
 

[Wpisz tutaj] 

 

 

………………….. 

(miejscowość, data) 

pieczęć jednostki prowadzącej studia 

Oznaczenie organu wydającego decyzję 

Numer decyzji 

………………………… 

 

Pani/Pan ..................................................... 

Adres: ………………………………….. 

………………………………………….. 

 

DECYZJA O SKREŚLENIU Z LISTY STUDENTÓW 

Na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn zm.) oraz § ………….. ust. 

………… pkt …………. Regulaminu Studiów ………………………….. (nazwa uczelni) 

 

postanawiam 

 

skreślić Pana/Panią …………………… (imię i nazwisko) …………….. (numer albumu) z listy 

studentów na kierunku: …………………………….. (rok i semestr studiów) 

…………………………… (poziom, profil, forma studiów) z powodu niepodjęcia studiów. 

 

UZASADNIENIE  

W myśl art. 108 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce, studenta skreśla się z listy studentów w przypadku niepodjęcia studiów. Zgodnie 

natomiast z § ……. ust. ……… pkt …………. Regulaminu Studiów, fakt niepodjęcia studiów 

stwierdza się w szczególności w sytuacji ………………………, o którym mowa w § ……… ust. 

…………. i w § ……………. rzeczonego regulaminu. 

Z dniem ……….. został/a Pan/Pani przyjęty/a na I rok studiów ……………….. (poziom, profil, 

forma i kierunek studiów). Mimo tego do dnia …………. nie odebrał/a Pan/Pani legitymacji 

studenckiej, nie podpisał/a Pan/Pani tekstu ślubowania, nie uczestniczył/a w żadnych zajęciach w 

ramach studiów, co świadczy o niepodjęciu przez Pana/Panią studiów (wybrać lub dodać właściwe 

przesłanki, które uzasadniają podjęcie decyzji o skreśleniu z listy studentów z powodu niepodjęcia 

studiów).  

Decyzja podejmowana na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest decyzją niepodlegającą uznaniu organu, a zatem 

wobec zaistnienia przesłanek przewidzianych prawem, organ był obowiązany do skreślenia 

Pana/Pani z listy studentów.  



 

[Wpisz tutaj] 

 

 

POUCZENIE    
 

Strona w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji ma prawo „wystąpić z wnioskiem o 

ponowne rozpatrzenie sprawy” / ”wnieść odwołanie” do Rektora Nazwa uczelni. Odwołanie składa 

się za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję, tj.: „Organ”. 

Ponadto, zgodnie z art. 127a) KPA w trakcie biegu powyższego, 14-dniowego terminu, strona 

może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie 

sprawy wobec Rektora. Skutkiem zrzeczenia się prawa do złożenia wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy/odwołania. Z dniem doręczenia oświadczenia w tym przedmiocie, decyzja 

staje się ostateczna i prawomocna. 

W przypadku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy – dodatkowe pouczenie) 

Jeżeli Strona nie chce skorzystać z przysługującego prawa do wystąpienia z wnioskiem o 

ponowne rozpatrzenie sprawy do „Organ”, może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w „miejscowość, adres WSA”. Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał skarżoną decyzję. Skarga podlega 

wpisowi stałemu w wysokości 200 zł. Stronie przysługuje możliwość ubiegania się o zwolnienie 

od kosztów albo przyznanie prawa pomocy w zakresie określonym w Rozdziale 3 ustawy z dnia 

30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

  

  

 

 

…………………………………..……… 

(podpis i pieczęć imienna) 

Decyzję otrzymują:  

1. Adresat 

2. a/a  

 

 


