
Przykładowa decyzja administracyjna dot. rezygnacji (wycofanie dokumentów) 
 
 

…………………… 
pieczątka 

Kielce, ……… 2017 r. 
 

Pan/Pani 

        imię nazwisko 

        adres 
 

Decyzja 

Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej  

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
 

Na podstawie art. 169 ust. 10 w związku z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U. z 2016, poz. 1842 z późn. zm. – zwanej dalej ustawą) oraz art. 104, 107 

– Kodeksu postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2016, poz. 23 z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 2, 

§ 11 ust. 1 pkt 6 Uchwały nr 37/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 maja 

2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2017/2018 z późn. zm. 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach po przeprowadzeniu 

postępowania kwalifikacyjnego informuje, że: 

nie przyjmuje 

Pana/Pani* … na I rok studiów pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolitych studiów magisterskich* 

stacjonarnych/niestacjonarnych* na kierunku ………, Wydział ……… w roku akademickim 2017/2018. 

Uzasadnienie 

W dniu ……… Pan/Pani* ............ złożył/złożyła* wymagane dokumenty rekrutacyjne na studia 

stacjonarne/niestacjonarne* pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolitych studiów magisterskich* na Wydział 

………… Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunek ……………, w roku akademickim 

20…/20… . 

W dniu …… Pan/Pani* wycofał/wycofała* dokumenty, rezygnując ze studiów na kierunku ………… 

w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak we wstępie. 

Pouczenie 
Na podstawie art. 169 ust. 12 ustawy przysługuje Panu/Pani* prawo złożenia odwołania od niniejszej 

decyzji w terminie 14 dni od jej otrzymania do Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej za pośrednictwem 

Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków 

i trybu rekrutacji na studia określonych w Uchwale nr 37/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

w Kielcach z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku 

akademickim 2017/2018 z późn. zm. 

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

Z dniem doręczenia Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 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. 
Odwołania / oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania należy składać w ……………………………… 

 

Adres: ............................................................................................................................................................................................ 

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna: Podpisy: 

Przewodniczący ................................................................ ....................................... 

Sekretarz ................................................................ ....................................... 

Członkowie ................................................................ ....................................... 

*niepotrzebne skreślić 
 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 

3. aa. 


