Załącznik do zarządzenia nr 15/16
Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile
z dnia 21 kwietnia 2016 r.

WZÓR
Piła dnia, 21 grudnia 2015 r.
PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile
ul. Podchorążych 10
64-920 Piła
Pani/Pan
…………………………………
(imię i nazwisko, adres studenta)

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
W SPRAWIE SKREŚLENIA Z LISTY STUDENTÓW
Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt …/ust. 2 pkt…* w związku z art. 207 ust. 1 ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.),
art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 Regulaminu studiów Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
zawiadamiam,
że z dniem …………… zostało wszczęte z urzędu postępowanie mające na celu wydanie
decyzji w sprawie skreślenia Pani/Pana z listy studentów … roku studiów Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na kierunku ………………………
z powodu …………………………………………………………………………………………
O przebiegu postępowania zostanie Pani/Pan poinformowana/y. Sprawę prowadzi
…………………………………………

………………………………………………………………………
(Dyrektor Instytutu/Kierownik Działu Nauczania i Spraw Studenckich)

Pouczenie
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mają prawo
do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość
wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku
z powyższym strony – osobiście lub działając przez pełnomocnika – zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek,
kopii lub odpisów w siedzibie PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, bud. …,
pok. nr …, codziennie w godzinach urzędowania, tj. od 7:30 do 15:30. Prawo to przysługuje również
po zakończeniu postępowania. Strony mają także prawo do składania wniosków i uwag
w przedmiotowej sprawie, które zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji.
Stosownie do art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek w toku postępowania zawiadomić organ administracji publicznej
o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku, doręczenie pisma
pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
Otrzymują:
1) Pani/Pan ………………………………
2) a/a

* podać przepis właściwy dla powodu skreślenia z listy

