
 
 
 

Regulamin Promocji „Studiuj bez barier” 
 

 
 

1. Organizatorem promocji „Studiuj bez barier” jest Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie. 
2. Promocja „Studiuj bez barier” obejmuje rekrutację na studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie) 

oraz na studia II stopnia na Wydziale w Szczecinie, Gryficach, Stargardzie i Świnoujściu. 
3. Promocja „Studiuj bez barier” obejmuje osoby, które rozpoczynają studia w Zachodniopomorskiej 

Szkole Biznesu oraz które posiadają i przedstawią w ZPSB orzeczenie o niepełnosprawności 
potwierdzone przez właściwy organ, wydane do dnia 30 października włącznie. Organami 
uprawnionymi do wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności są Powiatowe Zespoły ds. 
Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (lub inne właściwe), a o niezdolności do pracy - 
orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

4. W ramach promocji „Studiuj bez barier” student otrzymuje zniżkę czesnego w wysokości 20% 
podstawowej ceny studiów (czesnego) określonej w Regulaminie płatności ZPSB na rok 
akademicki,  dla danej formy i kierunku studiów.  

5. Zniżka przyznana w ramach promocji „Studiuj bez barier” obowiązuje od drugiego roku studiów i 
obejmuje wyłącznie wysokość czesnego i nie dotyczy innych opłat przewidzianych w Regulaminie 
płatności ZPSB i  

6. Zniżka czesnego przyznana w ramach promocji „Studiuj bez barier” obowiązuje przez cały 
regulaminowy okres studiów. 

7. Promocja „Studiuj bez barier” obejmuje wszystkie stopnie niepełnosprawności, tj. znaczny stopień 
niepełnosprawności, umiarkowany stopień niepełnosprawności, lekki stopień niepełnosprawności. 

8. Jeżeli w trakcie regulaminowego okresu studiów orzeczenie o niepełnosprawności danego 
studenta utraci ważność, zniżka przyznana w ramach promocji „Studiuj bez barier” przestaje 
obowiązywać. Od kolejnego miesiąca po utracie ważności orzeczenia o niepełnosprawności, 
student jest zobowiązany do opłacania czesnego w wysokości przewidzianej w Regulaminie 
płatności ZPSB na  rok akademicki. 

9. Zniżki promocyjne nie łączą się. Kandydat na studia może w ramach jednej rekrutacji skorzystać 
wyłącznie z jednego rodzaju zniżki promocyjnej w czesnym oferowanej przez Zachodniopomorską 
Szkołę Biznesu. 

10. Jeżeli kandydat skorzystał w pierwszym roku studiów ze zniżki w czesnym z innego tytułu niż 
stanowi niniejszy regulamin, może skorzystać ze zniżki w ramach promocji „Studiuj bez barier” na 
kolejnym roku studiów, jednak nie dłużej niż obejmuje regulaminowy okres studiów i z 
zastrzeżeniem pkt. 3 i pkt. 9. 

11. Promocja „Studiuj bez barier” obowiązuje do dnia 31 października. 
 

 
 
 
 
Szczecin, …………………   Podpis Studenta (imię i nazwisko) ……………….……………… 


