
załącznik do 
Zarządzenia Nr ...../2021 

Dyrektor Generalnej 
 SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego 

z dnia ........................................ 2021 roku 

 

Regulamin promocji na szkolenia 

 organizowane przez Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń 

SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego 

 
§ 1 

 
Regulamin określa zasady przyznawania promocji (zwanej dalej: „Promocją”) na szkolenia 

organizowane przez Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń SWPS Uniwersytetu 

Humanistycznospołecznego (zwane dalej: „CSPiS”). 

 
§ 2 

 
1. Promocja skierowana jest do: 

1) absolwentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (zwanej dalej: „SWPS”), 

absolwentów i studentów SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (zwanego 

dalej: „Uniwersytetem SWPS”) oraz słuchaczy i absolwentów studiów 

podyplomowych Uniwersytetu SWPS, zwanych dalej łącznie: „Absolwentami”; 

2) osób, które w jednym semestrze zapiszą się na minimum dwa szkolenia 

organizowane przez CSPiS, zwanych dalej: „Kursantami”, przy czym przez semestr 

zimowy należy rozumieć okres od dnia 1 października – do dnia 31 marca, zaś przez 

semestr letni - okres od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września; 

3) pracowników Uniwersytetu SWPS przez których należy rozumieć osoby zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę w Uniwersytecie SWPS na dzień składania wniosku o 

przyznanie zniżki, zwanych dalej: „Pracownikami”. 

2. Promocja, o której mowa w ust. 1, obejmuje: 

1)  w stosunku do Absolwentów - zniżkę w wysokości 10% ceny wybranego szkolenia 

umieszczonej na stronie internetowej Uniwersytetu SWPS; 

2) w stosunku do Kursantów – zniżkę na drugie wybrane przez Kursanta szkolenie w 

wysokości 10% ceny szkolenia umieszczonej na stronie internetowej Uniwersytetu 

SWPS; 

3) w stosunku do Pracowników – zniżkę w wysokości 30% ceny wybranego szkolenia 

umieszczonej na stronie internetowej Uniwersytetu SWPS. 

3. Promocje, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 nie sumują się. 

 

§ 3 
1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest: 

1) złożenie kompletu dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym do 

wybranego szkolenia w terminach określonych w Regulaminie szkoleń 

organizowanych przez Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń Uniwersytetu 

SWPS (dalej jako: „Regulamin szkoleń”) oraz  



2) złożenie wniosku o przyznanie zniżki przed zakończeniem postępowania 

rekrutacyjnego do wybranego szkolenia; 

3) w przypadku Absolwentów dodatkowo - przedstawienie legitymacji lub innego 

zaświadczenia potwierdzającego status studenta lub słuchacza studiów 

podyplomowych Uniwersytetu SWPS albo dokumentu potwierdzającego ukończenie 

SWPS lub Uniwersytetu SWPS w terminach określonych w Regulaminie szkoleń. 

2. Pracownik składający wniosek o przyznanie zniżki jest dodatkowo obowiązany do 

wskazania stanowiska oraz jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony w 

Uniwersytecie SWPS. 

 

§ 4 
 

W odniesieniu do wybranych szkoleń organizowanych przez CSPiS, Uniwersytet SWPS 

zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości zniżki lub zrezygnowania z objęcia szkolenia 

zniżką, o której mowa w Regulaminie. Informacja o zmianie wysokości zniżki lub 

nieobowiązywaniu zniżki na wybrane szkolenie, umieszczona będzie na stronie internetowej 

Uniwersytetu SWPS.  

 
§ 5 

 
W sprawach nieobjętych w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego oraz akty wewnątrzuczelniane, w szczególności Regulamin 

szkoleń. 

 

 


