
   

Przykładowa decyzja administracyjna dot. skreślenia z listy studentów (niewniesienie opłat) 

 
 

 Kielce, dn. ………………. 

Dziekan 

Wydziału  ……………… 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
 
 

Nr decyzji: ………………     

        Pan/Pani 

        imię nazwisko 

        adres 
 

Nr albumu:  

Rok i kierunek studiów:  

Forma studiów:  

Specjalność:  
 

DECYZJA O SKREŚLENIU Z LISTY STUDENTÓW 

Działając na podstawie art. 190 ust. 2 pkt 3, art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

(t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm. – zwanej dalej ustawą) w związku z art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm. – zwanej dalej 

k.p.a.) oraz § 52 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, obowiązującego na 

podstawie Uchwały Nr 18/2015 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 lutego 2015 r. (zwanego 

dalej Regulaminem) 
 

Dziekan …………… 

skreśla  Pana/ Panią* ………… z listy studentów   
 

Uzasadnienie 
 

Pan/Pani* ………………… jest studentem/studentką* ………… roku studiów ………… …………… na kierunku 

…………………… na ………………… Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach …………… . Do dnia 

………………….  do wniesienia opłaty związanej z tokiem studiów, która wynika z § 6 umowy ……………………………. 

(uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, 

dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy 

dowodowej)(informacje o wezwaniu do zapłaty) 

Przepisy zawarte w art. 190 ust. 2 pkt 3 ustawy oraz w § § 52 ust. 2 pkt 4 Regulaminu stanowią, że kierownik 

podstawowej jednostki organizacyjnej – dziekan może skreślić studenta z listy studentów, w przypadku niewniesienia opłat 

związanych z odbywaniem studiów. Studenci zobligowani są do ponoszenia opłat z tytułu pobierania nauki w Uniwersytecie 

Jana Kochanowskiego w przypadkach określonych w umowie o odpłątności za usługi edukacyjne. Niewniesienie w terminie 

opłat związanych z tokiem studiów może stanowić podstawę do wydania decyzji o skreśleniu studenta z listy studentów 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.  

Po przeprowadzeniu kompleksowej analizy dokumentacji zgromadzonej w sprawie, Dziekan …………… stwierdził, iż 

spełnione zostały przesłanki uzasadniające skreślenie Pan/Pani* ………………… z listy studentów Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego. Zdaniem organu pierwszej instancji  ................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

(argumentacja dlaczego uznano, iż należy skreślić studenta z listy studentów) 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak we wstępie. 
 

Pouczenie 
Na podstawie art. 127 § 1 - 2 k.p.a. w zw. z art. 190 ust. 3 ustawy od niniejszej decyzji przysługuje Panu/Pani* prawo 

wniesienia odwołania do Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego za pośrednictwem Dziekana ………… w terminie 14 

dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może Pan/Pni* zrzec się prawa do wniesienia odwołania. 

Z dniem doręczenia Dziekanowi Wydziału …… oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 

decyzja staje się ostateczna i prawomocna tzn. nie będzie od niej przysługiwać odwołanie do organu II instancji, 

ani skarga do sądu. 
 

    

……………………………………. 
   podpis i pieczątka imienna Dziekana 

 
 

*niepotrzebne skreślić  
 

Otrzymują:  

1. Adresat  

2. aa. 
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