
Szczecinek, dnia ..................................... 

 

 

................................................................................ 
                                   (imię i  nazwisko kandydata) 

 

................................................................................ 
                                            (adres) 

 

................................................................................ 
                                           (adres) 

 
 
 

DECYZJA 
.............................................................. 

(numer) 

w sprawie przyjęcia na studia 
 

 

Na podstawie: 

 - art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.),  

 - uchwały Senatu Politechniki Koszalińskiej Nr .......................z dnia ........................... w sprawie zasad rekrutacji na I rok studiów pierwszego  

i drugiego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w Politechnice Koszalińsk iej w roku akademickim ................................................., 

 - uchwały Senatu Politechniki Koszalińskiej Nr 11/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia uprawnień przysługujących olimpijczykom 

przy ubieganiu  się o przyjęcie na I rok studiów w latach 2015 - 2017, 

 - zarządzenia Rektora Politechniki Koszalińskiej Nr ...................... z dnia .......................... w sprawie organizacji przyjęć na I rok studiów w roku 

akademickim ....................................., 

 - art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071  z późn. zm.) 

 

 

Pan/i...............................................................................został(a) przyjęty(a) / nieprzyjęty(a) na I rok 

studiów..........................................................na kierunku ................................., Zamiejscowy Wydział 

Przemysłu Drzewnego, w dniu .............................................. 

 

Numer konta bankowego, na które należy w czasie pobierania nauki dokonywać wpłat wszelkich 

należności finansowych wobec Politechniki  Koszalińskiej, można będzie uzyskać w systemie 

USOSWEB (po wprowadzeniu danych kandydata przez właściwy Dziekanat). Login i hasło dostępu do 

utworzonego tam indywidualnego konta studenta są takie same, jak do indywidualnego konta w 

systemie IRK (podczas rekrutacji). 

 

 

POUCZENIE 

Zgodnie z art. 169 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) od niniejszej 

decyzji komisji  rekrutacyjnej przysługuje Pani/Panu odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Politechniki Koszalińskiej w terminie 14 dni 

od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

 

 

 

 

 

..................................................................... 

        (Przewodniczący/Sekretarz WKR) 

Pieczątka Wydziałowej Komisji 

Rekrutacyjnej 

pieczęć 

(rodzaj studiów, system studiów, stopień) 
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