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Szanowni Państwo

Bardzo  dziękujemy  za  możliwość  odbycia  spotkania  mediacyjnego  dnia  15-go  licpa  2011  roku  o 
godzinie 11:00 w gmachu Ministerstwa Nauki i Szkodnictwa Wyższego w sprawie sporu o wysokość 
dotacji przyznanej naszej jednostce na rok 2010.

Spotkanie  dało  nam  możliwość  przedstawienia  naszego  stosunku  do  sprawy  i  podkreślenia,  że 
dotacja statutowa w wysokości 80 000 PLN nie starcza na pokrycie kosztów prowadzonych przez nas 
prac  badawczych na  dotychczasowym poziomie  merytorycznym.  Kwota  ta  starczy  na  utrzymanie 
maksymalnie jednego doktoranta. Aktualne koszty prądu konieczne do utrzymania internetowych 
serwisów  naukowych  oferowanych  przez  nasz  Instytut  znacząco  przewyższają  wysokość  dotacji. 
Pozostawienie  dotacji  na  przyznanym poziomie  doprowadzi  do  nieuchronnej,  szybkiej  degradacji 
poziomu  naukowego  jednostki,  zaniechania  utrzymywania  serwisów  naukowych  i  uniemożliwi 
pokrycie kosztów publikacji w czasopismach naukowych.

Podczas  spotkania  zrozumieliśmy  też,  że  działalność  naszej  instytucji  nie  jest  wbrew  interesom 
Ministerstwa.  Wysokość  przyznanej  dotacji  wynika  wyłącznie  z  opinii  uzyskanych  od  ekspertów. 
Nawet,  jeżeli  opisy  zamieszczone  w  opiniach  są  w  skrajnej  sprzeczności  z  rzeczywistością  i  z 
udostępnionymi  dokumentami  takimi  jak  rachunek  zysków  i  strat,  Departament  Instrumentów 
Polityki Naukowej nie ma podstaw do przyznania dotacji na poziomie innym niż wskazanym przez 
ekspertów.

Dlatego  jedynym  sposobem  zmiany  decyzji  jest  powołanie  innych  ekspertów  biegłych  w 
bioinformatyce i  znających podstawy księgowości,  którzy zbadają procedurę przyznawania dotacji 
nowo powstałym jednostkom. Niestety w powodów proceduralnych taki krok jest aktualnie możliwy 
jedynie  po  pozytywnym  rozpatrzeniu  naszej  skargi  do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego 
(sygnatura akt II SA/Wa 835/11). W przypadku oddalenia skargi przez Sąd zaakceptujemy decyzję i 
zastanowimy się nad dalszymi planami prowadzenia badań naukowych w naszej Jednostce.

Z wyrazami szacunku

Leszek Rychlewski
Prezes BioInfoBank sp zoo
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