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Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego

Sz
Zwiqzek Pracodawcow Klastiy PolsWe, reprezentujqcy prawie 40 polskich klastrow i
inicjatyw klastrowych, zrzeszajqcych ponad 2000 firm, reprezentujqcych branze innowaq^ne
z terenu catej Polski, z wielkim zainteresowaniem przyj^t projekt nowej ustawy „Prawo
o szkolnictwie wyzsz)an i nauce", (Konstytucja dla Nauki, Ustawa 2.0).
Klastry odgrywajq szczegolnq rol? w tworzeniu powiqzan mi^dzy przedsi^biorcami i
jednostkami naukowjmii, ktore to powiqzania
podstawq nowoczesnych modeli procesow
innowacyjnych. Struktury klastrowe stanowiq, rowniez, skuteczn^ odpowiedz na potrzeb^
wspierania innowacyjnosci i konkurencyjnosci regionow, a w szczegolnosci matych i
srednich firm , kt6rym w pojedynk^ brakuje cz^sto kompetencji, doswiadczenia i srodkow
finansowych, by inwestowac w innowacje i rozwoj, czy tez tworzyc trwafe zwiqzki ze
swiatem nauki w celu wspolnego opracowywania nowych rozwi^zan technicznych,
organizacyjnych, czy tez transferu teehnologii., )ako organizacja reprezentujqca klastry,
ktdre w swych strukturach zrzeszajq nie. tyiko przedsi^biorcow, ale takze uczelnie i
instytiicje otoczenia biznesu pragniemy przedstawic nasze stanowisko w sprawie
opracowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego Ustawie „Prawo o
szkolnictwie wyzszym i nauce" (Konstytucji dla Nauki)
„ K o n s t j ^ c j a dla Nauki" stanowi dtugo oczekiwany krok w kierunku zmiany systemu
dziatania szkot wyzszych, maj^cy na celu podniesienie poziomu nauki polskiej i dopasowanie
struktury systemu szkolnictwa wyzszego dowyzwan spoJecznych i gospodarczych XXI
wieku, w tym oczekiwan innowacyjnej gospodarki w dobie rewolucji przemystowej 4.0.
Proponowane zmiany tworzq w naszym przekonaniu nowe interesujqce warunki
zwi^kszajqce mozliwosci wspotpracy pomi^dzy srodowiskami gospodarki a nauki polskiej. W
dzisiejszych czasach innowacje powstajg nie tyle na skutek pracy pojedynczych naukowcow,
CO jako efekt dfugotrwaiej wspotpracy interdyscyplinarnych zespotow naukowych
wspoWziataj^cych z innowacyjnym przemystem.
Elementy projektu ustawy, ktore s^^ szczegolnie interesujqce z punktu widzenia srodowiska
przedsi^biorcow i innowatorow zrzeszonych w Klastrach Polskich to wprowadzenie do
sktadu rady uczelni przedstawicieli otoczenia spoteczno-gospodarczego. Krok ten istotnie
zwi^ksza mozliwosci wspotpracy przedsi^biorcow z naukowcami, angazujqc tych pierwszych
w wi^kszym stopniu, nie tylko w zycie uczelni, ale tez w proces decyzyjny. Po drugie; bardzo
dobrze odbieramy wprowadzenie tzw. doktoratow wdrozeniowych, ktore stanowiq wazny
etap w budowie solidnego mostu pomi^dzy naukq i biznesem oraz umozliwiq rozwoj kariery
wielu mtodym, zdolnym naukowcom z jednoczesnq korzysciq dla gospodarki. Doktoraty
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wdrozeniowe, w naszym przekonaniu, mog^ bye i b^dq rozwi^zaniem problemow
technologicznych i organizac3^nych, ktore trapiq przedsi^biorstwa ale rowniez zalqzkiein do
rozwoju przez firmy nowych, innowacyjnych produktow i ushig.
Bardzo dobrze odbieramy rowniez zaproponowane w Konstytucji dla Nauki rozwiqzania
systemowe, kt6re proponuje ustawa, zwiaszcza otwarcie kariery naukowej dla mtodych
naukowcow. Duza cz^sc, reprezentowanego przez nas srodowiska, to mtodzi naukowcy
otwarci na wspotprac? z innowacyjn3m(ii firmami, a ustawa stwarza mozliwosc rozpocz^cia,
podniesienia jakosci i uregulowania tej wspolpracy.
Rz^dowy projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Konstytucja na Nauki)
uznajemy za kolejny krok na drodze zwi^kszenia innowacyjnosci polskiej gospodarki, zaraz
po tzw. matej ustawie o innowacyjnosci, ktora weszta w zycie w 2017 r. a zostala
przygotowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego we wspotpracy z
owczesnym Ministerstwem Rozwoju.
Szczegolnie poz3^t3wnie nalezy ocenic form^ wspoMziaiania Pana Premiera, jak i calego
Ministerstwa ze srodowiskiem akademickim, a takze uznanie, ze dialog i zasada partycypacji
srodowiska w pracach nad przygotowaniem projektu ustawy wjmiaga czasu i dalszego
wspotdziatania. Z wyrazami szacunku,
/

:ysz

rstowild

Prezes Zarzfldu
Zwiqzku p/acodawc6w Klastry Polskie

Zwi^zek
Pracodawcow
Klasty Polskie

ul. Ksiqcia Boles»awa 1/3, 01-452 Warszawa
t e l + 4 8 506 191 910
mail.poczta@klastrypolskie.pl
NIP: 522 300 21 97 REGON: 146405672

www.klastrypolskie.pl

