunek bankowyUczelni.
4. Za dzień wpłaty czesnego od Studenta uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek

bankowy GWSH lub dzień zapłaty kartą płatniczą.

5. W przypadku,gdy termin wniesienia opłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin

wniesienia opłaty ustala się na następujący po nim dzień roboczy.

6. W przypadku podpisania umowyo świadczenie usług edukacyjnych po 5 października 2022 r., za
terminową wpłatę uznaje się wpłatę dokonaną do 3 dni od daty podpisania umowy. Ustęp 4

niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

512.

1. W przypadku, gdy Studentowi przysługuje kilka promocji, które się nie łączą, Student decyduje

o tym, z której promocji skorzysta. Decyzja Studenta jest ostateczna.



2. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia Promocji przed upływem terminu jej

obowiązywania bez podania przyczyny.

3. Uczestnikom Promocji nie przysługuje roszczenie o wypłatę równowartości kwoty

pomniejszającej stawkę czesnego, jak również roszczenie o zamianę lub przeniesienie kwoty

pomniejszającej stawkę na jakiekolwiek inne usługi świadczone przez Organizatora.

4. Udział w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym dokumencie.

613.
Tabela promocji stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia określa warunki łączenia się

poszczególnych promocji.

814.
Niniejsze zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA

im. W. KORFANTEGO

X R zR.
Dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. GWSH



Lista promocji:

Tabela Promocji

Załącznik nr 1

1. „WpisoweOzł”;
2. „Za pierwszy semestr studiów stacjonarnych (dziennych) — 150,00 zł za każdy miesiąc”;
3. „Zniżka za Twój refleks — 50,00 zł”;
4. „ZKartą Dużej Rodziny taniej o 5%”;
5. „Rodzinnie taniej!”;
6. „Więcej za mniej!”;
7. „Promocja dla pracodawców”;
8. „Promocja dla Absolwentów GWSH”;
9. „Opłata rejestracyjna O zł dla absolwentów GWSH”;
10. „Płacisz w terminie — płacisz mniej”.

1 2 5 6 8 10

1 Xx + + + + +

2 + x +* +* - +*

3 + - + - + +

4 + - + - + +

5 + +* x - - +

6 + +* - x - +

7 + ś - . -

8 + - - - X +'*

9 + + + + + +

10 + +* + + +* x

Legenda:
„*” — promocje łączą się ze sobą / „-” — promocje nie łączą się ze sobą
*. promocja nie dotyczy semestru pierwszego,


