
Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i 

Amerykanistyki w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2022 roku 

 

w sprawie ustalenia promocji i rabatów za świadczone usługi edukacyjne w Wyższej Szkole 

Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie 

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( 

Dz.U 2018 poz.1668). oraz §46 pkt.2 Regulaminu studiów Wyższej Szkoły Stosunków 

Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie  

zarządzam co następuje: 
 

§ 1 

 

Wprowadzam promocję „POLEĆ NAS ZNAJOMYM” na świadczone usługi edukacyjne 

w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki, której regulamin 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Wprowadzam promocję „Absolwent na świadczone usługi edukacyjne w Wyższej Szkole 

Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki, której regulamin stanowi załącznik nr 2 

do niniejszego zarządzenia. 

 
 

§ 3 

 

Wprowadzam wzory wniosku i oświadczenia o ubieganie się o powyższe zniżki i rabaty na 

usługi edukacyjne w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w 

Warszawie, stanowiące załączniki nr 3 oraz nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Stosunków 

Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie z dnia 20 sierpnia 

2022 roku 

 

w sprawie ustalenia promocji i rabatów za świadczone usługi edukacyjne w Wyższej Szkole 

Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie 

 

REGULAMIN PROMOCJI „POLEĆ NAS ZNAJOMYM” 

§ 1 

 

1.1. Organizatorem promocji „POLEĆ NAS ZNAJOMYM” (zwana dalej „Promocja”) jest 

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki z siedzibą w Warszawie, 

zwana dalej WSSMiA.  

1.2. W Promocji mogą wziąć udział osoby, które są studentami WSSMiA minimum od 

jednego roku akademickiego.  

§ 2 

Objaśnienia terminów występujących w regulaminie 
Student polecający – student WSSMiA od minimum jednego roku akademickiego.  

Polecany – kandydat na studenta w WSSMiA rekomendowany przez studenta polecającego, 

nie będący wcześniej studentem WSSMiA.  

§ 3 

Czas trwania promocji 
Promocja obowiązuje od 01 października 2022 roku do odwołania. 

§4 

Zasady Promocji 

4.1. Maksymalna liczba osób, które student może polecić wynosi 20.  
4.2. Student uzyska rabat wysokości 200 złotych za polecenie, w momencie gdy polecony 

przez niego kandydat spełni łącznie następujące warunki:  

a) Przejdzie przez proces rekrutacji  

b) Złoży oświadczenie dotyczące polecenia WSSMiA (imię i nazwisko studenta 

polecającego, nr albumu) najpóźniej w dniu składania dokumentów wymaganych 

podczas rekrutacji, stanowiące załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia.  

c) Będzie opłacał regularnie pierwszy semestr studiów (zgodnie z deklaracją płatności)  

d) Jest nowym studentem, nie studiującym wcześniej w WSSMiA 

4.3. W sytuacji, gdy wysokość rabatu przekracza wysokość czesnego za dany rok akademicki, 

rabat przechodzi na kolejny rok akademicki.  

a) Jeśli student polecający jest w trakcie ostatniego roku studiów, a uzyskany przez 

niego rabat przekroczy wartość czesnego za dany rok akademicki to może on być 

wykorzystany na studiach magisterskich w WSSMiA.  

b) Rabat nie może być wypłacony w formie gotówkowej.  

4.4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy studenta polecanego rabat traci ważność.  

4.5. Promocja „POLEĆ NAS ZNAJOMYM” może łączyć się z innymi promocjami dostępnymi 

w WSSMiA.  
 

 

 

  



Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Stosunków 

Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie z dnia 20 sierpnia 

2022 roku 

 

w sprawie ustalenia promocji i rabatów za świadczone usługi edukacyjne w Wyższej Szkole 

Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie 

 

REGULAMIN PROMOCJI „ABSOLWENT” 

§ 1 

1.1. Organizatorem promocji „ABSOLWENT” (zwana dalej „Promocją”) jest Wyższa 

Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki z siedzibą w Warszawie, zwana dalej 

WSSMiA. 

1.2. W Promocji mogą wziąć udział osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia w 

WSSMiA oraz kontynuują naukę na studiach drugiego stopnia w roku akademickim 

następującym po roku akademickim ukończenia studiów pierwszego stopnia. 

§ 2 

Zasady Promocji 

2.1. Studenci korzystający z Promocji zobowiązani są złożyć wniosek stanowiący załącznik 

nr. 4 o zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej wraz z dokumentami rekrutacyjnymi lub do ostatniego 

dnia listopada. 

2.2. Studenci biorący udział w Promocji zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej na studia w 

wysokości 85 złotych.  

2.3. Studenci biorący udział w Promocji zobowiązani są do terminowego opłacania czesnego 

oraz rozliczania się z dziekanatem uczelni z kart okresowych osiągnięć studenta. 

2.4. Promocja wygasa w przypadku gdy student biorący udział w Promocji, zrezygnuję z 

nauki na Uczelni lub z różnych powodów zostanie skreślony z listy studentów. 

2.5. Promocja „Absolwent” może być łączona z innymi promocjami związanymi z rabatem 

na czesne dostępnymi w WSSMiA.  



 

Załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych  

i Amerykanistyki w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia promocji i rabatów za 

świadczone usługi edukacyjne w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie 

 

 

………..……………………...………………………..  

Imię i nazwisko   

………..……………………...………………………..  

kierunek, specjalność 

 studia pierwszego stopnia (licencjackie)* 

 studia drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie)* 

 

 

 

Oświadczenie Kandydata 

Promocja POLEĆ NAS ZNAJOMYM 

 

 

Niniejszym oświadczam, iż student/studentka 

……………………………………………………….…………..  

(Imię, nazwisko i numer albumu studenta polecającego Uczelnię) 

uczęszczający na …..… rok na kierunku studiów …………………………….. 

rekomendował/a mi podjęcie nauki w Wyższej Szkole Stosunków 

Międzynarodowych i Amerykanistyki  z siedzibą w Warszawie.  

 

 

 

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

           Miejscowość i data                                                        Podpis kandydata na studia 

 

Adnotacje Uczelni: 

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

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

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

*właściwe zaznaczyć 

  



 

Załącznik nr 4 do zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych  

i Amerykanistyki w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia promocji i rabatów za 

świadczone usługi edukacyjne w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie 

 

 

………..……………………...………………………..  

Imię i nazwisko  

………..……………………...………………………..  

kierunek, specjalność 

………..……………………...………………………..  

NUMER ALBUMU 

 

 

 

Wniosek Kandydata 

Promocja ABSOLWENT 

 

 

Z uwagi na kontynuację nauki w WSSMiA na studiach drugiego 

stopnia (uzupełniających magisterskich) proszę o nie naliczenie opłaty 

rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych).  

 

 

 

 

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

           Miejscowość i data                                                        Podpis kandydata na studia 

 

 

Adnotacje Uczelni: 

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

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

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

 

 


