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Kraków – warto wiedzieć

Krakowska Rada Konsultacyjna
– wspólna inicjatywa Krakowa i naukowców
Pod koniec 2008 r. Prezydent Miasta Krakowa profesor Jacek Majchrowski powołał Krakowską Radę
Konsultacyjną. W dobie budowania gospodarki opartej na wiedzy oraz postępującego rozwoju społeczeństwa
informacyjnego, inicjatywa ta jest niezwykle ciekawym działaniem mającym na celu koordynację wysiłków
miasta i naukowców na rzecz stworzenia w Krakowie nowoczesnego ośrodka naukowego i akademickiego.
Redaktor PAUzy Akademickiej Marian Nowy zadał Prezydentowi kilka pytań o działalność Rady.
i nowoczesnych technologii. Dlatego też dbając o stały
rozwój Krakowa – w tym przyciąganie nowych inwestycji
z zakresu know-how – koniecznym wydaje się zwiększenie wspólnych działań przedstawicieli uczelni wyższych,
instytucji naukowo–badawczych oraz władz samorządowych. Aby działania te były skuteczne oraz prowadziły do
zamierzonego celu, współpracy tej należy nadać pewną
namacalną formę – jednym z jej przejawów jest właśnie
Krakowska Rada Konsultacyjna.

fot. Bogdan Zimowski

MN – Czy podjęto już praktyczną współpracę ze środowiskiem naukowym w ramach Rady?

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski podczas
sesji naukowej w Polskiej Akademii Umiejetności

Marian Nowy [MN] – Panie Prezydencie, czy powołanie
przez Pana Krakowskiej Rady Konsultacyjnej to przykład
otwarcia władz miasta Krakowa na współpracę z instytucjami naukowymi?
Jacek Majchrowski [JM] – Samorząd Krakowa zawsze
otwarty był na współpracę ze środowiskiem naukowym.
Nikt bowiem nie może zaprzeczyć, że Kraków to miasto
studentów, uniwersytetów i nowoczesnej nauki. Doceniając wpływ, jaki uczelnie i funkcjonujące w naszym mieście
naukowo–badawcze instytuty wywierają na Kraków, nie
można pozostać obojętnym na możliwości, jakie daje
nawiązanie ścisłej współpracy właśnie pomiędzy nauką
i samorządem. Powołałem Krakowską Radę Konsultacyjną,
by stworzyć swoistego rodzaju platformę dyskusyjną
pomiędzy samorządem a światem nauki. Rada ta ma
pomagać Krakowowi w osiągnięciu pozycji znanego
i nowoczesnego ośrodka naukowego.
MN – Jak wykorzystać potencjał naukowy Krakowa?
JM – Dzięki bogatemu doświadczeniu krakowskich
uczelni wyższych i instytutów naukowych zachodzą
w Krakowie intensywne procesy z zakresu transferu wiedzy

JM – Od chwili powołania Rady trwały rozmowy dotyczące jej składu. Istotne było, by to właśnie instytucje
naukowe określiły, kto będzie najlepszym ich reprezentantem. Tak powstała Rada, składająca się z blisko 40
osób – wybitnych specjalistów, wspaniałych pedagogów
i uznanych ekspertów. Na inauguracyjnym posiedzeniu
Krakowskiej Rady Konsultacyjnej, które planujemy jeszcze przed wakacjami, ustalony zostanie Regulamin działalności Rady i schemat jej wewnętrznej struktury.
Rada to organ doradczy i jako taki winna opiniować
działania Miasta, a także wskazywać pożądane kierunki
rozwoju, tak by osiągnięcie celów zawartych w Strategii
Rozwoju Krakowa stało się łatwiejsze. Rada wraz
z samorządem może przygotowywać analizy zapotrzebowania na określone kierunki studiów, może wskazywać
kierunki rozwoju dla krakowskiego środowiska naukowego. Zasady działania Rady określą sami jej członkowie
w oparciu o zawarte w zarządzeniu cele jej działalności.
MN – Kiedy możemy spodziewać się pierwszych konkretów?
JM – Trudno o tym mówić przed pierwszym posiedzeniem
Rady, ale jestem głęboko przekonany, iż wszystkim jej
członkom w równym stopniu zależy na tym, by miasto
rozwijało się w sposób zrównoważony i harmonijny. Wierzę,
że połączenie sił samorządu i naukowców zaowocuje
ciekawymi pomysłami, nowatorskimi rozwiązaniami,
innowacyjnymi koncepcjami, które wspomogą rozpoczęte
już projekty miejsko-edukacyjne. Ja, ze swojej strony,
mogę obiecać, że będę się wsłuchiwał w płynące
z Krakowskiej Rady Konsultacyjnej opinie, tak by jeszcze
lepiej móc realizować założenia Strategii Rozwoju Krakowa.
– Dziękuję za rozmowę.
MARIAN NOWY

