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Prezydent powołał Narodową Radę Rozwoju

Wręczając akty powołania do Narodowej Rady Rozwoju prezydent Andrzej Duda dziękował
wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie. Jak mówił, Prezydent RP nie jest osobą, która zna
się na wszystkim. W uroczystości uczestniczył szef BBN minister Paweł Soloch.

- Potrzebuje ekspertów, specjalistów, doradców, fachowców, z którymi będzie
mógł pracować, których będzie mógł się radzić, których opinii będzie
wysłuchiwał, których ekspertyzy będzie czytał. I rozważał, które rozwiązanie już
na własną odpowiedzialność wdrażać, a z którym dyskutować. Państwo takimi
właśnie ekspertami jesteście – mówił prezydent Duda.

- Wszyscy, jak tutaj żeście się zebrali, jesteście ekspertami, ale też trzeba
powiedzieć jedno - macie bardzo różne poglądy - podkreślił, nawiązując do słów
marszałka Józefa Piłsudskiego.

Szczególnie dziękował osobom, które pozytywnie odpowiedziały na zaproszenie
mimo różnicy poglądów. – Nie byłoby dyskusji, nie byłoby poważnej, mądrej
debaty, gdyby siedzieli tylko ludzie zgadzający się ze sobą. W ten sposób nie
rozwija się nauka, jeśli wszyscy się ze sobą zgadzają, wtedy praca nie ma sensu
nad strategiami rozwojowymi, gdzie spojrzeń powinno być wiele, by
przedyskutować wszystkie za i przeciw - w atmosferze szacunku, kultury debaty
i merytorycznego sporu – mówił prezydent.

Podkreślił, że w Radzie zasiadają osoby, które czują się odpowiedzialne za
państwo polskie i którym zależy, by było ono lepsze, sprawniejsze, silniejsze i
bardziej przyjazne dla obywateli. - Żeby można było w polskim państwie łatwiej
osiągnąć osobisty sukces, żeby nie trzeba szukać alternatywy poza granicami –
powiedział prezydent.

Wskazywał, że praca do wykonania jest ogromna. - Chciałbym, żeby NRR była
ciałem ekspercko-doradczym, ale także takim, które będzie pracowało nad
rozwiązaniami strategicznymi, nad perspektywami rozwoju – mówił
podkreślając, że nie chodzi o jedną kadencję, ale działania w perspektywie lat
10, 20, 30.

-  Chciałbym, żebyśmy rzeczywiście przygotowali dalekosiężny plan naprawy i
rozwoju Rzeczypospolitej. Mnie się marzy państwo polskie silne. Wierzę w to, że
dzięki Państwa eksperckiemu wsparciu, dzięki współpracy z rządem i
parlamentem, będzie to możliwe – oświadczył.

Prezydent poinformował też, że Rada w obecnym składzie nie ma charakteru
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zamkniętego - Chciałbym, żeby się rozszerzała i mam nadzieję, że będą
przychodzili do niej dalsi eksperci – mówił.

Andrzej Duda przypomniał, że w 2010 r. prezydent Lecha Kaczyński powołał
Narodową Radę Rozwoju, która zebrała się dwukrotnie by dyskutować o
demografii i finansach. Do trzeciego zaplanowanego na kwiecień posiedzenia
nie doszło. – Pan prezydent nie mógł podziękować wszystkim tym, którzy w
Radzie pracowali. Chciałem dzisiaj tego dopełnić, podziękować wszystkim
Państwu, którzy byli w tamtej Narodowej Radzie Rozwoju. Jestem ogromnie
wdzięczny za tamtą pracę i wierzę w to głęboko, że ta nasza nowa Narodowa
Rada Rozwoju da radę – zakończył prezydent.

 

Powołania do Narodowej Rady Rozwoju  odebrali:

Gospodarka, praca, przedsiębiorczość

dr Marek Chrzanowski – koordynator sekcji

prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański

dr hab. Ryszard Bugaj

prof. dr hab. inż. Janusz Filipiak

Roman Kluska

prof. dr hab. Elżbieta Kryńska

Kazimierz Kujda

dr hab. Eryk Łon

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka

prof. dr hab. Witold Modzelewski

Wiesław Nowak

prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień

prof. dr hab. Konrad Raczkowski

Andrzej Sadowski

Ochrona zdrowia

dr Leszek Borkowski - koordynator sekcji

Marek Balicki

prof. dr hab. Piotr S. Czauderna

dr Maciej Dercz

prof. dr hab. Ewa B. Marcinowska-Suchowierska

Maria Ochman

dr hab. Piotr Przybyłowski

prof. dr hab. Piotr Radziszewski

Wieś, rolnictwo
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dr Barbara Fedyszak-Radziejowska- koordynator sekcji

dr Jan Fałkowski

prof. dr hab. Wojciech Józwiak

prof. dr hab. Walenty Poczta

Grzegorz Wiśniewski

Jerzy Zająkała

Samorząd, polityka spójności

dr Jerzy Kwieciński – koordynator sekcji

dr Czesław Bielecki

Janusz Bodziacki

Piotr Całbecki

Adam Jarubas

Wojciech Lubawski

Lucjusz Nadbereżny

Władysław Ortyl

Marcin Witko

Kultura, tożsamość narodowa, polityka historyczna

prof. dr hab. Andrzej Nowak – koordynator sekcji

ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz

dr hab. Dariusz Gawin

dr hab. Filip Musiał

Bronisław Wildstein

Bezpieczeństwo, obronność

dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski – koordynator sekcji

prof. dr hab. Antoni Kamiński

Filip Seredyński

Tomasz Szatkowski

Polityka zagraniczna

prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – koordynator sekcji

Piotr Buras

Jerzy Chmielewski

Rafał Dzięciołowski

Piotr Kozakiewicz

dr Jakub Kumoch

dr hab. Mariusz Muszyński



Nauka, innowacje

prof. dr hab. inż. Artur Świergiel – koordynator sekcji

prof. dr hab. Rajmund Bacewicz

prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski

prof. dr hab. Stanisław M. Karpiński

dr Jerzy Milewski

dr hab. Tadeusz Pietrucha

Maciej Sadowski

Edukacja, młode pokolenie, sport

dr hab. Andrzej Waśko – koordynator sekcji

Jolanta Dobrzyńska

dr Krzysztof Mazur

prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski

Wojciech Starzyński

Liliana Zientecka

Polityka społeczna, rodzina

dr hab. Marek Rymsza – koordynator sekcji

dr hab. Grażyna Ancyparowicz

dr hab. Łukasz Hardt

ks. Stanisław Jurczuk

dr hab. Ewa B. Leś
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