
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

Zarządzenie nr 7 /2023 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 16 lutego 2023 r. 
 

w sprawie wnoszenia i doręczania pism w toku prowadzonych postępowań administracyjnych 

dotyczących skreślenia z listy studentów 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz 358a ust. 1w zw. z art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.)  

oraz § 52 ust. 3 Statutu PW, ustala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Od dnia 20 marca 2023 r., w Politechnice Warszawskiej, pisma wydawane w toku 

prowadzonych postępowań administracyjnych w przedmiocie wszczęcia postępowania 

administracyjnego, umorzenia postępowania administracyjnego oraz decyzje administracyjne 

wydawane w pierwszej i drugiej instancji, dotyczące skreślenia z listy studentów, doręczane 

są studentom wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego USOSweb – moduł 

Decyzje administracyjne. 

2. Doręczanie pism, o których mowa w ust. 1, odbywa się w sposób wskazany w § 2 zarządzenia. 

3. Pisma i wyjaśnienia studentów, w odpowiedzi na wszczęcie postępowania administracyjnego, 

mogą być wnoszone w dotychczas przyjęty sposób np. poprzez e-mail, na piśmie, 

telefonicznie, poprzez e-PUAP. 

4. Wnioski studentów o ponowne rozpatrzenie sprawy w odpowiedzi na decyzje o skreśleniu  

z listy studentów wydawane w pierwszej instancji mogą być wnoszone w dotychczasowy 

sposób tj. na piśmie, poprzez e-PUAP. 

§ 2 

1. Pisma, o których mowa w § 1 ust. 1, opatrzone są podpisem kwalifikowanym uprawnionej 

osoby. 

2. Zawiadomienie o udostępnieniu pisma w systemie USOSweb, przesyłane jest na adres  

e-mail studenta w domenie pw.edu.pl. Przesłanie tego zawiadomienia uznaje się za wpływ 

dokumentu. W zawiadomieniu student jest informowany o sposobie odbioru pisma  

oraz skutkach nieodebrania. 

3. Dostęp do treści pisma, w postaci pliku PDF, student otrzymuje w systemie USOSweb  

po wpisaniu indywidulnego kodu autoryzacyjnego otrzymanego na adres e-mail studenta  

w domenie pw.edu.pl. W systemie generuje się Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)  

a pismo uznaje się za doręczone (system odnotowuje datę i godzinę doręczenia pisma). 

4. Brak odebrania udostępnionego pisma w terminie 14 dni od otrzymania e-maila  

z zawiadomieniem o udostępnieniu pisma, o którym mowa w ust. 2, skutkuje domniemaniem 

doręczenia oraz automatycznym wygenerowaniem przez system Urzędowego Poświadczenia 

Doręczenia (UPD).  

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

          REKTOR 

 

     prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 


