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Na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 
2011  r. o  Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka 
Karpia (Dz. U. Nr 173, poz. 1029) zarządza się, co na-
stępuje:

§ 1. Ośrodkowi Studiów Wschodnich im. Marka 
Karpia nadaje się statut, stanowiący załącznik do roz-
porządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 
1 stycznia 2012 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1356

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 12 października 2011 r.

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Studiów Wschodnich im. Marka Karpia

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 12 października 2011 r. (poz. 1356)

STATUT OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

§ 1. 1. Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich 
im. Marka Karpia, zwanego dalej „Ośrodkiem”, działa 
przy pomocy zastępców dyrektora, kierowników ko-
mórek organizacyjnych oraz głównego księgowego.

2. Dyrektor Ośrodka może imiennie upoważnić 
pracowników Ośrodka do załatwiania w jego imieniu 
spraw należących do jego kompetencji.

§ 2. Kandydatów na stanowisko Dyrektora Ośrod-
ka wyłania Rada Ośrodka w głosowaniu tajnym, bez-
względną większością głosów, w  obecności co naj-
mniej 4 członków Rady Ośrodka.

§ 3. Członkowie Rady Ośrodka wyłaniają kandyda-
tów na pozostałych członków Rady Ośrodka, o  któ-
rych mowa w art. 9 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 
2011 r. o  Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka 
Karpia (Dz. U. Nr 173, poz. 1029), w głosowaniu taj-
nym, bezwzględną większością głosów.

§ 4. 1. Rada Ośrodka obraduje na posiedzeniach, 
które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Rada Ośrodka wyraża swoje stanowisko w for-
mie uchwał podejmowanych zwykłą większością gło-
sów, w obecności co najmniej połowy składu Rady.

3. Głosowania są jawne, z  zastrzeżeniem § 2 i  3, 
chyba że Rada Ośrodka postanowi inaczej.

4. Dyrektor Ośrodka bierze udział w posiedzeniach 
Rady Ośrodka na zaproszenie Przewodniczącego Ra-
dy Ośrodka.

§ 5. 1. Pierwsze posiedzenie Rady Ośrodka zwołuje 
Dyrektor Ośrodka nie później niż w terminie dwóch ty-
godni od dnia powołania wszystkich członków Rady 
Ośrodka.

2. Rada Ośrodka określa na pierwszym posiedze-
niu regulamin działania Rady Ośrodka.

3. Dyrektor Ośrodka określa regulamin organiza-
cyjny Ośrodka, w tym jego schemat organizacyjny.

§ 6. 1. W skład Ośrodka wchodzą:

1)  pion analityczny, w  ramach którego działają ze-
społy lub samodzielne stanowiska pracy utworzo-
ne w oparciu o geograficzny lub problemowy za-
kres działania, określony w  art. 2 pkt 1 ustawy, 
o której mowa w § 3;

2)  pion wsparcia, w ramach którego działają komór-
ki, zespoły lub samodzielne stanowiska pracy od-
powiedzialne za organizacyjną, techniczną i  logi-
styczną obsługę Ośrodka.

2. Liczbę, nazwę i  szczegółowy zakres zadań ko-
mórek, zespołów i  samodzielnych stanowisk pracy 
funkcjonujących w ramach pionów, o których mowa 
w ust. 1, określa Dyrektor Ośrodka w regulaminie or-
ganizacyjnym Ośrodka.




