Załącznik nr 11 do zarządzenia
nr 14 /2021 Rektora PW

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie skreślenia z listy studentów
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. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 108 ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), działając z urzędu
umarzam w całości postępowanie w sprawie skreślenia Pana/Pani* z listy studentów
……………….. [semestr, forma studiów, poziom studiów, profil studiów, kierunek]
Wydziału/Kolegium* ………………. [nazwa Wydziału/Kolegium] Politechniki Warszawskiej z dnia
……. r. [data zawiadomienia o wszczęciu postępowania] z powodu ………….. [np. stwierdzenia
braku postępów w nauce] z przyczyn podanych w uzasadnieniu.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 108 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce studenta*/student* skreśla się*/może zostać skreślony* z listy studentów
w przypadku …………. [podać powód skreślenia np. stwierdzenia braku postępów w nauce] .
Wobec stwierdzenia …… [np. braku postępów w nauce], w dniu ….. [data zawiadomienia
o wszczęciu postępowania] wszczęte zostało postępowanie w sprawie skreślenia Pana/Pani* z listy
studentów ……………………..[semestr, forma studiów, poziom studiów, profil studiów, kierunek]
Wydziału/Kolegium* ………………. [nazwa Wydziału/Kolegium] Politechniki Warszawskiej.
W myśl art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości
albo w części, organ wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.
Po ustaleniu w toku postępowania, że nie zaistniała przyczyna dla której wszczęto
postępowanie w sprawie skreślenia Pana/Pani* z listy studentów, brak jest podstaw faktycznych
i prawnych do merytorycznego orzekania co do istoty sprawy.
Z uwagi na to, że wszczęte przez Rektora PW postępowanie w przedmiocie skreślenia
Pana/Pani* z listy studentów, stało się bezprzedmiotowe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

____________________
*wybrać właściwe
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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 …… [adres
wydziału] 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…… [adres wydziału].
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

____________________
*wybrać właściwe

