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Decyzja o skreśleniu z listy studentów z powodu ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni 

 

Rektor Politechniki Warszawskiej  

Pl. Politechniki 1 

00-661 Warszawa 

 

adres do doręczeń  

(pieczęć Wydziału) 

Pan/Pani* 

………………………………..................... 

Nr albumu ………………………………… 

                                                                                         Adres zam. ………………………………….. 

 

D E C Y Z J A Nr ……….. 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia …  

Na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.), w zw. z art. 104 § 1 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z 

późn. zm.), oraz § 33 ust. 1 pkt 4 i ust. 8 Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej, 

stanowiącego załącznik do uchwały nr 363/XLIX/2019 Senatu PW z dnia 26 czerwca 2019 r. w 

sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej, 

 

skreślam Pana/Panią* z listy studentów .................................................... [podać rok, formę1 

i poziom studiów2, profil studiów3, kierunek studiów, wydział/kolegium*] z powodu ukarania karą 

dyscyplinarną wydalenia z uczelni. 

UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Rektor 

skreśla studenta z listy studentów, w przypadku ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni. 

I wariant* 

Orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów z dnia .................... 

została Panu/Pani* wymierzona kara dyscyplinarna wydalenia z uczelni z uwagi na czyn ……..[opisać 

czyn i podać kwalifikację prawną]. Orzeczenie to zostało doręczone Panu/Pani w dniu .................... 

Wobec niewniesienia odwołania orzeczenie stało się ostateczne w dniu ………… i podlega 

wykonaniu. 

II wariant*  

Orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów z dnia ………. , 

została Panu/Pani wymierzona kara wydalenia z uczelni, z uwagi na czyn……..……..[opisać czyn i 

podać kwalifikację prawną]. Na skutek Pana/Pani odwołania sprawę rozpatrywała Odwoławcza 

Komisja Dyscyplinarna……, która orzeczeniem z dnia ………… utrzymała w mocy orzeczenie 

Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów. Orzeczenie to zostało doręczone 

Panu/Pani w dniu ................... i z tym dniem stało się ostateczne, podlegając wykonaniu.  

W myśl  § 33 ust. 1 pkt 4 Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej, Rektor 

podejmuje decyzję o skreśleniu studenta z listy studentów w przypadku ukarania karą dyscyplinarną 

wydalenia z uczelni.  

 Decyzja wydana na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 4 jest decyzją niepodlegającą uznaniu 

administracyjnemu organu. Wobec zaistnienia ustawowej przesłanki ukarania studenta karą 
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dyscyplinarną wydalenia z uczelni, Rektor zobowiązany jest wydać decyzję o skreśleniu studenta 

z listy studentów.  

Ponadto, zgodnie z § 33 ust. 8 Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej, osoba 

skreślana z listy studentów ma obowiązek wypełnienia wszystkich zobowiązań finansowych i 

materialnych wobec Uczelni w terminie 14 dni, od daty gdy decyzja administracyjna o skreśleniu stała 

się ostateczna i prawomocna. 

             

           Mając powyższe na uwadze, należało orzec, jak w sentencji. 

POUCZENIE 

Strona niezadowolona z decyzji może w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji złożyć 

do Rektora Politechniki Warszawskiej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy na adres……… 

albo w terminie 30 dni od doręczenia decyzji skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Warszawie, za pośrednictwem Rektora PW. Wpis sądowy od skargi wynosi 200 zł. 

Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy. 

W trakcie biegu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może 

zrzec się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wobec Rektora PW, składając 

oświadczenie o zrzeczeniu się na adres … . 

Z dniem doręczenia Rektorowi PW oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 

wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez  stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i 

prawomocna. 

W przypadku skorzystania z prawa do zrzeczenia się wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, 

niniejszej decyzji nie będzie można zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego. 

 

 
 

 

 

…….….……………………… 

Rektor (podpis i pieczęć imienna Rektora)*  
albo  

z up. Rektora:  

                     Prorektor/ 

Dziekan Wydziału/Dyrektor Kolegium*  
(podpis i pieczęć imienna) 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat decyzji (do rąk własnych za pokwitowaniem lub listem poleconym za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru), 

2. a/a 
 

 


