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Z>A/iqzek Pracodawcbw KOIP INNOVO zrzeszajqcy polskie prywatne przedsi^biorstwa
dziaiaj^ce w branzy maszyn i urz^dzert gt6wnie sektora okotog6rniczego z wyrazami uznania i
stowami poparcia przyjmuje zakrojone na szerok^ skal^ prace MNiSW oraz osobiste zaangazowanie
Pana Premiera w reform^ szkolnictwa wyzszego i szeroko rozumianej dziatalnoici naukowej maj^cq
na celu dostosowanie zarbwno struktury szkolnictwa wyzszego jak I poziomu ksztatcenia nntodych
Polakdw do wsp6)czesnych wyzwah spotecznych i gospodarczych.
Z uznanlem przyjmujemy rbwniez sam tryb procedowania ustawy majqcej w najblizszych latach
uregulowa^ funkcjonowanie szkolnictwa wyzszego w Polsce. Szeroko zakrojone konsultacje w
jrodowisku naukowym jak I gospodarczym pokazuj^ zrozumlenie Pana Premiera dia potrzeby klstej
wsp6tpracy nauki ze srodowlskiem gospodarczym, zarbwno z organizacjami skuplajqcymi
przed5iQbiorc6w jak I samymi przedsi^biorcami. ^rodowlska gospodarcze od wielu lat zwracafy
uwagQ na potraeb^ jcisfej wsp6fpracy ^wiata nauki z biznesem, wi^kszej korelacji i dostosowania
trybu ksztatcenia mtodych Polakbw do dynamicznie zmieniaj^cych siQ potrzeb rynkowych.
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Dotychczasowe funkcjonowanie wyzszych uczeini jak i metody ksztatcenia niejednokrotnie
konstruowane w oderwaniu od rzeczywistego zapotrzebowania na rynku pracy powoduj^ Iz firmy
ponoszq dodatkowe koszty zwiqzane z wdrazaniem absolwenta do funkcjonowania w realiach
^wiatowej, og6lnopolskiej jak i lokalnie rozwijajqcej si^ gospodarki.
DIatego tez ^rodowiska gospodarae jak i przedsi^biorcy

zywotnie zainteresowani procesem

dostosowywania zarbwno systemu ksztatcenia jak i sposobu zarzqdzania uczelniami do
wsp6tczesnych wymagart rynkowych co powinno zwi^kszytf zrozumienre dia wyzwari rynkowych
stojqcych przed polskimi przedsiQbiorcami.
W tym kontekicie proponowane w ustawie zmiany zwi^kszaj^ce mozliwoki Rektora do zarzqdzania
uczelniq jako cato^ciq a nie odenvanymi od siebie oddziatami jak i wprowadzenia Rad Uczeini w
ktdrych ponad 50% sktadu stanowid b^dq przedstawiciele otoczenia spoteczno - gospodarczego
pokazuje otwarcie struktur akademickich na potrzeby rynkowe I zapewni realny udziat
przedsiQbiorc6w w doradztwie dotyczqcym kierunku rozyi/oju konkretnych uczeini.
Wprowadzenie do ustawy postanowleri dotyczqcych tworzenia federacji publicznych uczeini
akademickich z instytutem badawczym, instytutem PAN lub instytutenn mi^dzynarodowynn celem
wsp6lnej realizacji zadari zarbwno w zakresie prowadzenia dzratalno^ci naukowej ksztatcenia
doktorantdw czy wreszcie komercjalizacji wynik6w dziatalno^ci naukowej oraz know-how
zwiqzanego z tymi wynikami w znaczny sposdb utatwi prowadzenie badart interdyscyplinarnych i
przyczyni SIQ do rynkowej uzyteczno^ci proponowanych rozwiqzah.
Zwracamy szczegdinq uwag^ Pana Premiera na postulowanq od wielu lat potrzeby wprowadzenia
formuty studi6w dualnych. Mozliwo^d prowadzenia wsp6lnych studibw z udziatem przedsiQbiorc6w
oraz z udziatem uczeini zagranianych przyjmujemy jako wyraz otwarto^ci i zrozumienia postulatdw
irodowiskgospodarczych. Znlesienie obowi^zku habilitacji, zniesienie minim6w kadrowych, ktdre
pozwolq na funkcjonowanie uczeini z praktykami jako nauczycielami i promocja formuty studibw
dualnych to forma ksztatcenia kadr przyszto^ci doktadnie odpowiadajqca oczekiwaniom biznesu i
wyzwanlom cywilizacyjnym wsp6tczesnego iwiata.
Uznajemy rdwniez, Iz kolejnym wymagaj^cym podkre^lenia aspektem procedowanej ustawy sq
projektowane zmiany w dziedzinie komercjalizacji wynik6w badart naukowych zwi^kszaj^ce
alctywno^c uczeini w zakresie transferu wiedzy do gospodarki. Zwracamy jednak uwag^, iz
praktyczna uzytecznoSd proponowanych rozwi^zari prawnych dotycz^cych komercjalizacji zaiezed
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b^dzie w znacznym stopniu rowniez od efektywnego zaangazowania podmiotbw gospodarczych w
proces transferu wiedzy co z kolei jest ic\i\e powiqzane z ilo^ciq kapitatu przeznaczonego na ten cel.
Dobrym rozwiqzaniem wydaje si^ utrzymanie mozliwoici zar6wno dia uczeini jak i uczeini
federacyjnych prowadzenia akademickich inkubatordw przedsi^biorczb^i oraz centr6w transferu
technologii. Uczelnie, jak to ma miejsce w iwietle obecnie obowi^zuj^cych przepisbw mogq celem
komercjalizacji utworzyd jednoosobowq sp6tkQ kapitatowq (sp6lka celowa) z tym, iz po
wprowadzeniu przepis6w procedowanej ustawy uczelnia b^dzie mogta powierzyd takiej sp6tce w
drodze umoNA/y zarz^dzanie infrastruktur^ badawcz^, a to powinno przyczynid si^ do zwi^kszenia
efektywno^ci jej wykorzystania.
Kolejne novum tj. umozliwienie prowadzenia przez takq sp6tkQ dziatalno^ci gospodarczej
wyodr^bnionej organizacyjnie i finansowo od dziatalnoici idi\e zwi^zanej z dan^ komercjalizacj^
powinno umozliwic jej realizacj^ innych komplementarnych do komercjalizacji zadah co powinno
przyczynid SIQ do zwi^kszenia efektywno^ci gospodarczej funkcjonowania takiego podmiotu.
^akoit ksztatcenia poiskich uaeini jak rbwniez jakoi^ prowadzonej dziatalnoki naukowej zaiezna
jest od mozliwoici zapewnienia systematyanej jej analizy i obowi^zkowej ewaluacji. Przyj^te w tym
zakresie rozwiqzania mog^, jak siQ wydaje zapewni£ skutecznq realizacjQ tego celu.
Pozwalamy sobie rbwniez podkreilid, iz istotnym eiementem warunkujqcym skuteczno££ i
efektywnoS<^ proponowanych przez MNiSW w przeprowadzanej reformie rozwiqzah jest
zapewnienie kapitatu zarbwno na dziatalno^d naukowo-badawcz^ jak i edukacyjn^. W tym aspekcie
pozytywnie dostrzegamy wprowadzenie Regionainych inicjatyw Doskonato^ci na kt6re zostanie
przekazane dodatkowo 100 milionbw ztotych rocznie oraz rozdzielone w ranriach grup regionainych i
dedykowane wiodqcym w regionach dyscyplinom naukowym.
Tak zaprojektowany program z dodatkowo dedykowanym finansowaniem powinien przyczynid si^ do
rozwoju tych dyscyplin w ktdrych badania naukowe prowadzone sq na bardzo wysokim poziomie w
ramach tych uaeini, ktbre jako caioit nie majq potencjatu by stad siQ uniwersytetami badawczymi.
Tak pomyilany mechanizm powinien byd realnym wzmocnieniem finansowym dedykowanym dIa
uczeini regionainych.
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Szanowny Panic Premierze,
polskie uczelnie oraz instytucje naukowo - badawcze realizuj^c misje o szczegblnym znaczeniu dia
spoteczeiSstwa wnoszq ktuczowy wktad w innowacyjnoitS polskiej gospodarki przyayniaj^c SIQ tym
samym do budowy przewagi konkurencyjnej polskich przedsi^biorcbw w kraju i za granicq. platego
tez ^rodowiska gospodarcze z uwag^ iledzq przygotowywane przez MNiSW zmiany licz^c, ze z
czasem przyczyniq si^ one nie tyiko do zwi^kszenia efektywno^ci gospodarczej badah naukowych,
systematycznego podnoszenia jako^ci ksztatcenia ale r6wniez do ^ci^lejszej i systematycznej
wsp6tpracy nauki z biznesem.
Przedstawiaj^c zatem stanowisko Zwi^zku Pracodawc6w KOIP INNOVO jedynre w wybranych,
istotnych dIa polskiej gospodarki aspektach chcemy raz jeszcze podkre£li£ i wyrazii^ uznanie dIa
inicjatywy wt^czenia w proces konstruowania Konstytucji dIa Nauki rdwniez tych jrodowisk/kt6re
reprezentujq polskich przedsi^biorcow.
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