
Poznań, dnia 7 marca 2011 r.

BioInfoBank Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Limanowskiego 24 A / 16, 60-744 Poznań

Adres do doręczeń:

ul. Św. Marcin 80/82, lok. 355, 61-809 Poznań

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa

W nawiązaniu do otrzymanej decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 3294/E-617/S/2010-1 

z dnia 15 lutego 2011 r., znak  sprawy MNiSW-DPN-WDS-5111/7708-2/US/11 w sprawie przyznania 

skarżącej  dotacji  podmiotowej  w wysokości  80.000  zł  na  finansowanie  podstawowej  działalności 

statutowej jednostki w 2010 r. i złożonej w tej sprawie przez spółkę BioInfoBank Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  skargi  na  powołaną  decyzję  do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego 

zawracam  się  z uprzejmą  prośbą  o  wyznaczenie  spotkania  w  przedmiocie  wcześniejszego, 

przesądowego  przeprowadzenia rozmów w celu uzgodnienia sposobu załatwienia sprawy.

Przyznana  kwota  w  wysokości  80.000  zł  na  finansowanie  podstawowej  działalności  statutowej 

jednostki w 2010 r.  jest nadal kwotą bardzo niską, znacząco odbiegającą od kwot przyznawanych 

w przeliczeniu na jednego pracownika innym jednostkom, które posiadają zbliżenie wysoki wskaźnik 

efektywności. Nie jest możliwe rozwijanie dalszej działalności naukowej w oparciu o tak niską dotację 

statutową.  Oczywiście  zrozumiałe  jest,  że  istnieją  także  inne  możliwości  pozyskiwania  środków 

finansowych  na  naukę,  ale  tylko  otrzymywania  kwot  zbliżonych do innych  jednostek naukowych 

zajmujących się działalnością naukową na podobnym poziomie umożliwi  stabilny rozwój jednostki 

BioInfoBank i prowadzenie przez nią regularnych prac badawczych.

Spółka BioInfoBank w złożonej skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zawarła wniosek 

o  przeprowadzenie  przez  ten  Sąd  postępowania  mediacyjnego  w  niniejszej  sprawie.  Jednakże 

w przypadku  przeprowadzenia  takiego  postępowania  przez  Sąd  i  nawet  ustalenia  wspólnego 

stanowiska,  koszty  sądowe  nie  zostaną  zwrócone  i  organ  zostanie  nimi  obciążony.  Dlatego 

uzgodnienie  sposobu  załatwienia  sprawy  jeszcze  przed  rozpoczęciem  posiedzenia  sądowego 

i cofnięcie skargi przez spółkę będzie najbardziej korzystnym rozwiązaniem dla obu stron.  Zgodnie 

bowiem z przepisem art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy 

której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez 

organ  administracji  publicznej,  który  ją  wydał,  lub  przez  organ  wyższego  stopnia,  jeżeli  przepisy 

szczególne  nie  sprzeciwiają  się  uchyleniu  lub  zmianie  takiej  decyzji  i  przemawia  za  tym  interes 
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społeczny  lub  słuszny  interes  strony;  przepis  art.  154  §  2  stosuje  się  odpowiednio.  Za  zmianą 

przedmiotowej decyzji i podwyższeniem kwoty dotacji przemawia słuszny interes spółki, a przepisy 

szczególne się temu nie sprzeciwiają. Dodatkowo przemawia za tym także interes społeczny, gdyż 

spółka  otrzymywane  na  działalność  naukową  środki  finansowe  wykorzystuje  w  sposób  bardzo 

efektywny,  rozwijając  działalność  naukową  i  wzmacniając  pozycję  polskiej  nauki,  szczególnie 

w dziedzinie  bioinformatyki,  na  arenie  międzynarodowej.  W  przypadku  zmiany  decyzji,  skarga 

zostanie przez spółkę cofnięta, a koszty przez Sąd zwrócone. Także zgodnie z art. 54 § 3 ustawy z dnia 

30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi organ, którego działanie 

lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia 

rozpoczęcia rozprawy. Również w tym przypadku postępowanie sądowe zostanie umorzone.

Z powyższego wynika,  że istnieją prawne możliwości  zmiany lub uchylenia przedmiotowej decyzji 

i podwyższenia kwoty dotacji na działalność statutową jednostki naukowej BioInfoBank Sp. z o.o. na 

rok  2010 r.  Spółka  nie  może zaakceptować przyznanej kwoty,  gdyż rażąco odbiega ona od kwot 

otrzymywanych  przez  inne  jednostki  naukowe  o  zbliżonym  wskaźniku  efektywności  (liczbie 

przyznanych  punktów/pracownika)  i  jak  wskazano powyżej,  tylko  podniesienie  kwoty  przyznanej 

dotacji  statutowej  umożliwi  dalsze  systematyczne  prowadzenie  przez  jednostkę  działalności 

naukowej,  której  rezultatem  są  liczące  się  osiągnięcia  naukowe,  a  także  utrzymanie  ożywionej 

współpracy z jednostkami naukowymi w Polsce i za granicą.

Z poważeniem,
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