
 

Przykładowa decyzja administracyjna dot. przyjęcia z przeniesienia (odmowa) 

 

 
      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 

Na podstawie art. 104 § 1, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego 

(t. jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 z późn. zm. – zwanej dalej k.p.a.) art. 171 ust. 3 w związku z art. 207 ust. 1 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842 z późn. 

zm. – zwanej dalej ustawą) oraz na podstawie § 21 ust. 1, ust. 5, 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 roku (zwanego dalej Regulaminem) 
 

postanawiam 
po rozpatrzeniu Pana/Pani* wniosku z dnia ……….. odmówić wyrażenia zgody na  przyjęcie Pana/Pani* na 

kierunek …………, specjalność ……….na semestr/rok* studiów (forma studiów) ……………… w roku 

akademickim ………… . 

Uzasadnienie 

W dniu …………Pan/Pani*………złożył/złożyła* wniosek , w którym wystąpił/wystąpiła* o przeniesienie 

z …………………………………… na ……………… rok studiów ………… kierunek …………Wydział  
               (nazwa uczelni macierzystej) 
 

…………………………………………………………… Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

Zauważyć należy, że Pan/Pani ………… nie wypełnił/wypełniła* wszystkich obowiązków wynikających 

z przepisów obowiązujących w ……………………………………………………………………………………, tj. 
(nazwa uczelni macierzystej) 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Uzasadnienie powinno być sformułowane w taki sposób, aby nie można było postawić zarzutu dowolności działania organów Uczelni; ma ono być 
dla strony źródłem informacji o sposobie rozumowania organu podejmującego decyzję i przyjętych przez niego założeniach, stanowiących 

podstawę rozstrzygnięcia. Uzasadnienie powinno zawierać: uzasadnienie faktyczne decyzji – wskazanie faktów, które organ uznał za 

udowodnione, dowodów, na których się oparł, przyczyn, z których odmówił wiarygodności innym dowodom; uzasadnienie prawne – wyjaśnienie 
podstawy prawnej decyzji z przytoczeniem treści przepisów.  

Wobec powyższego, działając zgodnie z art. 171 ust. 3 ustawy, który stanowi: „Student może przenieść się z innej 

uczelni, w tym także zagranicznej, za zgodą kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni przyjmującej, 

wyrażoną w drodze decyzji, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, 

którą opuszcza” oraz § 21 ust. 5 Regulaminu Dziekan Wydziału .............. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

w Kielcach wydał decyzję jak wyżej. Powyższa decyzja jest faktycznie i prawnie zasadna.  
 

Pouczenie 

Na podstawie art. 127 § 1-2 k.p.a. w zw. z § 54 ust. 1-2 Regulaminu od niniejszej decyzji przysługuje Panu/Pani* 

odwołanie do Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – za pośrednictwem Dziekana Wydziału …………… – 

w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

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:  

- Adresat  

- aa. 


