
   Załącznik nr 10  do zarządzenia 

nr 14 /2021 Rektora PW 

 

________________________________________________________________________ 

* niepotrzebne skreślić 
1 forma studiów: stacjonarne lub niestacjonarne – wieczorowe lub niestacjonarne – zaoczne lub niestacjonarne – na odległość 
2 poziom studiów: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie 
3 profil studiów: praktyczny albo ogólnoakademicki  

1 

 

 

Decyzja o skreśleniu z listy studentów z powodu niewniesienia opłaty związanej z odbywaniem studiów 

 

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. 108 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz.256 z późn. zm.), oraz § 33 ust. 2 pkt 

4 Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej,  stanowiącego załącznik do uchwały 

nr 363/XLIX/2019 Senatu PW z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów 

w Politechnice Warszawskiej: 

skreślam Pana/Panią* z listy studentów .................................................... [podać rok, formę1 

i poziom studiów2, profil studiów3, kierunek studiów, wydział/kolegium*] z powodu niewniesienia 

opłaty związanej z odbywaniem studiów. 
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UZASADNIENIE 1 

(niewniesienie opłaty za studia niestacjonarne  - dot. studentów, którzy nie podpisywali umowy o warunkach 

odpłatności tj. rekrutacja od r. ak. 2019/2020 oraz kolejnych ) 

 

Na podstawie  art. 108 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, student 

może zostać  skreślony z listy studentów w przypadku niewniesienia opłat związanych z odbywaniem 

studiów. Skreślenie z listy studentów następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

W myśl § 37 ust. 2 Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej, student jest 

zobowiązany do terminowego wnoszenia opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat 

za usługi edukacyjne, a niewniesienie w terminie tych opłat może skutkować skreśleniem z listy 

studentów zgodnie z §33 ust. 2 pkt 4 ww. Regulaminu. 

Zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt. 1 ustawy  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,  Politechnika 

Warszawska pobiera opłaty związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych, wysokość opłat za 

usługi edukacyjne ustala Rektor w drodze decyzji. 

Podejmując studia o charakterze odpłatnym zobowiązał/a się Pan/Pani* do wnoszenia 

ustalonych przez Politechnikę Warszawską opłat. Zgodnie z ustalonymi przez Rektora zasadami 

pobierania opłat , opłata za kształcenie na studiach niestacjonarnych wnoszona jest nie później niż w 

terminie czterech tygodni od rozpoczęcia semestru, za wyjątkiem pierwszego semestru studiowania, za 

który opłatę należy wnieść przed rozpoczęciem semestru. Pomimo rozpoczęcia semestru   r.ak.  

……… w dniu …………., nie uiścił/a Pan/Pani* wymaganej opłaty w przewidzianym terminie.  

Wbrew ciążącemu na Panu/Pani* obowiązkowi, do dnia dzisiejszego nie została przez 

Pana/Panią* uiszczona  opłata za usługi edukacyjne związane z odbywaniem studiów tj. opłata 

w wysokości …………….. za…….. semestr/rok* niestacjonarnych studiów pierwszego/drugiego* 

stopnia o profilu ogólnoakademickim/praktycznym* na kierunku …………… prowadzonych 

na Wydziale …………………………………. 

Politechnika Warszawska poprzez dokonanie rejestracji Pana/Pani* na kolejny semestr 

studiowania zapewniła Panu/Pani* miejsce na zajęciach, ponosząc tym samym koszty przeznaczone 

na Pana/Pani* kształcenie.  

Nie wpłynęła również od Pana/Pani* informacja o rezygnacji ze studiów. 

Wezwano Pana/Panią* do uiszczenia ww. opłaty w terminie do dnia ….…… Wyznaczony 

termin upłynął bezskutecznie, stwierdzono brak wpływu środków na Pana/Pani* indywidualne konto 

studenta. 

Powyższe fakty świadczące o niewniesieniu przez Pana/Panią* w wyznaczonym terminie 

opłaty/opłat* za usługi edukacyjne związane z odbywaniem studiów stanowią w ocenie organu 

podstawę do wydania decyzji o skreśleniu Pana/Pani* z listy studentów. 

Mając powyższe na uwadze należało orzec, jak w sentencji. 
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UZASADNIENIE 2 

(niewniesienie opłaty za studia niestacjonarne  

- dot. studentów, którzy podpisywali umowę o warunkach odpłatności tj. rekrutacja do r. ak. 2018/2019) 

 

Na podstawie  art. 108 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, student 

może zostać  skreślony z listy studentów w przypadku niewniesienia opłat związanych z odbywaniem 

studiów. Skreślenie z listy studentów następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

W myśl § 37 ust. 2 Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej, student jest 

zobowiązany do terminowego wnoszenia opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat 

za usługi edukacyjne, a niewniesienie w terminie tych opłat może skutkować skreśleniem z listy 

studentów zgodnie z §33 ust. 2 pkt 4 ww. Regulaminu. 

Na podstawie §40 ust. 3 Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej,  

w zw. z art. 264 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.), zawarta przez Pana/Panią* 

umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne numer ............... z dnia ...............  

zachowuje moc. W związku z powyższym zastosowanie ma uchwała nr 380/XLVII/2011 Senatu 

Politechniki Warszawskiej z dnia  21 grudnia 2011 r w sprawie zasad pobierania opłat za usługi 

edukacyjne świadczone przez Politechnikę Warszawską oraz warunków i trybu zwalniania z tych 

opłat z późn. zm.  

Zgodnie z §1 ust. 1 pkt 1 załącznika do uchwały nr 380/XLVII/2011 Senatu Politechniki 

Warszawskiej z dnia  21 grudnia 2011 r w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne 

świadczone przez Politechnikę Warszawską oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat z późn. 

zm., dalej jako Zasady pobierania opłat,  Politechnika Warszawska pobiera opłaty związane 

z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych, wysokość opłat za usługi edukacyjne ustala 

Rektor w drodze decyzji. 

Podejmując studia o charakterze odpłatnym zobowiązał/a się Pan/Pani* do wnoszenia 

ustalonych przez Politechnikę Warszawską opłat.  Wbrew ciążącemu na Panu/Pani* obowiązkowi, 

do dnia dzisiejszego nie została przez Pana/Panią* uiszczona  opłata za usługi edukacyjne związane 

z odbywaniem studiów tj. opłata w wysokości …………. za…….. semestr/rok niestacjonarnych 

studiów pierwszego/drugiego* stopnia o profilu ogólnoakademickicm/praktycznym* na kierunku 

…………… prowadzonych na Wydziale …………………………………. 

Politechnika Warszawska poprzez dokonanie rejestracji Pana/Pani* na kolejny semestr 

studiowania zapewniła Panu/Pani* miejsce na zajęciach, ponosząc tym samym koszty przeznaczone 

na Pana/Pani* kształcenie.  

Nie wpłynęła również od Pana/Pani* informacja o rezygnacji ze studiów. 

Wezwano Pana/Panią* do uiszczenia ww. opłaty w terminie do dnia …… Wyznaczony termin 

upłynął bezskutecznie, stwierdzono brak wpływu środków na Pana/Pani* indywidualne konto 

studenta. 

Powyższe fakty świadczące o niewniesieniu przez Pana/Panią* w wyznaczonym terminie 

opłaty za usługi edukacyjne związane z odbywaniem studiów stanowią w ocenie organu podstawę do 

wydania decyzji o skreśleniu Pana/Pani* z listy studentów. 

Mając powyższe na uwadze należało orzec, jak w sentencji. 
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UZASADNIENIE 3 

(niewniesienie opłaty za powtarzanie na studiach stacjonarnych  

- dot. studentów studiów, którzy nie  podpisywali umowy o warunkach odpłatności tj. rekrutacja od r. ak. 

2019/2020 oraz kolejnych) 

 
Na podstawie  art. 108 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, student 

może zostać  skreślony z listy studentów w przypadku niewniesienia opłat związanych z odbywaniem 

studiów. Skreślenie z listy studentów następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

W myśl § 37 ust. 2 Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej, student jest 

zobowiązany do terminowego wnoszenia opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat 

za usługi edukacyjne, a niewniesienie w terminie tych opłat może skutkować skreśleniem z listy 

studentów zgodnie z §33 ust. 2 pkt 4 ww. Regulaminu. 

Zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,  Politechnika 

Warszawska pobiera opłaty za usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć na 

studiach stacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w nauce, wysokość opłat za usługi 

edukacyjne ustala Rektor w drodze decyzji. 

Zgodnie z ustalonymi przez Rektora zasadami pobierania opłat, opłata za powtarzanie zajęć na 

studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce wnoszona jest nie później niż 

w terminie czterech tygodni od rozpoczęcia semestru. .  

Wbrew ciążącemu na Panu/Pani* obowiązkowi, do dnia dzisiejszego nie została przez 

Pana/Panią* uiszczona  opłata za usługi edukacyjne związana z powtarzaniem zajęć na studiach 

stacjonarnych pierwszego/drugiego* stopnia, na kierunku ………………………………. , o profilu 

ogólnoakademicki/praktycznym*, prowadzonych na Wydziale ………. , z powodu niezadawalających 

wyników w nauce w wysokości …………………. . 

Politechnika Warszawska poprzez dokonanie rejestracji Pana/Pani* na kolejny semestr 

studiowania zapewniła Panu/Pani* miejsce na zajęciach, ponosząc tym samym koszty przeznaczone 

na Pana/Pani* kształcenie.  

Nie wpłynęła również od Pana/Pani* informacja o rezygnacji ze studiów. 

Wezwano Pana/Panią* do uiszczenia ww. opłaty w terminie do dnia …… Wyznaczony termin 

upłynął bezskutecznie, stwierdzono brak wpływu środków na Pana/Pani* indywidualne konto 

studenta. 

Powyższe fakty świadczące o niewniesieniu przez Pana/Panią* w wyznaczonym terminie 

opłaty za usługi edukacyjne związane z odbywaniem studiów stanowią w ocenie organu podstawę 

do wydania decyzji o skreśleniu Pana/Pani* z listy studentów. 

Mając powyższe na uwadze należało orzec, jak w sentencji. 
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UZASADNIENIE 4 

(niewniesienie opłaty za powtarzanie na studiach stacjonarnych  

- dot. studentów, którzy  podpisywali umowy o warunkach odpłatności tj. rekrutacja do r. ak. 2018/2019) 

 
Na podstawie  art. 108 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, student 

może zostać  skreślony z listy studentów w przypadku niewniesienia opłat związanych z odbywaniem 

studiów. Skreślenie z listy studentów następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

W myśl § 37 ust. 2 Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej, student jest 

zobowiązany do terminowego wnoszenia opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat 

za usługi edukacyjne, a niewniesienie w terminie tych opłat może skutkować skreśleniem z listy 

studentów zgodnie z §33 ust. 2 pkt 4 ww. Regulaminu. 

Na podstawie §40 ust. 3 Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej, w zw. z art. 264 

ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.), zawarta przez Pana/Panią* umowa o warunkach 

odpłatności za usługi edukacyjne numer ............... z dnia ...............   zachowuje moc. W związku 

z powyższym zastosowanie ma uchwała nr 380/XLVII/2011 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia  

21 grudnia 2011 r w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez 

Politechnikę Warszawską oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat z późn. zm. 

Zgodnie z §1 ust. 1 pkt 4 załącznika do uchwały nr 380/XLVII/2011 Senatu Politechniki 

Warszawskiej z dnia  21 grudnia 2011 r w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne 

świadczone przez Politechnikę Warszawską oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat z późn. 

zm., dalej jako Zasady pobierania opłat,  Politechnika Warszawska pobiera opłaty związane 

z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadawalających wyników 

w nauce, wysokość opłat za usługi edukacyjne ustala Rektor w drodze decyzji. 

Na podstawie § 5  ust. 2 Zasad pobierania opłat termin wniesienia opłaty za powtarzanie 

określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w nauce został 

określony na dzień …………. … 

Wbrew ciążącemu na Panu/Pani* obowiązkowi, do dnia dzisiejszego nie została przez 

Pana/Panią* uiszczona  opłata za usługi edukacyjne związane z powtarzaniem zajęć na studiach 

stacjonarnych pierwszego/drugiego* stopnia, na kierunku ……………………………….. o profilu 

ogólnoakademicki/praktycznym*, prowadzonych na Wydziale ………. , z powodu niezadawalających 

wyników w nauce w wysokości ………………….  

Politechnika Warszawska poprzez dokonanie rejestracji Pana/Pani* na kolejny semestr 

studiowania zapewniła Panu/Pani* miejsce na zajęciach, ponosząc tym samym koszty przeznaczone 

na Pana/Pani* kształcenie.  

Nie wpłynęła również od Pana/Pani* informacja o rezygnacji ze studiów. 

Wezwano Pana/Panią* do uiszczenia ww. opłaty w terminie do dnia …… Wyznaczony termin 

upłynął bezskutecznie, stwierdzono brak wpływu środków na Pana/Pani* indywidualne konto 

studenta. 

Powyższe fakty świadczące o niewniesieniu przez Pana/Panią* w wyznaczonym terminie 

opłaty/opłat* za usługi edukacyjne związane z odbywaniem studiów stanowią w ocenie organu 

podstawę do wydania decyzji o skreśleniu Pana/Pani* z listy studentów. 

Mając powyższe na uwadze należało orzec, jak w sentencji. 
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UZASADNIENIE 5 

(niewniesienie opłaty za studia  w języku angielskim 

 - dot. studentów, którzy nie podpisywali umowy o warunkach odpłatności tj. rekrutacja od r. ak. 2019/2020 oraz 

kolejnych) 

 

Na podstawie  art. 108 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, student 

może zostać  skreślony z listy studentów w przypadku niewniesienia opłat związanych z odbywaniem 

studiów. Skreślenie z listy studentów następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

W myśl § 37 ust. 2 Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej, student jest 

zobowiązany do terminowego wnoszenia opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat 

za usługi edukacyjne, a niewniesienie w terminie tych opłat może skutkować skreśleniem z listy 

studentów zgodnie z §33 ust. 2 pkt 4 ww. Regulaminu. 

Zgodnie art. 79 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,  Politechnika 

Warszawska pobiera opłaty związane z kształceniem na studiach w języku obcym, wysokość opłat za 

usługi edukacyjne ustala Rektor w drodze decyzji. 

Podejmując studia o charakterze odpłatnym zobowiązał/a się Pan/Pani* do wnoszenia 

ustalonych przez Politechnikę Warszawską opłat. Zgodnie z ustalonymi przez Rektora zasadami 

pobierania opłat , opłata za kształcenie na studiach w języku obcym wnoszona jest nie później niż w 

terminie czterech tygodni od rozpoczęcia semestru, za wyjątkiem pierwszego semestru studiowania, za 

który opłatę należy wnieść przed rozpoczęciem semestru. Pomimo rozpoczęcia zajęć dydaktycznych 

w semestrze ………….. nie uiścił/a Pan/Pani* wymaganej opłaty w przewidzianym terminie.  

Wbrew ciążącemu na Panu/Pani* obowiązkowi, do dnia dzisiejszego nie została przez 

Pana/Panią* uiszczona  opłata za usługi edukacyjne związane z odbywaniem studiów tj. opłata 

w wysokości ………….   za…….. semestr/rok* stacjonarnych studiów w języku angielskim 

pierwszego/drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim/praktycznym* na kierunku …………… 

prowadzonych na Wydziale …………………………………. 

Politechnika Warszawska poprzez dokonanie rejestracji Pana/Pani* na kolejny semestr 

studiowania zapewniła Panu/Pani* miejsce na zajęciach, ponosząc tym samym koszty przeznaczone 

na Pana/Pani* kształcenie.  

Nie wpłynęła również od Pana/Pani* informacja o rezygnacji ze studiów. 

Wezwano Pana/Panią* do uiszczenia ww. opłaty w terminie do dnia …… Wyznaczony termin 

upłynął bezskutecznie, stwierdzono brak wpływu środków na Pana/Pani* indywidualne konto 

studenta. 

Powyższe fakty świadczące o niewniesieniu przez Pana/Panią* w wyznaczonym terminie 

opłaty/opłat* za usługi edukacyjne związane z odbywaniem studiów stanowią w ocenie organu 

podstawę do wydania decyzji o skreśleniu Pana/Pani* z listy studentów. 

Mając powyższe na uwadze należało orzec, jak w sentencji. 
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UZASADNIENIE 6 

(niewniesienie  opłaty za studia  w języku angielskim 

 - dot. studentów, którzy podpisywali umowę o warunkach odpłatności tj. rekrutacja do r. ak. 2018/2019) 

 

Na podstawie  art. 108 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, student 

może zostać  skreślony z listy studentów w przypadku niewniesienia opłat związanych z odbywaniem 

studiów. Skreślenie z listy studentów następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

W myśl § 37 ust. 2 Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej, student jest 

zobowiązany do terminowego wnoszenia opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat 

za usługi edukacyjne, a niewniesienie w terminie tych opłat może skutkować skreśleniem z listy 

studentów zgodnie z §33 ust. 2 pkt 4 ww. Regulaminu. 

Na podstawie §40 ust. 3 Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej,  

w zw. z art. 264 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.), zawarta przez Pana/Panią* 

umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne numer ............... z dnia ...............  zachowuje 

moc. W związku z powyższym zastosowanie ma uchwała nr 380/XLVII/2011 Senatu Politechniki 

Warszawskiej z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne 

świadczone przez Politechnikę Warszawską oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat z późn. 

zm..  

Zgodnie z §1 ust. 1 pkt 5 załącznika do uchwały nr 380/XLVII/2011 Senatu Politechniki 

Warszawskiej z dnia  21 grudnia 2011 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne 

świadczone przez Politechnikę Warszawską oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat z późn. 

zm., dalej jako Zasady pobierania opłat, Politechnika Warszawska pobiera opłaty związane 

z prowadzeniem studiów w języku obcym, wysokość opłat za usługi edukacyjne ustala Rektor 

w drodze decyzji. 

Podejmując studia o charakterze odpłatnym zobowiązał/a się Pan/Pani* do wnoszenia 

ustalonych przez Politechnikę Warszawską  opłat.  Wbrew ciążącemu na Panu/Pani* obowiązkowi, 

do dnia dzisiejszego nie została przez Pana/Panią* uiszczona  opłata za usługi edukacyjne związane 

z odbywaniem studiów tj. opłata w wysokości ………….   za…….. semestr/rok stacjonarnych 

studiów w języku angielskim pierwszego/drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim/praktycznym 

na kierunku …………… prowadzonych na Wydziale …………………………………. 

Politechnika Warszawska poprzez dokonanie rejestracji Pana/Pani* na kolejny semestr 

studiowania zapewniła Panu/Pani* miejsce na zajęciach, ponosząc tym samym koszty przeznaczone 

na Pana/Pani* kształcenie.  

Nie wpłynęła również od Pana/Pani* informacja o rezygnacji ze studiów. 

Wezwano Pana/Panią* do uiszczenia ww. opłaty w terminie do dnia …… Wyznaczony termin 

upłynął bezskutecznie, stwierdzono brak wpływu środków na Pana/Pani* indywidualne konto 

studenta. 

Powyższe fakty świadczące o niewniesieniu przez Pana/Panią* w wyznaczonym terminie 

opłaty/opłat* za usługi edukacyjne związane z odbywaniem studiów stanowią w ocenie organu 

podstawę do wydania decyzji o skreśleniu Pana/Pani* z listy studentów. 

Mając powyższe na uwadze należało orzec, jak w sentencji. 
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UZASADNIENIE 7 

(niewniesienie opłaty za zajęcia nieobjęte programem studiów 

 - dot. studentów, którzy nie podpisywali umowy o warunkach odpłatności tj. rekrutacja od r. ak. 2019/2020 oraz 

kolejnych) 

 

Na podstawie  art. 108 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, student 

może zostać  skreślony z listy studentów w przypadku niewniesienia opłat związanych z odbywaniem 

studiów. Skreślenie z listy studentów następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

W myśl § 37 ust. 2 Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej, student jest 

zobowiązany do terminowego wnoszenia opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat 

za usługi edukacyjne, a niewniesienie w terminie tych opłat może skutkować skreśleniem z listy 

studentów zgodnie z §33 ust. 2 pkt 4 ww. Regulaminu. 

Zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,  Politechnika 

Warszawska pobiera opłaty związane z prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów, 

wysokość opłat za usługi edukacyjne ustala Rektor w drodze decyzji. 

Zgodnie z ustalonymi przez Rektora zasadami pobierania opłat, opłata za prowadzenie zajęć 

nieobjętych programem studiów wnoszona jest nie później niż w terminie czterech tygodni od 

rozpoczęcia semestru . Pomimo rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w semestrze ….. nie uiścił/a 

Pan/Pani* wymaganej opłaty w przewidzianym terminie.  

Wbrew ciążącemu na Panu/Pani* obowiązkowi, do dnia dzisiejszego nie została przez 

Pana/Panią* uiszczona  opłata za usługi edukacyjne związane z odbywaniem studiów tj. opłata 

w wysokości ………….    za zajęcia nieobjęte programem studiów w …….. semestrze/roku*  

stacjonarnych/niestacjonarnych* studiów pierwszego/drugiego*  stopnia o profilu 

ogólnoakademickim/praktycznym* na kierunku ……………………… prowadzonych na Wydziale 

…………………………………. 

Politechnika Warszawska poprzez dokonanie rejestracji Pana/Pani* na kolejny semestr 

studiowania zapewniła Panu/Pani* miejsce na zajęciach, ponosząc tym samym koszty przeznaczone 

na Pana/Pani* kształcenie.  

Nie wpłynęła również od Pana/Pani* informacja o rezygnacji ze studiów. 

Wezwano Pana/Panią* do uiszczenia ww. opłaty w terminie do dnia …… Wyznaczony termin 

upłynął bezskutecznie, stwierdzono brak wpływu środków na Pana/Pani* indywidualne konto 

studenta. 

Powyższe fakty świadczące o niewniesieniu przez Pana/Panią* w wyznaczonym terminie 

opłaty/opłat* za usługi edukacyjne związane z odbywaniem studiów stanowią w ocenie organu 

podstawę do wydania decyzji o skreśleniu Pana/Pani* z listy studentów. 

Mając powyższe na uwadze należało orzec, jak w sentencji. 
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UZASADNIENIE 8 

(niewniesienie opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów, w tym zajęcia uzupełniające efekty kształcenia 

niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia  - dot. studentów, którzy  podpisywali umowę o warunkach 

odpłatności tj. rekrutacja do r. ak. 2018/2019) 

 

Na podstawie art. 108 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, student 

może zostać  skreślony z listy studentów w przypadku niewniesienia opłat związanych z odbywaniem 

studiów. Skreślenie z listy studentów następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

W myśl § 37 ust. 2 Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej, student jest 

zobowiązany do terminowego wnoszenia opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat 

za usługi edukacyjne, a niewniesienie w terminie tych opłat może skutkować skreśleniem z listy 

studentów zgodnie z §33 ust. 2 pkt 4 ww. Regulaminu. 

Na podstawie §40 ust. 3 Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej,  

w zw. z art. 264 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.), zawarta przez Pana/Panią* 

umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne numer ............... z dnia ...............  zachowuje 

moc. W związku z powyższym zastosowanie ma uchwała nr 380/XLVII/2011 Senatu Politechniki 

Warszawskiej z dnia  21 grudnia 2011 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne 

świadczone przez Politechnikę Warszawską oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat z późn. 

zm..  

Zgodnie z §1 ust. 1 pkt 6 załącznika do uchwały nr 380/XLVII/2011 Senatu Politechniki 

Warszawskiej z dnia  21 grudnia 2011 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne 

świadczone przez Politechnikę Warszawską oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat z późn. 

zm., dalej jako Zasady pobierania opłat, Politechnika Warszawska pobiera opłaty związane 

z prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia 

niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku, wysokość opłat za usługi 

edukacyjne ustala Rektor w drodze decyzji. 

Wbrew ciążącemu na Panu/Pani* obowiązkowi, do dnia dzisiejszego nie została przez 

Pana/Panią* uiszczona  opłata za usługi edukacyjne związane z odbywaniem studiów tj. opłata 

w wysokości ………………..…….   za zajęcia nieobjęte planem studiów w ……….….. 

semestrze/roku*  stacjonarnych/niestacjonarnych* studiów pierwszego/drugiego* stopnia o profilu 

ogólnoakademickim/praktycznym* na kierunku ……….…………… prowadzonych na Wydziale 

…………………………………. 

Politechnika Warszawska poprzez dokonanie rejestracji Pana/Pani* na kolejny semestr 

studiowania zapewniła Panu/Pani* miejsce na zajęciach, ponosząc tym samym koszty przeznaczone 

na Pana/Pani* kształcenie.  

Nie wpłynęła również od Pana/Pani* informacja o rezygnacji ze studiów. 

Wezwano Pana/Panią* do uiszczenia ww. opłaty w terminie do dnia …… Wyznaczony termin 

upłynął bezskutecznie, stwierdzono brak wpływu środków na Pana/Pani* indywidualne konto 

studenta. 

Powyższe fakty świadczące o niewniesieniu przez Pana/Panią* w wyznaczonym terminie 

opłaty/opłat* za usługi edukacyjne związane z odbywaniem studiów stanowią w ocenie organu 

podstawę do wydania decyzji o skreśleniu Pana/Pani* z listy studentów. 

Mając powyższe na uwadze należało orzec, jak w sentencji. 
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UZASADNIENIE 9 

(niewniesienie opłaty za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim - dot. studentów, 

którzy nie podpisywali umowy o warunkach odpłatności tj. rekrutacja od r. ak. 2019/2020 oraz kolejnych) 

 

Na podstawie  art. 108 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, student 

może zostać  skreślony z listy studentów w przypadku niewniesienia opłat związanych z odbywaniem 

studiów. Skreślenie z listy studentów następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

W myśl § 37 ust. 2 Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej, student jest 

zobowiązany do terminowego wnoszenia opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat 

za usługi edukacyjne, a niewniesienie w terminie tych opłat może skutkować skreśleniem z listy 

studentów zgodnie z §33 ust. 2 pkt 4 ww. Regulaminu. 

Zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,  Politechnika 

Warszawska pobiera opłaty związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w 

języku polskim, wysokość opłat za usługi edukacyjne ustala Rektor w drodze decyzji. 

Zgodnie z ustalonymi przez Rektora zasadami pobierania opłat, opłata za kształcenie 

cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim wnoszona jest nie później niż w terminie 

czterech tygodni od rozpoczęcia semestru, za wyjątkiem pierwszego semestru studiowania, za który 

opłatę należy wnieść przed rozpoczęciem semestru.  

Wbrew ciążącemu na Panu/Pani* obowiązkowi, do dnia dzisiejszego nie została przez 

Pana/Panią* uiszczona  opłata za usługi edukacyjne związane z odbywaniem studiów tj. opłata 

w wysokości ………….  za…….. semestr/rok* stacjonarnych studiów w języku polskim 

pierwszego/drugiego* stopnia o profilu ogólnoakademickim/praktycznym* na kierunku …………… 

prowadzonych na Wydziale …………………………………. Pomimo rozpoczęcia zajęć 

dydaktycznych w semestrze ….. nie uiścił/a Pan/Pani* wymaganej opłaty w przewidzianym terminie.  

Politechnika Warszawska poprzez dokonanie rejestracji Pana/Pani* na kolejny  semestr 

studiowania zapewniła Panu/Pani* miejsce na zajęciach, ponosząc tym samym koszty przeznaczone 

na Pana/Pani* kształcenie.  

Nie wpłynęła również od Pana/Pani* informacja o rezygnacji ze studiów. 

Wezwano Pana/Panią* do uiszczenia ww. opłaty w terminie do dnia …… Wyznaczony termin 

upłynął bezskutecznie, stwierdzono brak wpływu środków na Pana/Pani* indywidualne konto 

studenta. 

Powyższe fakty świadczące o niewniesieniu przez Pana/Panią* w wyznaczonym terminie 

opłaty/opłat* za usługi edukacyjne związane z odbywaniem studiów stanowią w ocenie organu 

podstawę do wydania decyzji o skreśleniu Pana/Pani* z listy studentów. 

Mając powyższe na uwadze należało orzec, jak w sentencji. 
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UZASADNIENIE 10 

(niewniesienie opłaty za studia stacjonarne/niestacjonarne*  z obywatelem innego kraju studiującym na 

podstawie decyzji Rektora na „zasadach odpłatności”   - dot. studentów, którzy podpisywali umowę o 

warunkach odpłatności tj. rekrutacja do r. ak. 2018/2019) 

 

Na podstawie  art. 108 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, student 

może zostać  skreślony z listy studentów w przypadku niewniesienia opłat związanych z odbywaniem 

studiów. Skreślenie z listy studentów następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

W myśl § 37 ust. 2 Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej, student jest 

zobowiązany do terminowego wnoszenia opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat 

za usługi edukacyjne, a niewniesienie w terminie tych opłat może skutkować skreśleniem z listy 

studentów zgodnie z § 33 ust. 2 pkt 4 ww. Regulaminu. 

Na podstawie § 40 ust. 3 Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej,  

w zw. z art. 222 oraz art. 264 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.), zawarta przez 

Pana/Panią* umowa o warunkach odpłatności za studia w Politechnice Warszawskiej numer ............... 

z dnia ...............  zachowuje moc. W związku z powyższym zastosowanie ma Zarządzenie nr 34/2008 

Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie trybu wnoszenia opłat 

należnych Politechnice Warszawskiej z tytułu kształcenia cudzoziemców na zasadach odpłatności oraz 

zasad rozliczania w Uczelni przychodów z tego tytułu z późn. zm. Wysokość opłat wnoszonych przez 

cudzoziemców podejmujących studia i inne formy kształcenia w Politechnice Warszawskiej ustala 

Rektor w drodze decyzji. 

 Podejmując studia o charakterze odpłatnym zobowiązał/a się Pan/Pani* do wnoszenia 

ustalonych przez Politechnikę Warszawską opłat.   

Wbrew ciążącemu na Panu/Pani**obowiązkowi, do dnia dzisiejszego nie została przez 

Pana/Panią* uiszczona  opłata w wysokości …………..…. za …………... semestr/rok* 

stacjonarnych/niestacjonarnych* studiów pierwszego/drugiego* stopnia o profilu 

ogólnoakademickicm/praktycznym* na kierunku ………………………………… prowadzonych  

na Wydziale/Kolegium* …………………………………………………….. 

Politechnika Warszawska poprzez dokonanie rejestracji Pana/Pani* na kolejny semestr 

studiowania zapewniła Panu/Pani* miejsce na zajęciach, ponosząc tym samym koszty.  

Nie wpłynęła również od Pana/Pani* informacja o rezygnacji ze studiów. 

Wezwano Pana/Panią* do uiszczenia ww. opłaty w terminie do dnia …… Wyznaczony termin 

upłynął bezskutecznie, stwierdzono brak wpływu środków na Pana/Pani* indywidualne konto 

studenta. 

Powyższe fakty świadczące o niewniesieniu przez Pana/Panią* w wyznaczonym terminie 

opłaty za usługi edukacyjne związane z odbywaniem studiów stanowią w ocenie organu podstawę 

do wydania decyzji o skreśleniu Pana/Pani* z listy studentów. 

Mając powyższe na uwadze należało orzec, jak w sentencji. 

 

 

 

https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/496fb0cdeb6f42c8df5b88909182c683.pdf
https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/496fb0cdeb6f42c8df5b88909182c683.pdf
https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/496fb0cdeb6f42c8df5b88909182c683.pdf
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POUCZENIE 

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 ……… 

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 … . 

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 

                                                 

  
 

 


