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Sieć Obywatelska
Watchdog Polska

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na wniosek z 17 listopada br. przekazuję decyzję nr 85/WFSN/2020 w
pełnym odwzorowaniu cyfrowym, która jest podstawą do wypłaty środków w ramach
zwiększenia
wysokości
subwencji,
wydawaną
w postępowaniu administracyjnym wszczynanym na wniosek strony (w tym przypadku Katolicki
Uniwersytet Lubelski). W ramach prowadzonego postępowania nie są zawierane umowy
subwencyjne.
Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z art. 368 ust. 8 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn.
zm.), w uzasadnionych przypadkach Minister – na wniosek podmiotu szkolnictwa wyższego i
nauki uprawnionego do otrzymywania subwencji – może dokonać zwiększenia wysokości tej
subwencji. Decyzja o przyznaniu oraz wysokości kwoty zwiększenia ma charakter uznaniowy,
co oznacza, że Minister jest uprawniony do podjęcia w tym zakresie indywidualnej decyzji.
Ewentualna możliwość zwiększenia kwoty subwencji w każdym rozpatrywanym przypadku
oceniana jest z uwzględnieniem szczególnie uzasadnionych okoliczności konkretnej sprawy.

Z poważaniem
Piotr Gajewski
Dyrektor
Departament Informacji i Promocji
/ – podpisany cyfrowo/
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Warszawa, 10 listopada 2020 r.

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II w Lublinie

DECYZJA NR 85/WFSN/2020
Na podstawie art. 368 ust. 8 w zw. z art. 369 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 i 2
w zw. z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie z dnia 30 października 2020 r.
zwiększam jednorazowo wysokość subwencji na 2020 rok
o kwotę 1 755 000 zł – słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych
UZASADNIENIE
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (zwany dalej: Uczelnią) wystąpił do
Ministra Edukacji i Nauki z wnioskiem o zwiększenie wysokości subwencji z przeznaczeniem
na realizację przedsięwzięcia związanego z przygotowaniem i wydaniem angielskiej wersji
Powszechnej encyklopedii filozofii.
Jak wskazano w uzasadnieniu wniosku, na Uczelni w latach 2000 - 2009 Polskie Towarzystwo
Tomasza z Akwinu zrealizowało pierwszy w dziejach polskiej filozofii projekt przygotowania
i wydania 10 tomowej Powszechnej Encyklopedii Filozofii. Jak podkreśla wnioskodawca encyklopedia ta jest jedną z siedmiu na świecie i stanowi świadectwo wysokiej polskiej kultury
filozoficznej i humanistycznej. Ponadto, spośród innych dostępnych na rynku, dzieło to
wyróżnia ujęcie najszerszego spektrum światowego dziedzictwa filozoficznego.
Wydanie tego dzieła w wersji anglojęzycznej przyczyni się do promocji polskiej kultury
filozoficznej i pozwoli zaprezentować polski naukowy dorobek filozoficzny światu.
Mając na uwadze fakt, że przedstawione we wniosku zagadnienie służy ochronie
i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego oraz włączeniu go do żywej tradycji kultury
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narodowej i światowej, w opinii Ministra Edukacji i Nauki należy je uznać za istotne
w kontekście realizacji polityki naukowej państwa.
Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.
Pouczenie:
Na podstawie art. 369 ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku
naruszenia procedury dokonywania zwiększeń, o których mowa w art. 368 ust. 8, stronie
przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Strona może zwrócić się do Ministra
Edukacji i Nauki z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia
otrzymania decyzji.
Na podstawie art. 127a ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie
biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może zrzec się
prawa do wniesienia tego wniosku. Z dniem doręczenia Ministrowi Edukacji i Nauki
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Na podstawie art. 52 § 3 i art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.),
strona może wnieść, za pośrednictwem Ministra Edukacji i Nauki, w terminie 30 dni od dnia
doręczenia niniejszej decyzji skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie, bez skorzystania z prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy.
W niniejszej sprawie wpis stosunkowy oblicza się zgodnie z § 1 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania
wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 221, poz. 2193 z poźn. zm.).
Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd
nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna
opłata. W tym przypadku, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem
pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia
wezwania.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 243 § 1 i art. 244 § 1 ustawy – Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi prawo pomocy może być przyznane stronie
na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Wniosek ten
wolny jest od opłat sądowych. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz
ustanowienie adwokata, radcy prawnego. Szczegółowe zasady prawa pomocy regulują przepisy
zawarte w art. 243–262 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
dr hab. Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki
/ - podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym /
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