
ZARZĄDZENIE nr 7/2021 

Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania ,,Edukacja” we Wrocławiu  
z dnia 5 maja 2021 r.  

 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Promocji ,,Polecenie jest w cenie” 

Wyższej Szkoły Zarządzania ,,Edukacja” we Wrocławiu 
 

Na podstawie art. 80 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz § 35 Statutu Wyższej Szkoły Zarządzania ,,Edukacja” 

zwanej dalej ,,Uczelnią”  zarządza się co następuje:  

 

§ 1 

1. Wprowadza się Regulamin Promocji ,,Polecenie jest w cenie” Wyższej Szkoły Zarządzania 

,,Edukacja” we Wrocławiu. 

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wraz z załącznikiem zostało pozytywnie zaopiniowane przez Samorząd Studencki 

i zatwierdzone przez Założyciela Uczelni.  

§ 3 

1. Zarządzenie wraz z załącznikiem wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje 

studentów przyjętych na studia na rok akademicki 2021/2022. 

2.Treść Zarządzenia wraz z załącznikiem zostanie opublikowana na stronie BIP uczelni.  

 
 
Założyciel WSZ Edukacja                                                                                             Rektor WSZ Edukacja  

mgr Urszula Nowak                                                                                      dr Małgorzata Kwiedorowicz - Andrzejewska 
                                                                                                                                             

 

 

 

Samorząd studencki WSZ Edukacja 

 



 
Załącznik nr 1 do 

Zarządzenia nr 7/2021  
Rektora WSZ ,,Edukacja” 

z dnia 05.05.2021 r.  

 

REGULAMIN PROMOCJI 

„Polecenie jest w cenie” 

 

§ 1. Organizator promocji 

Organizatorem promocji jest Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” z siedzibą we Wrocławiu, 

przy ul. Krakowskiej 56-62, 50-425 Wrocław, posiadająca NIP 894-21-38-257, REGON 

931047297, dalej zwana Uczelnią. 

 

§ 2. Czas trwania promocji 

1. Promocja trwa od 5 maja 2021 r. do 22 października 2021 r. 

2. Promocja może zostać odwołana lub przedłużona drogą decyzji władz Uczelni. 

 

§ 3. Przystąpienie do promocji 

Przystąpieniem do promocji jest polecenie Uczelni, czyli: 

a) podanie przez osobę zapisującą się do Uczelni w formularzu rekrutacyjnym 

(dostępnym na stronie https://student.edukacja.wroc.pl/rekrutacja/) numeru 

indeksu osoby, która poleciła mu Uczelnię  

b) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez studenta, który polecił Uczelnię. 

 

§ 4. Zasady promocji 

1. Oferta skierowana jest do studentów I i II roku studiów licencjackich oraz I roku 

studiów magisterskich Uczelni, wszystkich kierunków: Pedagogika, Zarządzanie, 

Informatyka. 

2. Każdy student Uczelni za zrekrutowanie osoby – nowych studentów Uczelni - 

otrzyma jeden miesiąc bezpłatnego czesnego, pod warunkiem, że osoba 

https://student.edukacja.wroc.pl/rekrutacja/


zrekrutowana: 

a) zapłaci za I semestr (tj. 6 miesięcy) 

b) ukończy I semestr studiów 

c) nie będzie absolwentem, ani aktualnym studentem Uczelni 

3. Przyznanie zniżki o której mowa w punkcie 2 następuje po zakończeniu pierwszego 

semestru (tj. 6 miesięcy) przez osobę zrekrutowaną. 

4. Nie ma limitu zrekrutowanych osób tj. każda, kolejna zrekrutowana przez studenta 

Uczelni osoba, upoważnia go do przyznania kolejnego miesiąca bez czesnego  

(np. 6 zrekrutowanych osób = 6 bezpłatnych miesięcy). 

5. Studentowi Uczelni za każde polecenie osoby przysługiwać będzie bezpłatne czesne, 

licząc od pierwszego miesiąca nauki w II semestrze.  

6. Wysokość czesnego jest określona w Zarządzeniu nr 4/2021 Rektora WSZ „Edukacja” 

z dnia 29.03.2021r.  

7. Oferta nie łączy się z innymi promocjami, z wyłączeniem zniżki absolwenckiej. 

 

 

Założyciel WSZ Edukacja                                                                                             Rektor WSZ Edukacja  

mgr Urszula Nowak                                                                                      dr Małgorzata Kwiedorowicz - Andrzejewska 
                                                                                                                                             

 

 

 

 

Samorząd studencki WSZ Edukacja 

 


