Warszawa, dnia 10 listopada 2018 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER CYFRYZACJI
Marek Zagórski
DODiRK-III.520.4.2.2018

DECYZJA
Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. – o Zintegrowanym
Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), art. 104 § 1 i art. 107 § 1
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017
r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz w związku z publikacją obwieszczenia Ministra Cyfryzacji
z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej ,,Odzyskiwanie danych
z dysków twardych HDD” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 836), po
rozpatrzeniu wniosku VS DATA Witold Sobolewski z dnia 21.04.2017 r.
nadaję
firmie VS DATA Witold Sobolewski
(REGON 220211519 NIP 5862169389)
uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji
,,Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD”

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) odstąpiono od uzasadnienia
decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

POUCZENIE
Stosownie do art. 127 § 3 i art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego, Strona niezadowolona z decyzji może w terminie 14 dni
od dnia jej doręczenia wystąpić do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy. W trakcie biegu terminu do wniesienia ww. wniosku Strona może,
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na podstawie art. 127a w zw. z art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego,
zrzec się prawa do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wówczas
decyzja staje się ostateczna i prawomocna (tzn. podlega natychmiastowemu wykonaniu)
i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Alternatywnie, Strona może, na podstawie art. 52 § 3 w zw. z art. 3 § 2 pkt 1, art. 53 § 1
i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302), skierować do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Ministra Cyfryzacji, skargę na decyzję
w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, bez skorzystania z prawa skierowania wniosku
o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wpis od skargi wynosi 200 zł (§ 2 ust. 1 pkt 2
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz
szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.). Istnieje możliwość ubiegania się przez
Stronę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy w trybie i na zasadach
określonych w art. 243-263 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego
formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami
administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub
stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz. U. z 2015 r., poz. 1257 z późn. zm.).
Otrzymują:
1)
2)

Wnioskodawca - VS DATA Witold Sobolewski
aa
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