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Regulamin promocji 

„Polecaj- oszczędzaj ” 
 

§ 1. Organizator promocji 

Organizatorem promocji jest "Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie”, adres 

siedziby: Warszawa (01- 043), ulica Okopowa 59, posiadająca NIP: 5251941398, REGON: 012789159, dalej 

zwana Uczelnią. 

 

§ 2. Czas trwania promocji 

1. Promocja trwa od dnia 8 maja 2023 r. do dnia 30 października 2023 r. 

2. Promocja może zostać odwołana lub przedłużona na podstawie decyzji władz Uczelni. 

 

§ 3. Warunki promocji 

1.  Z promocji może skorzystać:  

a) osoba z aktywnym statusem studenta Uczelni lub Absolwent Uczelni. 

b) osoba, która uzyska status studenta Uczelni z polecenia Absolwenta lub Studenta Uczelni. 

 

2. Kandydat aplikujący o przyjęcie na studia w Uczelni z polecenia zobowiązany jest do: 

a) podania numeru indeksu oraz imienia i nazwiska osoby, która poleciła mu Uczelnię, a w przypadku polecenia 

przez Absolwenta Uczelni: imienia i nazwiska oraz daty (roku) ukończenia studiów; 

b) akceptacji i złożenia podpisu pod niniejszym Regulaminem. 

 

3. Każdemu Studentowi Uczelni z tytułu pozyskania na drodze polecenia nowego studenta, pod warunkiem,  że  

osoba zrekrutowana : 

a)  otrzyma wpis na listę studentów i podpisze ślubowanie oraz   

b) ureguluje czesne za pierwszy semestr studiów w EWSPA (pierwszy semestr oznacza pierwszy rozpoczęty  w  

naszej Uczelni, niezależnie od tego, czy kandydat zostanie przyjęty na I semestr programowy, czy wyższy na mocy 

decyzji Dziekana oraz niezależnie od wybranej formy płatności). 

 

Promocja umożliwia Studentowi Uczelni jednorazową redukcję czesnego w wymiarze 25%: 

a)  w przypadku regulowania płatności za semestr w systemie rat miesięcznych, oznacza to redukcję  

czesnego o kwotę jednej raty za miesiąc. 

b)  w przypadku, płatności za studia w formie wpłaty jednorazowej na początku semestru, kwota ta zostaje 

zredukowana o 25%, za jeden semestr. 

c)  Studentowi posiadającemu zaległości promocja zostanie naliczona dopiero po ich 

uregulowaniu, za bieżącą opłatę czesnego.  
 

 

W przypadku, gdy osoba rozpoczynająca studia w EWSPA z polecenia podejmie decyzję odnośnie dokonywania  

płatności za studia w formie wpłaty jednorazowej na początku semestru w określonym Regulaminem opłat za 

studia terminie, student polecający może zastosować zniżkę już w odniesieniu do pierwszej raty płatności za 

semestr studiów. Warunkiem zastosowania zniżki jest potwierdzenie w Dziale Księgowości EWSPA faktu 

zaksięgowania wpłaty dokonanej przez studenta korzystającego z polecenia. 

 

W przypadku, gdy osoba rozpoczynająca studia w EWSPA z polecenia podejmie decyzję odnośnie dokonywania  

płatności za studia w formie miesięcznych rat płatnych w określonych Regulaminem opłat za studia terminach, 

student polecający może zastosować zniżkę skumulowaną w wysokości 80% w terminie wpłaty ostatniej raty za 

semestr. Warunkiem zastosowania zniżki jest potwierdzenie w Dziale Księgowości EWSPA faktu zaksięgowania 

wpłaty ostatniej raty w semestrze dokonanej przez studenta korzystającego z polecenia. 

W sytuacji opisanej powyżej student polecający Uczelnię, który reguluje płatności z tytułu czesnego w formie 

wpłat jednorazowych będzie mógł zastosować 25% redukcję czesnego w kolejnym semestrze studiów, a student 

X semestru dostanie zwrot w kwocie należnej mu z racji promocji zniżki. 

 

4. Każdy Absolwent Uczelni z tytułu pozyskania na drodze polecenia nowego studenta otrzyma 25% redukcji 

pierwszej raty czesnego na studia podyplomowe lub drugi kierunek studiów pod warunkiem, że osoba 

zrekrutowana spełni warunki zawarte w pkt. 3. 

5. Każda kolejna zrekrutowana z polecenia studenta Uczelni osoba, która spełni wskazane w pkt. 3 niniejszego 

Regulaminu warunki, upoważnia go do zastosowania kolejnej 25 % redukcji czesnego semestralnego.  
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6. Każda osoba, która uzyska status studenta Uczelni z polecenia absolwenta lub studenta EWSPA, niezależnie od 

tego czy zostanie przyjęta na I semestr programowy, czy wyższy na mocy decyzji Dziekana, pod warunkiem 

spełnienia wskazanych w niniejszym Regulaminie warunków, otrzymuje: 

a) zwolnienie z opłaty wpisowej 

b) redukcję czesnego w pierwszym semestrze studiów w wymiarze 25%, co w przypadku regulowania płatności 

za semestr w systemie ratalnym oznacza redukcję  czesnego o kwotę pierwszej miesięcznej raty. 

 

Osoby które skorzystały jednocześnie z promocji „ Wcześniejszy dostęp do wykładów” zobowiązani są do wpłaty 

pierwszej raty za czesne zgodnie z regulaminem promocji „Wcześniejszy dostęp do wykładów”, a zgodnie z 

regulaminem promocji „2x0zł” zwolnieni są z drugiej miesięcznej raty czesnego. 

 

W przypadku, gdy osoba rozpoczynająca studia w EWSPA podejmie decyzję odnośnie dokonywania  płatności za 

studia w formie wpłaty jednorazowej na początku semestru w określonym Regulaminem opłat za studia terminie, 

kwota ta zostaje zredukowana o 25%. 

 

7. Dodatkowym warunkiem zastosowania promocji jest terminowe dokonywanie wpłat z tytułu czesnego, zarówno 

w przypadku opłat jednorazowych, jak i w formie miesięcznych rat. 

 

8. Promocja „Polecaj- oszczędzaj” nie łączy się z innymi promocjami.  

 

9. Wysokość czesnego jest określona  w aktualnej Tabeli opłat za studia w EWSPA znajdującej się na stronie 

internetowej Uczelni:  www.rekrutacja.ewspa.edu.pl 

 

 

 

Akceptuje warunki promocji   

………..………………………………………………………………………………………………….. 

Podpis kandydata  

 

 

Dane osoby, która poleciła Uczelnię: 

 

 

……………………………………………………. 

Imię  

 

……………………………………………………. 

Nazwisko 

 

…………………………………………………… 

Numer albumu/ Rok ukończenia studiów 

 


