
 

 
Regulamin promocji dla Studentów studiów wyższych 

Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 
rozpoczynających naukę w roku akademickim 2022/2023 

zapisanych na studia w terminie od 30.09.2022 r. do 15.10.2022 r. 
 
Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie: 
 
Grupa TEBA – GTEBA (Grupa TEB Akademia) w której skład wchodzą: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Wyższa Szkoła Bankowa  
w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie, 
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu.  
 
Absolwent GTEBA – absolwentem szkół wyższych GTEBA jest osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów jednej ze szkół 
wyższych GTEBA:  

a) studiów I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,  
b) studiów podyplomowych lub MBA, 
c) w przypadku, kiedy student chce podjąć naukę na studiach kolejnego w stosunku do aktualnie realizowanego stopnia,  

do grona Absolwentów GTEBA zalicza się wówczas studentów ostatniego roku studiów wyższych GTEBA, pod warunkiem 
zdania egzaminu dyplomowego najpóźniej do 6 m-cy po ukończeniu ostatniego semestru. 

 
Absolwentem GTEBA jest również osoba legitymująca się dyplomem lub świadectwem ukończenia szkoły policealnej, liceum  
lub technikum prowadzonych przez TEB Edukacja sp. z o. o. 
 
Wolnym Słuchaczem jest osoba, która ma podpisaną umowę o uczestnictwo w zajęciach na zasadach Wolnego Słuchacza  
na studiach II stopnia.  
 
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu zwana dalej WSB. 
 

CZĘŚĆ A 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UREGULOWAŃ 

1. Regulamin określa zasady przyznawania, ustalania wysokości i realizowania świadczeń w formie promocji oraz innych praw 
przysługujących Kandydatom na studia, Wolnym Słuchaczom oraz absolwentom GTEBA. 

2. Z promocji dla absolwentów GTEBA określonych w niniejszym regulaminie mogą korzystać również absolwenci następujących 
uczelni: Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni, Wyższa Szkoła Techniczno-Przyrodnicza w Poznaniu, Wielkopolska Wyższa 
Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-
Turystyczna w Szczecinie, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu. 

3. W WSB obowiązują następujące promocje: 

a) Promocje czasowe dla Kandydatów na studia. 
b) Inne promocje obowiązujące w WSB (CZĘŚĆ B Regulaminu). 

 
§ 2 

PROMOCJE CZASOWE NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH 
1. Promocja czasowa wynosi: 

a) 885 zł dla absolwentów GTEBA. W skład promocji wchodzi: promocja we wpisowym w wysokości 85 zł oraz promocja  
w czesnym w wysokości 800 zł, 

b) 385 zł dla Kandydatów nie będących absolwentami GTEBA. W skład promocji wchodzi: promocja we wpisowym  
w wysokości 85 zł oraz promocja w czesnym w wysokości 300 zł. 

2. Do skorzystania z promocji we wpisowym oraz promocji w czesnym ma prawo Kandydat na studia, który spełni łącznie 
następujące warunki: 
a) w terminie od 30.09.2022 r. do 15.10.2022 r. – zapisze się przez Internet za pośrednictwem formularza Zapisy przez 
Internet - ZPI, dostępnego na stronach internetowych Uczelni, 
b) złoży komplet dokumentów oraz podpisze umowę o świadczenie usług edukacyjnych w terminie do 7 dni od daty zapisu na 
studia za pośrednictwem formularza Zapisy przez Internet - ZPI (lecz nie później niż do 15.10.2022).  

3. Promocja w czesnym wymieniona w ust. 1 rozliczana jest na I roku studiów pod warunkiem realizacji studiów zgodnie  
z programem studiów. 

4. Rozliczenie promocji następuje od czesnego standardowego za wybrane studia, zawartego w obowiązującej Studenta umowie  
o świadczenie usług edukacyjnych, proporcjonalnie do wybranej przez Studenta liczby rat. 

5. Promocja dla absolwentów szkół TEB Edukacja sp. z o. o. przysługuje wyłącznie na studia wyższe pierwszego stopnia oraz  



 

 
na jednolite studia magisterskie prowadzone w szkołach wyższych GTEBA. 

 
§ 3 

PROMOCJE CZASOWE NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA 
1. Promocja czasowa wynosi: 

a) 885 zł dla absolwentów GTEBA. W skład i promocji wchodzi: promocja we wpisowym w wysokości 85 zł oraz promocja  
w czesnym w wysokości 800 zł, 

b) 385 zł dla Kandydatów nie będących absolwentami GTEBA. W skład promocji wchodzi: promocja we wpisowym  
w wysokości 85 zł oraz promocja w czesnym w wysokości 300 zł. 

2. Do skorzystania z promocji we wpisowym oraz promocji w czesnym ma prawo Kandydat na studia, który spełni łącznie 
następujące warunki: 
a) w terminie od 30.09.2022 r. do 15.10.2022 r. – zapisze się przez Internet za pośrednictwem formularza ZPI; 
b) złoży komplet dokumentów oraz podpisze umowę o świadczenie usług edukacyjnych w terminie:  

• do 7 dni od daty zapisu na studia za pośrednictwem formularza Zapisy przez Internet - ZPI, dostępnego na stronach 
internetowych Uczelni (lecz nie później niż do 15.10.2022),  

• do 15.10.2022 r.  mający obrony/ukończenie studiów w terminie poprawkowym  w roku 2022, 

• w przypadku Wolnego Słuchacza skorzystanie z promocji - zgodnie z umową o uczestnictwo w zajęciach na zasadach 
Wolnego Słuchacza na studiach II stopnia. 

3. Promocja w czesnym wymieniona w ust. 1 rozliczana jest przez dwa lata studiów pod warunkiem realizacji studiów zgodnie  
z programem studiów. 

4. Rozliczenie promocji następuje od czesnego standardowego, za wybrane studia, zawartego w obowiązującej Studenta umowie 
o świadczenie usług edukacyjnych, proporcjonalnie do wybranej przez Studenta liczby rat w proporcji określonej w par. 3 pkt. 5  
i 6. 

5. Na studiach 4 – semestralnych promocję w czesnym dzieli się w następujących proporcjach: 
a) dla absolwentów GTEBA: 400 zł w I roku studiów oraz 400 zł w II roku studiów,  
b) dla Kandydatów nie będących absolwentami GTEBA: 150 zł w I roku studiów oraz 150 zł w II roku studiów. 

6.    Na studiach 3 – semestralnych promocję w czesnym dzieli się w następujących proporcjach: 
a) dla absolwentów GTEBA: 267 zł w każdym semestrze studiów, 
b) dla Kandydatów nie będących absolwentami GTEBA: 100 zł w każdym semestrze studiów. 

7.   Promocja dla absolwentów szkół TEB Edukacja nie przysługuje na studia drugiego stopnia prowadzone w szkołach wyższych 
GTEBA. 
 

§ 4 
ZAOKRĄGLENIE PROMOCJI UJĘTYCH W CZĘŚCI A 

W przypadku, kiedy wartość promocji nie jest podzielna przez ilość wybranych rat, wówczas sumę wszystkich przyznanych 
promocji zaokrągla się do pełnych złotówek na korzyść Studenta. 

 
CZĘŚĆ B 

INNE PROMOCJE OBOWIĄZUJĄCE W WSB 
 

§5 
PROGRAM  VIS – „Studiuj za darmo” –  

DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH   
 

1. Uczelnia udziela promocji w postaci zwolnienia z opłaty czesnego w pierwszym semestrze nauki na studiach pierwszego stopnia 
i jednolitych studiach magisterskich Studentom, którzy spełnili co najmniej jeden z poniższych warunków: 
a) Studentom,  którzy na egzaminie dojrzałości zdanym w Polsce zdobyli z egzaminu pisemnego sumę 195 - 200 % punktów  

z 2 przedmiotów przyznaje się 100 % promocji w czesnym. % punktów z przedmiotów zaliczonych na poziomie 
rozszerzonym mnoży się przez współczynnik 1,3. W przypadku zdawania egzaminu pisemnego z danego przedmiotu na obu 
poziomach (podstawowym i rozszerzonym) wybiera się poziom z wyższą wartością % punktów.  
Suma % punktów liczona jest z jednego z następujących zestawów przedmiotów:  

a) język obcy i język polski lub  
b) język obcy i matematyka lub 
c) język obcy oraz fizyka i astronomia  lub 
d) język obcy i geografia lub 
e) język obcy i wiedza o społeczeństwie lub 
f) język obcy i informatyka. 



 

 
b) Studentom, którzy zdawali maturę międzynarodową IB (International Baccalaureat) lub maturę europejską EB (European 

Baccalaureate) i zdobyli na dyplomie sumę punktów powyżej 195 pkt wg poniższego przelicznika ocen z jednego z zestawów  
2 przedmiotów: 

a) język obcy i język polski lub  
b) język obcy i matematyka lub 
c) język obcy i geografia lub 
d) język obcy i informatyka lub 
e) język obcy i ekonomia lub 
f) język obcy i zarządzanie lub 
g) język obcy i technologia informacyjna 

przyznaje się 100 % promocji w czesnym. 
 
Przelicznik ocen na punkty: 

IB EB 

Ocena SL – standard level Liczba punktów Ocena SL – standard level Liczba punktów 

7 100 pkt 9,51-10,00 100 pkt 

6 86 pkt 9,01-9,50 90 pkt 

5 72 pkt 8,51-9,00 80 pkt 

4 58 pkt 8,01-8,50 70 pkt 

3 44 pkt 7,51-8,00 60 pkt 

2 30 pkt 7,01-7,50 50 pkt 

 6,51-7,00 40 pkt 

6,01-6,50 30 pkt 

Ocena HL – higher level Liczba punktów Ocena HL – higher level Liczba punktów 

7 130 pkt 9,51-10,00 130 pkt 

6 112 pkt 9,01-9,50 117 pkt 

5 94 pkt 8,51-9,00 104 pkt 

4 75 pkt 8,01-8,50 91 pkt 

3 57 pkt 7,51-8,00 78 pkt 

2 39 pkt 7,01-7,50 65 pkt 

 6,51-7,00 52 pkt 

6,01-6,50 39 pkt 

 
c) Studentom, którzy na świadectwie dojrzałości są zwolnieni z co najmniej jednego z przedmiotów pisemnej części egzaminu 

maturalnego, przyznaje się 100 % promocję w czesnym w pierwszym semestrze nauki na studiach pierwszego stopnia  
i jednolitych studiach magisterskich. 

d) Laureatom konkursów sponsorowanych przez WSB na poziomie szkoły średniej przyznaje się promocję zgodnie z przyznaną 
nagrodą udokumentowaną certyfikatem lub promesą zawierającą zapis o szczegółach przyznanej promocji. 

2. Uczelnia udziela promocji w postaci 25 % promocji w czesnym w pierwszym semestrze nauki na studiach pierwszego stopnia  
i jednolitych studiach magisterskich Studentom, którzy na etapie rekrutacji przedstawią świadectwo ukończenia szkoły 
ponadpodstawowej z wyróżnieniem (tzw. „czerwony pasek”; na świadectwie ukończenia szkoły średnia arytmetyczna ocen  
w wysokości co najmniej 4,75 oraz zachowanie co najmniej bardzo dobre). 

3. Promocje, o których mowa w pkt. 1 i 2 nie sumują się ze sobą i nie łączą z innymi promocjami zawartymi w tym Regulaminie. 
4. Z promocji, o której mowa w pkt. 1 i 2 można skorzystać tylko jednokrotnie podczas studiów. 
    

§6 
PROMOCJE DLA AKTUALNYCH WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA 

Studentom, którzy są aktualnymi wychowankami domu dziecka/rodziny zastępczej lub przestali nimi być w roku rozpoczęcia studiów 
w Uczelni przyznaje się 100 % promocję w czesnym na I roku nauki.  

 
§ 7 

PROMOCJE FIRMOWE: UMOWY HOLDINGOWE LUB PROGRAM FIRMA 
1. Szczegółowe zasady funkcjonowania promocji określone są w umowie Programu Firma zawieranej pomiędzy WSB a firmą  

lub umowie holdingowej zawieranej pomiędzy uczelniami w ramach Grupy TEBA a firmą. 
2. Promocje firmowe nie łączą się z innymi promocjami określonymi w niniejszym Regulaminie.  
3. Promocje wymienione w ust. 1 nadawane są na podstawie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie wynikającego z  Umowy 

Programu Firma lub Umowy Holdingowej zawieranej między uczelniami w ramach grupy TEBA a firmą, złożonego w momencie 
składania kompletu dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia w Biurze Rekrutacji w nieprzekraczalnym terminie  
do końca rekrutacji.     



 

 
Po zakończeniu każdego roku studiów, w celu kontynuowania promocji w następnym roku, należy przesłać do lokalnego 
opiekuna Umowy (na adres e-mail: programfirma@wsb.wroclaw.pl) skan dokumentu potwierdzającego dalsze zatrudnienie  
w semestrze letnim do 30. września, w semestrze zimowym do 28. lutego (nie obowiązuje kiedy płatności za studia dokonuje 
firma). 
Dokumentami potwierdzającym zatrudnienie są: 

a) zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy, lub 
b) legitymacja służbowa (przedłożenie do wglądu). 

 
§8 

PROMOCJE DLA CUDZOZIEMCÓW 
1. Promocje dla cudzoziemców, którzy nie korzystają z prawa do traktowania równego z obywatelami polskimi ani z prawa do 

traktowania nie mniej korzystnego niż cudzoziemcy traktowani na równi z obywatelami polskimi regulują odrębne uchwały 
Senatu WSB, a ich postanowienia znajdują się również w §5 regulaminu opłat.  

2. Cudzoziemcom, którzy ukończyli w Polsce szkołę średnią lub uczelnię wyższą przyznaje się zarówno na studiach w języku 
polskim jak i języku angielskim promocję w wysokości 100% zwolnienia z opłaty adaptacyjnej. Podczas rekrutacji niezbędne jest 
okazanie polskiego świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych 
studiów magisterskich w Polsce.  

3. Cudzoziemcom będącym absolwentami Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Wydziału Ekonomicznego w Opolu Filii 
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu przyznaje się zarówno na studiach  
w języku polskim jak i języku angielskim promocję w opłacie wpisowej oraz w opłacie czesnego jaka przysługuje absolwentom 
GTEBA, a także promocję w wysokości 100% zwolnienia z opłaty adaptacyjnej. Podczas rekrutacji niezbędne jest okazanie 
dyplomu ukończenia studiów w danej Uczelni.  

 
§9 

PASZPORT WSB 
Program Paszport WSB  dla Wyższej Szkoły Bankowej w Wrocławiu, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkoły Bankowej 
w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu realizowany jest poprzez: 

a) Pomoc Biur Karier wszystkich WSB w zakresie dostępu do ofert pracy. 
b) Możliwość zmiany uczelni macierzystej na inną WSB na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych 

studiach magisterskich w trakcie studiów bez ponoszenia kosztów wpisowego. Decyzje o przyjęciu w trybie 
indywidualnym podejmuje Dziekan Wydziału. 

c) Możliwość korzystania z księgozbiorów czytelni w każdej Wyższej Szkole Bankowej. 
 

§ 10 
ZASADY ŁĄCZENIA PROMOCJI 

1. Promocje nie podlegają kumulacji z wyjątkiem decyzji Senatu  oraz indywidualnych decyzji Władz Wyższej Szkoły Bankowej. 
2. Wysokość przyznanych promocji nie może przekroczyć wysokości 100% obowiązującego Studenta czesnego. Oznacza to,  

że w przypadku spełnienia warunków do przyznania promocji w łącznej wysokości przekraczającej 100% wysokości czesnego 
obowiązującego Studenta, Student nie będzie rościł sobie prawa do wypłacenia przez WSB nierozliczonego świadczenia lub 
rozliczenia go w dalszym okresie lub w jakikolwiek inny sposób. 

3. W przypadku uzyskania prawa do więcej niż jednej promocji zgodnie z ust.1, każda kolejna obliczana jest od wysokości czesnego 
obniżonego z tytułu uprzednio przyznanej, z zastrzeżeniem zapisów §7. 

4. Promocje określone w niniejszym Regulaminie nie dotyczą opłat dodatkowych zawartych w obowiązującej Studenta umowie  
o świadczenie usług edukacyjnych.  

 
§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Skorzystanie przez Kandydata na studia lub Studenta z któregokolwiek z wyżej wymienionych promocji jest równoznaczne  

z zaakceptowaniem przez niego zasad określonych w niniejszym Regulaminie. Niewywiązywanie się Studenta z obowiązków 
wynikających z regulaminu danej promocji skutkuje utratą przyznanej promocji. 

2. W wypadku pojawienia się w WSB innych promocji niż ujęte w niniejszym Regulaminie stosuje się odrębne przepisy. 
3. Promocje wymienione w §5 i §6 nadawana jest na podstawie podania złożonego do końca rekrutacji w Biurze Rekrutacji.  

Przy składaniu podania należy okazać do wglądu dokument poświadczający podstawę do nadania promocji (np. świadectwo, 
zaświadczenie itp.). 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Senat Uczelni. 


