
 

„Przyprowadź swoich znajomych”  

a oszczędzisz 200 zł 

 
Podziel się swoim doświadczeniem i zachęć innych!!! 

Wiesz przecież, że warto – prawda?  

 

 
Promocja polega na zmniejszeniu opłaty z tytułu czesnego dla aktualnych studentów WSAP  

w Ostrołęce o 200 zł za każdą nową osobę, która zostanie studentem pierwszego roku WSAP  

w Ostrołęce, w roku akademickim 2019/2020. 
 

Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie przez nową osobę kompletu dokumentów rekrutacyjnych  

(wraz z opłatą wpisowego) oraz wpłata co najmniej pierwszej raty za I semestr. Polecający student musi mieć 

uregulowane  zobowiązania finansowe wobec Uczelni za semestry poprzedzające naliczanie opłat promocyjnych,  

tj. do zakończenia roku akademickiego 2018/2019. 

 

Naliczenie zniżki w opłacie czesnego, po spełnieniu warunków o których mowa w ust. 2, nastąpi na wniosek 

polecającego studenta, po 100 zł przy wpłatach jednorazowych za każdy semestr lub po 25 zł na każdej racie przy 

wpłatach ratalnych.  

 

Jeżeli polecający student zachęci do studiowania w WSAP w Ostrołęce więcej niż jedną osobę naliczenie zniżek 

przysługuje za każdą z nich w pełnej wysokości. Łączna kwota zniżek nie może przekroczyć kwoty czesnego za rok 

akademicki 2019/2020. 

 

W przypadku rezygnacji z podjętych studiów przez osobę poleconą przed 31 października 2019 r. polecający student 

traci prawo do promocyjnych opłat i zobowiązany jest do wyrównania brakujących opłat czesnego w terminie 14 dni od 

uzyskania informacji na ten temat z kwestury WSAP w Ostrołęce.  

 

W przypadku skreślenia lub rezygnacji z podjętych studiów przez osobę poleconą po 31 października 2019 r., przed 

rozpoczęciem zajęć na II semestrze,  polecający student traci prawo do promocyjnych opłat za semestr letni 2019/2020  

i zobowiązany jest do wyrównania brakujących opłat czesnego  

 w terminie 14 dni od uzyskania informacji na ten temat z kwestury WSAP w Ostrołęce.  

 

W przypadku skreślenia lub rezygnacji z podjętych studiów przez osobę poleconą w trakcie II semestru,  polecający 

student zachowuje prawo do promocyjnych opłat za cały rok akademicki. 

 

Dokumentem potwierdzającym możliwość skorzystania z promocji jest pisemne oświadczenie podpisane przez studenta 

polecającego stanowiące załącznik nr 1 Zarządzenia nr 3/2019 Rektora WSAP w Ostrołęce z dnia 24 lutego 2019 r. 

Wiedza z kierunku 
administracji 
poszerza obraz 
otaczającej nas 
rzeczywistości.  

Jesteśmy 
koleżeńscy, 
pomagamy sobie 
wzajemnie -  
i są tego efekty. 

Najlepsi otrzymują 
wysokie stypendia 
a mniej zamożni 
mogą liczyć na 
pomoc finansową. 

Kompetentni  
i bardzo 
sympatyczni 
wykładowcy. 

Budynek jest 
obszerny więc 
wszyscy się 
pomieścimy! 

Zaplecze 
gastronomiczne 
zapewnia pyszną 
kawę i smaczne 
posiłki. 


