MINISTER
EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
DSW-3-4001-249/JG/03

Warszawa, dnia 05.05.2003r.

DECYZJA
Na podstawie art.12 ust.2 ustawy z dnia 26 czerwca 1997r. o wyższych szkołach
zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2000r. Nr 120 poz.1268, Nr 122,
poz. 1314, z 2001r. Nr 85 poz. 924 i Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002r. Nr 4, poz. 33 i Nr 150, poz.
1239)

zarządzam
wpis do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych

Wyższej Samorządowej Szkoły Zawodowej
w Kamieniu Małym
z siedzibą w Kamieniu Małym.
–

rubryka pierwsza – liczba porządkowa wpisu “ 125 “

–

rubryka druga – data wpisu “ 05.05.2003r. “

–

rubryka trzecia – nazwa i siedziba uczelni: “ Wyższa Samorządowa Szkoła
Zawodowa w Kamieniu Małym z siedzibą w Kamieniu Małym”
rubryka czwarta – ogólny kierunek działalności uczelni: “ Kształcenie na
poziomie wyższych studiów zawodowych na kierunku “ochrona środowiska”
ze specjalnością “kształtowanie i ochrona środowiska”.
rubryka piąta – Termin rozpoczęcia działalności i okres ważności
zezwolenia: “ termin rozpoczęcia działalności: data wpisu, okres ważności
pozwolenia: do 30 września 2007r.”
rubryka szósta – imię lub nazwisko (lub nazwa) oraz adres założyciela:
“ Stowarzyszenie Na Rzecz Utworzenia Wyższej Samorządowej Szkoły
Zawodowej w Kamieniu Małym z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy
ulicy Szczecińskiej 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski”
rubryka siódma – informacja o wielkości oraz rodzajach środków
finansowych i rzeczowych przeznaczonych na założenie i funkcjonowanie
uczelni: “Środki finansowe w wysokości 120.000,00
(słownie: sto dwadzieścia tysięcy) złotych”

–

–

–

–

–

–

rubryka ósma – informacja o połączeniu, przekształceniu, zawieszeniu
działalności lub likwidacji uczelni, a także inne informacje o działalności
uczelni: “..........................................................................”
rubryka dziewiąta – cyfrowy identyfikator uczelni nadany w systemie
informacji statystycznej: “...................................................................”

Decyzja jest ostateczna.
Nie służy od niej odwołanie, jednakże na podstawie art. 127 § 3 kodeksu
postępowania administracyjnego strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Po wyczerpaniu wyżej opisanego trybu, na decyzję przysługuje skarga do
Naczelnego Sądu Administracyjnego, wnoszona bezpośrednio do Sądu – w terminie 30 dni
od dnia doręczenia decyzji.
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