
Przykładowa decyzja administracyjna dot. uchylenia decyzji o skreśleniu (uchylenie przez dziekana decyzji 

wydanej wcześniej przez niego w tej samej sprawie) 

 
 

 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 

 

Dziekana ………………  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

Na podstawie 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 

– zwanej dalej ustawą) oraz art. 104, art. 107 i art. 154 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm. – zwanej dalej k.p.a.) Dziekan  ……………  Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach  
 
 

uchyla w całości decyzję Dziekana  ……………… UJK nr …………………………  

z dnia ……………… roku 
 
 

Uzasadnienie 
 

Pan/Pani* ……………………… decyzją Dziekana ……………… Uniwersytetu Jana Kochanowskiego nr 

…………… z dnia …………… roku został/została* skreślony/skreślona*  z listy studentów z powodu 

………………………………………………………………………………………………… (podać powód 

wydania decyzji, którą dziekan uchyla).  Dziekan wydał decyzję na podstawie art. 207 ust. 1 ustawy w związku 

z § 52 ust… pkt … Regulaminu studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,  obowiązującego na podstawie 

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

uzasadniając, iż ……………… ………………. Przedmiotowa decyzja stała się ostateczna w dniu …… 

Przepis art. 154 § 1 k.p.a. stanowi, iż decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, 

może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli 

przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Tryb wskazany w art. 154 § 1 k.p.a. daje 

możliwość wzruszenia decyzji ostatecznych dotkniętych wadami niekwalifikowanymi a także decyzji 

prawidłowych niedotkniętych żadnymi wadami. Przedmiotem tego postępowania jest przeprowadzenie 

weryfikacji wydanej już decyzji ostatecznej tylko z jednego punktu widzenia, tj. czy za zmianą przemawia 

interes społeczny lub słuszny interes strony.  

Po wnikliwej analizie sprawy Dziekan ………………… Uniwersytetu Jana Kochanowskiego stwierdził, iż 

sytuacja życiowa w jakiej się Pan/Pani *………………………………, przemawiają za tym, aby uchylić decyzję 

w sprawie skreślenia z listy studentów z powodu …………………… (uzasadnienie faktyczne) 

W związku ze spełnieniem przesłanek przewidzianych w art. 154 § 1 k.p.a. należało orzec jak w sentencji.  
 

Pouczenie: 

Zgodnie z art.127§ 1-2 k.p.a. może Pan/Pani* wnieść w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji 

odwołanie do Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem 

Dziekana ……………………. 

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. 

http://172.20.16.11:8888/akt.do?link=AKT%5b%5dBASIC.205528433
http://172.20.16.11:8888/akt.do?link=AKT%5b%5dBASIC.255602711

