
Stanowisko koła Wolni i Solidarni do rządowego projektu ustawy o Sieci Badawczej: 

Łukasiewicz (tekst niewygłoszony). 

 

 

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo!  

 

W imieniu koła Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie rządowego projektu 

ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz. 

    Przedkładany projekt ustawy przewiduje utworzenie Sieci Badawczej: Łukasiewicz, która 

ma odpowiadać na wyzwania, jakie stoją przed polską nauką i gospodarką podczas 

wdrażania w życie idei nowego modelu rozwoju założonego przez premiera Mateusza 

Morawieckiego. 

    W projekcie ustawy założono przede wszystkim konsolidację instytutów badawczych, 

których głównym celem będzie prowadzenie badań priorytetowych z punktu widzenia 

polityki państwa. 

    Reforma systemu polskiej nauki z roku 2010 miała wprowadzić nową jakość i podnieść 

poziom prowadzonych badań. Przez lata nie udało się jednak wypracować efektywnego 

modelu funkcjonowania instytutów badawczych. Rozproszenie działalności naukowej 

instytutów nie ułatwiło współpracy z przemysłem, a więc nie przełożyło się na wyraźne 

korzyści dla gospodarki. 

    Obecna polityka gospodarcza rządu przedstawiona w ˝Strategii na rzecz odpowiedzialnego 

rozwoju˝ do 2020 r. w jasny sposób wskazuje strategiczne sektory, którymi powinna zająć się 

polska nauka. Dodatkowo tworzy nowe uwarunkowania zewnętrzne dla działalności 

instytutów badawczych. Uważam, że sieć zapewni lepsze monitorowanie działalności oraz 

efektywną współpracę instytutów, które wejdą w jej skład m.in. poprzez ujednolicenie 

mechanizmów finansowych. 

    Nie mam wątpliwości, że ta reforma jest konieczna. Sieć Badawcza: Łukasiewicz jest 

projektem, który umożliwi realizację badań naukowych na najwyższym poziomie, pozwoli na 

ich komercjalizację, a przede wszystkim umożliwi transfer wiedzy do gospodarki. Stworzona 

sieć w zamyśle ustawodawcy ma łączyć naukę z gospodarką poprzez stanowienie realnego 

zaplecza technicznego i intelektualnego. 



    Sieć przy współpracy z uczelniami będzie miała wpływ na kształcenie kadr potrzebnych 

gospodarce. Dodatkowo będzie wspierać państwo przez dokonywanie prognoz trendów i 

skutków zmian technologicznych, które mogą silnie oddziaływać na społeczeństwo i jego 

rozwój. Sieć ma również stanowić wsparcie administracji publicznej wysoko 

wyspecjalizowaną wiedzą ekspercką z obszaru nowych technologii. 

    Realizacja projektu wpłynie na łatwiejsze pozyskiwanie przez przedsiębiorców dostępu do 

wyników badań naukowych i prac rozwojowych. To niewątpliwie zdynamizuje polską naukę i 

dzięki temu będziemy mogli wykorzystać potencjał badawczy do rozbudowy polskiej 

gospodarki. 

    Uważam, że powołanie Sieci Badawczej: Łuksiewicz wpłynie na budowę polskiej marki 

rozpoznawalnej nie tylko w kraju, lecz także na arenie międzynarodowej. 

    Koło Wolni i Solidarni poprze projekt ustawy. 

 

 


