
Zarządzenie Nr 6/2021 

Prezydenta 
Uczelni Łazarskiego 

z dnia 31.03.2021r. 

 

w sprawie wysokości i zasad przyznawania zniżek w czesnym  

od roku akademickiego 2021/2022 

 

Na podstawie §38 pkt 10 Statutu Uczelni Łazarskiego, po zatwierdzeniu przez Założyciela zgodnie z §58 ust. 

2 pkt 9 tegoż Statutu, ustala się od roku akademickiego 2021/2022 następujące zniżki w czesnym dla 

studentów podejmujących studia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania oraz na Wydziale Prawa i 

Administracji poza kierunkiem Prawo lotnicze z pilotażem. 

 

§1 

 

lp. rodzaj zniżki wysokość zniżki limit osób 
typ i rodzaj 

studiów 

czas 

obowiązywa

nia 

decyzja 

KANDYDACI 

1 

za wyniki na 

maturze (powyżej 

400 punktów) 

30% na pierwszy rok 

studiów  
brak 

studia I 

stopnia, 

jednolite 

studia 

magisterskie 

30.09. 

wniosek do 

Prezydenta Uczelni 

za pośrednictwem 

DMiR 

2 

Granty 

Łazarskiego - 

cudzoziemcy 

50% zniżki na pierwszy 

rok studiów dla zwycięzcy, 

30% zniżki na pierwszy 

rok studiów dla dwóch 

osób wyróżnionych - 

zgodnie z regulaminem 

3 

cudzoziemcó

w 

studia I 

stopnia, 

jednolite 

studia 

magisterskie 

31.08. 

wniosek do 

Prezydenta Uczelni 

za pośrednictwem 

DMiR 

3 

Granty 

Łazarskiego - 

obywatele polscy 

100% zniżki na pierwszy 

rok studiów dla zwycięzcy, 

50% zniżki na pierwszy 

rok studiów dla dwóch 

osób wyróżnionych -

zgodnie z regulaminem 

3 obywateli 

polskich 

studia I 

stopnia, 

studia II 

stopnia, 

jednolite 

studia 

magisterskie 

31.08. 

wniosek do 

Prezydenta Uczelni 

za pośrednictwem 

DMiR 

4 

rodzinna - 

członek rodziny 

(rodzice, 

małżonek, dzieci, 

rodzeństwo) 

powinien mieć 

aktualny status 

studenta przez co 

najmniej rok lub 

posiadać dyplom 

ukończenia 

studiów wyższych 

na Uczelni 

Łazarskiego 

10% na pierwszy rok 

studiów 
brak 

studia I 

stopnia, 

studia II 

stopnia, 

jednolite 

studia 

magisterskie 

30.09. 

wniosek do 

Prezydenta Uczelni 

za pośrednictwem 

DMiR 

5 

absolwenci kursów 

językowych 

rocznych i 

10% zniżki na pierwszy 

semestr pierwszego roku 

studiów 

brak 

studia I 

stopnia, 

studia II 

30.09. 

wniosek do 

Prezydenta Uczelni 

za pośrednictwem 



semestralnych stopnia, 

jednolite 

studia 

magisterskie 

DMiR 

6 

pracownicy 

partnerów 

biznesowych 

określone w umowach 

współpracy 

określone w 

umowach 

współpracy 

określone w 

umowach 

współpracy 

określone w 

umowach 

współpracy 

określone w 

umowach 

współpracy 

STUDENCI 

1 

studenci studiujący 

dwa kierunki lub 

dwie specjalności  

50% zniżki na tańszy 

kierunek lub specjalność  
brak 

studia I 

stopnia, 

studia II 

stopnia, 

jednolite 

studia 

magisterskie 

30.09. 

wniosek do 

Prezydenta Uczelni 

za pośrednictwem 

Kwestury 

2 

studenci spoza UE 

(60 pkt ECTS za 

rok, średnia 4,40 - 

4,79) * 

20% zniżki w następnym 

roku 
brak 

studia I 

stopnia, 

studia II 

stopnia, 

jednolite 

studia 

magisterskie 

30.09. 

wniosek do 

Prezydenta Uczelni 

za pośrednictwem 

Kwestury 

3 

studenci spoza UE 

(60 pkt ECTS za 

rok, średnia 

powyżej 4,80)* 

30% zniżki w następnym 

roku 
brak 

studia I 

stopnia, 

studia II 

stopnia, 

jednolite 

studia 

magisterskie 

30.09. 

wniosek do 

Prezydenta Uczelni 

za pośrednictwem 

Kwestury 

4 

rodzina dla 

pracowników 

etatowych 

50% zniżki  brak 

studia I 

stopnia, 

studia II 

stopnia, 

jednolite 

studia 

magisterskie 

30.09. 

wniosek do 

Prezydenta Uczelni 

za pośrednictwem 

Kwestury 

5 

studenci w innych 

uzasadnionych 

przypadkach 

 brak 

studia I 

stopnia, 

studia II 

stopnia, 

jednolite 

studia 

magisterskie 

 

wniosek do 

Prezydenta Uczelni 

za pośrednictwem 

Kwestury 

ABSOLWENCI UCZELNI ŁAZARSKIEGO 

1 

absolwenci 

studiów 

podyplomowych i 

wyższych 

10% na pierwszy rok 

studiów oraz zwolnienie z 

opłaty rekrutacyjnej i 

rezerwacyjno-

administracyjnej 

brak 

studia I 

stopnia, 

studia II 

stopnia, 

jednolite 

studia 

magisterskie 

30.09. 

wniosek do 

Prezydenta Uczelni 

za pośrednictwem 

DMiR 



2 

absolwenci z 

dyplomem 

rektorskim** 

30% zniżki na pierwszy 

rok studiów oraz 

zwolnienie z opłaty 

rekrutacyjnej i 

rezerwacyjno-

administracyjnej 

brak 

studia I 

stopnia, 

studia II 

stopnia, 

jednolite 

studia 

magisterskie 

30.09. 

wniosek do 

Prezydenta Uczelni 

za pośrednictwem 

DMiR 

*dotyczy studentów nie pobierających stypendium ze środków Ministerstwo Edukacji i Nauki           

**absolwentom z dyplomem rektorskim przysługuje również zniżka dla absolwentów studiów 

    podyplomowych i studiów wyższych 

 

§2 

1. Kandydat na studia w celu otrzymania zniżki powinien do dnia 30 września  dokonać rejestracji, złożyć 

komplet dokumentów oraz wniosek, za wyjątkiem pkt 3 i 4, który reguluj oddzielny regulamin.  

 

2. Zniżki nie dotyczą studentów przyjętych w ramach przeniesienia, uznania pokrywających się 

przedmiotów oraz procedury potwierdzania efektów uczenia się. 

 

3. Zniżki w czesnym określone niniejszym Zarządzeniem dotyczą wyłącznie zniżek w czesnym dla 

studentów podejmujących studia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania oraz na Wydziale Prawa i 

Administracji poza kierunkiem Prawo lotnicze z pilotażem. Zniżki w czesnym nie łączą się i nie są 

przyznawane na przedmioty powtarzane. 

 

4. Dla studentów podejmujących studia na Wydziale Medycznym i Wydziale Prawa i Administracji na 

kierunku Prawo lotnicze z pilotażem ewentualne zniżki w opłatach czesnego będą określne odrębnym 

zarządzeniem Prezydenta. 

 

§3 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.  
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