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DECYZJA

Na podstawie art. 22an ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1915, z późn. zm.) w związku z art. 337 ust. 11 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.), na wniosek Wydawnictwa Biały Kruk 
Sp. z o.o., ul. Szwedzka 38, 30-324 Kraków, złożony w dniu 12 maja 2022 r.

dopuszczam

do użytku szkolnego podręcznik pt.: Historia i Teraźniejszość. Podręcznik 
dla liceów i techników. Klasa 1. 1945-1979, autorstwa Prof. Wojciecha 
Roszkowskiego, przeznaczony do kształcenia ogólnego do nauczania historii 
i teraźniejszości na III etapie edukacyjnym – szkoły ponadpodstawowe: 
liceum ogólnokształcące i technikum, na podstawie opinii rzeczoznawców: 
Prof. dr. hab. Tadeusza Wolszy, dr. Rafała Drabika, mgr. Klemensa 
Stróżyńskiego.
Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) 
odstępuję od uzasadnienia.
 
Pouczenie
1. Od decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona z niej niezadowolona może 
zwrócić się do Ministra Edukacji i Nauki z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie 
sprawy, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji albo wnieść, 
za pośrednictwem Ministra Edukacji i Nauki, skargę do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia 
decyzji.
2. Strona może zrzec się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie 
sprawy, o którym mowa w pkt 1, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia 



decyzji. Z dniem doręczenia Ministrowi Edukacji i Nauki oświadczenia 
o zrzeczeniu się tego prawa przez stronę postępowania decyzja staje się 
ostateczna i prawomocna – nie przysługuje od niej skarga do sądu. 
3. Wnosząc skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie należy uiścić wpis stały od skargi w wysokości 200 zł; uiszczając 
kwotę wpisu (gotówką do kasy sądu albo na rachunek bankowy sądu) należy 
wskazać tytuł wpłaty i rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany. 
4. Strona może złożyć wniosek o przyznanie przez sąd prawa pomocy,  
które obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata 
lub radcy prawnego - na zasadach określonych w art. 243-262 ustawy – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wniosek można złożyć 
do sądu przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania przed sądem; 
wniosek o przyznanie przez sąd prawa pomocy jest wolny od opłat sądowych. 

Z upoważnienia
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

Otrzymuje:
Wydawnictwo Biały Kruk Sp. z o.o., ul. Szwedzka 38, 30-324 Kraków 

Artur Górecki
Dyrektor

Departament Kształcenia Ogólnego i 
Podstaw Programowych
/ – podpisano cyfrowo/
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