
 

……………………………….………………………     Sosnowiec, dnia ……………………. 

Imię i nazwisko    

………………………. 

Nr albumu (legitymacji) 

Studia stacjonarne/niestacjonarne*  

Kierunek studiów:…………………………………… 

Specjalność………………………………………….. 

Nr grupy i nazwa bloku……………………………...      

Nr telefonu i adres mailowy………………………… 

……………………………………………...……….. 

 

Rektor WSH  
 

PODANIE 

 

  Niniejszym wnoszę o skreślenie mojej osoby z listy studentów. Prośbę uzasadniam 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

 

……………………………….. 

  Podpis 

 

 

 

 

Pieczęć uczelni 

Sosnowiec, dnia ………………………..…. 

 

Decyzja Rektora WSH 

 

Na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) po rozpatrzeniu podania 

Pana/Pani o skreślenie z listy studentów postanawiam skreślić  

Pana/Panią……………………………………..…………...…… z listy studentów z dniem …………………..…….. 

UZASADNIENIE 

Podaniem z dnia …………………….. student/studentka wystąpił/wystąpiła o skreślenie z listy studentów.  

Po rozpatrzeniu sprawy Rektor postanowił uwzględnić podanie studenta w całości. Od niniejszej decyzji służy 

studentowi wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy składany w terminie 14 dni od doręczenia 

niniejszej decyzji. Na podstawie art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może 

złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się tego uprawnienia. 

     Z up. Rektora WSH  

……………………………….. 

  Podpis 

  S 



 

Sosnowiec, dnia ………………………..…. 

 

Decyzja Rektora WSH 

 

Na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) po rozpatrzeniu podania 

Pana/Pani o skreślenie z listy studentów postanawiam skreślić  

Pana/Panią……………………………………..…………...…… z listy studentów z dniem …………………..…….. 

UZASADNIENIE 

Podaniem z dnia …………………….. student/studentka wystąpił/wystąpiła o skreślenie z listy studentów.  

Po rozpatrzeniu sprawy Rektor postanowił uwzględnić podanie studenta w całości. Od niniejszej decyzji służy 

studentowi wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy składany w terminie 14 dni od doręczenia 

niniejszej decyzji. Na podstawie art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może 

złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się tego uprawnienia. 

     Z up. Rektora WSH  

……………………………….. 

  Podpis 

…………………………….…………….….. 

Potwierdzam odbiór (data i podpis) 

 

S 


