
 

REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDACYJNEGO „POLECAM NAJLEPSZĄ UCZELNIĘ” 

DLA OBECNYCH STUDENTÓW WSIiE TWP W OLSZTYNIE 

1. Organizatorem Programu jest Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie 

(zwana dalej Uczelnią). 

2. Program rekomendacyjny „Polecam Najlepszą Uczelnię” polega na zmniejszeniu wysokości 

czesnego dla Studenta aktualnie studiującego na Uczelni (zwanego dalej Polecającym)  

w wysokości maksymalnie 3-krotności raty czesnego w danym roku akademickim. 

3. Oferta skierowana jest do obecnych Studentów (Polecających) studiów magisterskich, 

licencjackich i podyplomowych (kontynuujących studia w roku akademickim 2017/18), 

którzy zachęcą do studiowania w WSIiE TWP w Olsztynie na studiach I, II stopnia lub 

studiach podyplomowych, osobę lub osoby, które nie są studentami tej Uczelni (zwanymi 

dalej: Poleconymi/Poleconym). 

4. Aby Polecający mógł skorzystać z programu rekomendacyjnego, Polecony musi spełnić 

następujące warunki: 

 w przypadku, gdy naukę na Uczelni (studia I, II stopnia oraz studia podyplomowe) podejmie 

osoba zarekomendowana przez Polecającego (przy czym osoba ta nie może być 

absolwentem WSIiE TWP w Olsztynie z roku akademickiego 2016/17), Polecającemu 

przysługuje rabat od wysokości czesnego obowiązującego w Umowie, w następującej 

wysokości:  

· za skuteczną rekomendację 1 osoby (Poleconego) – zwolnienie z 1-miesięcznej raty 

czesnego w każdym pozostałym roku studiów Polecającego, począwszy od roku podjęcia 

studiów przez zarekomendowaną osobę, 

· za skuteczną rekomendację 2 osób (Poleconych) – zwolnienie z 2-miesięcznej raty 

czesnego w każdym pozostałym roku studiów Polecającego, począwszy od roku podjęcia 

studiów przez zarekomendowaną osobę, 

· za skuteczną rekomendację 3 i więcej osób (Poleconych) – zwolnienie  

z 3-miesięcznej raty czesnego w każdym pozostałym roku studiów Polecającego, 

począwszy od roku podjęcia studiów przez zarekomendowaną osobę. 

 skuteczna rekomendacja oznacza, że osoba zarekomendowana przez Polecającego będzie 

utrzymywała „status aktywny” na dzień 31.03. danego roku akademickiego, zaliczanego do 

okresu studiów Polecającego; 

 status aktywny oznacza, że zarekomendowana przez Polecającego osoba, pozostaje na liście 

studentów bez zadłużenia z tytułu opłat czesnego na dzień 31.03. danego roku; 

 zarekomendowana przez Polecającego osoba mogła być wcześniej studentem WSIiE TWP, 

ale co najmniej rok wcześniej (nie może to być absolwent 2016/2017); 

 rabat przysługuje za ostatni miesiąc / ostatnie 2 miesiące / ostatnie 3 miesiące danego roku 

akademickiego – w zależności od liczby skutecznie zarekomendowanych osób (Poleconych) 

 w przypadku, gdy Polecający reguluje wysokość czesnego w cyklach semestralnych  

i rocznych, kwota rabatu zostanie ustalona proporcjonalnie w taki sposób, iż kwota 

zapłacona za dany okres zostanie podzielona przez liczbę miesięcy w okresie i wysokość 

rabatu zostanie ustalona odpowiednio w wysokości 1 lub 2 lub 3 tak skalkulowanych rat 

miesięcznych czesnego; 

 maksymalny rabat, możliwy do uzyskania przez Studenta w okresie studiów, wynosi:  

6 miesięcznych wpłat czesnego = 2.100 zł (kwota uśredniona). 

5) Program rekomendacyjny: „Polecam Najlepszą Uczelnię” obowiązuje do dnia 30.09.2020 

roku. 

6) Dokumentem potwierdzającym możliwość skorzystania z promocji jest pisemne oświadczenie 

podpisywane przez Polecającego i Poleconego, którego wzór znajduje się w załączniku do 

Regulaminu.  

 


