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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

nawiązując do przesłanej odpowiedzi z dnia 8 lipca 2020 r. o znakach 

PLD.050.83.2020.PG na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Krzysztofa Brejzę 

na 11 posiedzeniu Senatu w dniu 3 czerwca 2020 r. Minister Zdrowia przekazuje poniżej 

informacje uzupełniające.

Wirtualny instytut badawczy powstał na mocy ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 

wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki (Dz. U. z 2019 r. poz. 823). 

Stanowi on formę organizacji pracy wyselekcjonowanych, konkurencyjnych na poziomie 

międzynarodowym zespołów badawczych, prowadzących działalność naukową 

o wysokim potencjale zastosowań społeczno-gospodarczych, pod kierunkiem lidera 

o uznanym dorobku naukowym, której celem jest komercjalizacja jej wyników. Zakres 

finansowania, jego wielkość i przeznaczenie oraz podmiot zarządzający określone 

zostały w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 lipca 2019 r. 

o podmiocie zarządzającym wirtualnym instytutem badawczym oraz w komunikacie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 lipca 2019 r. o obszarze działalności 

naukowej finansowanej ze środków Funduszu Polskiej Nauki oraz wysokości i okresie 

tego finansowania.
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Jako obszar badawczy działalności naukowej finansowanej ze środków Funduszu 

Polskiej Nauki w powyższych komunikatach została wskazana biotechnologia medyczna 

– onkologia. Okres finansowania ze środków Funduszu Polskiej Nauki przeznaczonych 

na finansowanie działalności naukowej w obszarze biotechnologia medyczna wynosi 10 

lat. Jako podmiot zarządzający programem WIB wskazano PORT Polski Ośrodek 

Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu, wchodzący w skład Sieci Badawczej 

Łukasiewicz. Zawarto również, zgodnie z art. 12 ustawy o wspieraniu działalności 

naukowej z Funduszu Polskiej Nauki, porozumienie z Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego określające szczegółowe warunki współpracy w zakresie gospodarowania 

środkami tego Funduszu.

W chwili obecnej toczą się prace mające na celu sfinalizowanie i podpisanie umowy o 

zarządzanie Wirtualnym Instytutem Badawczym ze wskazanym podmiotem 

zarządzającym, jak również przygotowanie dokumentacji konkursowej. 

Finansowanie w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego w obszarze biotechnologia 

medyczna – onkologia zakłada prowadzenie prac badawczych, których celem jest 

wypracowanie własności intelektualnej o wysokim potencjale komercjalizacyjnym (w tym 

m.in. nowoczesnych leków onkologicznych). Należy jednak podkreślić, że WIB nie jest 

programem produkcji leków, a prowadzenia prac badawczych, których wyniki mogą być 

wykorzystane do opracowania nowych metod terapeutycznych, w tym nowych 

farmaceutyków.

Z wyrazami szacunku,

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
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