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DEcYzJA
" Na podstawie art. L44 ust, 4 w zw. z art. L44 ust. 13 ustawy z dnia 12 grudnia 2OI3 r.

o cudzoziemcach (Dz. U. z2OI8 r., poz. żO9Ą, z późn. zm.) oraz art, 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z2OL8 r, poz.2096, z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Rektora Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego

o zatwierdzenie Olsztyńskiej Szkoty Wyższej im. Józefa Rusieckiego na potrzeby przyjmowania

cudzoziemców w celu podięcia lub konĘnuacjistudiów

postanawiam

zatwierdzić ww. jednostkę prowadzącą studia na potrzeby przyjmowania cudzoziemców

w celu podjęcia lub kontynuacji studiów. Jednostkę zatwierdzam na okres 5 lat.

No podstawie art. 707 § 4 Kpa adstępuję od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żqdanie

strony.

PoUczENlE

Od niniejszej decyzji nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może jednak zwrócić się do
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie
14 dni od dnia doręczenia decyzji |art. L27 § 3 Kpa).

Napodstawieart.t27a§li§2Kpawzwiązkuzart.L27§3Kpawtrakciebieguterminudowniesienia
odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wobec
organu administracji pubticznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji
publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy,
może wnieść skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za
pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - w terminie 30 dni od dnia doręczenia
decyzji stronie (art.3 § 2 pkt 1, art. 13 iart.52 § 3 ustawyz dnia 30 sierpnia 20O2r. Prawo



o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tj. Dz.U. z 2Ot8 r. poz. 13O2, z późn. zm.), zwanej
dalej ,,ppsa". Wpis od skargi wynosi 100 zł. (w trybach nadzwyczajnych Kpa - 200 zł.).

Skarżacv ma możliwość ubiegania się o przyznanie prawa pomocy |art.243-262 ppsa} w tym o zwolnienie
od kosztów sądowych.

MlN!STER

Otrzvmuia:

1. Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego,
ż. Minister Nauki iSzkolnictwa Wyższego,
3. Minister Spraw Zagranicznych,
4. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
5. Komendant Główny Straży Granicznej,
6. Komendant Główny Policji,
7. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców,
8. ala.


