Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze (PFA-G) powstało jako
jedna z pierwszych organizacji pozarządowych tworzonych po
przemianach 1989r. Inicjatorem powołania Forum, wzorowanego
częściowo na amerykańskim Business-Higher Education Forum, był
Prof. Marek Dietrich, Rektor Politechniki Warszawskiej. PFA-G jest
stowarzyszeniem powołanym przede wszystkim dla budowania wzajemnego zrozumienia
i więzi pomiędzy środowiskiem akademickim i gospodarczym. Pozostałe cele i zadania
Forum to wyrażanie opinii w sprawach dotyczących współpracy szkolnictwa wyższego
i gospodarki; Stymulowanie programów badań ukierunkowanych na potrzeby gospodarki
i wspieranie uczelni prowadzących te badania; Podejmowanie działań na rzecz rozwoju
przedsiębiorstw high-tech, a także przepływu nowoczesnych technologii i ułatwiania
przedsiębiorstwom dostępu do osiągnięć badawczych.
Członkami PFA-G są osoby kierujące podmiotami gospodarczymi oraz rektorzy
uczelni. Forum liczy obecnie ponad 30 członków, przy zachowaniu zasady równej
reprezentacji środowiska akademickiego i gospodarczego. Przez szeregi Forum przewinął
się przez lata szereg wybitnych postaci z obu środowisk. Władze Polskiego Forum
Akademicko-Gospodarczego stanowi pięcioosobowy Zarząd wybierany na czteroletnią
kadencję przez Walne Zgromadzenie Członków. Również tu dbamy o równowagę i kolejni
Prezesi pochodzą na przemian ze środowisk gospodarczych i akademickich. Obecnie
Prezesem Zarządu jest Krzysztof Pietraszkiewicz, Wiceprezesem Arkadiusz Mężyk,
a Członkami Zarządu: Andrzej Graboś, Andrzej Jonas, oraz Tadeusz Słomka.
Do dziś odbyło się 38 konferencji Forum, w których brali udział członkowie Forum
i liczni goście ze środowisk gospodarczych, akademickich, samorządowych i politycznych.
Każde z posiedzeń poświęcone jest tematowi, który dobierany jest spośród tematów
istotnych w danym okresie dla obu środowisk, często sięgających poza obszar styku
nauki i gospodarki. Niektóre z poruszanych tematów to: Inwestycje zagraniczne w Polsce,
Reformy
administracyjna,
emerytalna,
szkolnictwa
wyższego,
Bezpieczeństwo
energetyczne kraju, Innowacje, transfer technologii i komercjalizacja wyników badań
naukowych, Oczekiwania w stosunku do absolwentów i wiele innych. Podczas konferencji
Forum formułowane są wspólne stanowiska obu środowisk wchodzących w skład
stowarzyszenia, które następnie przekazywane są do Władz Państwa.
Podstawowymi publikacjami PFA-G są materiały pokonferencyjne. Forum
przygotowuje także szczegółowe raporty dotyczące wybranych zagadnień. Przykładem
takich raportów mogą być: „Edukacja polska na przełomie wieków - system edukacji
w Polsce w opinii środowisk gospodarczych”, „Klimat dla amerykańskich inwestycji
gospodarczych w Polsce” – przygotowany we współpracy z amerykańskim BusinessHigher Education Forum, czy opracowany we współpracy z Business Center Club
„Słownik Dialogu” analizujący różnice w rozumieniu pojęć z zakresu innowacyjności na
uczelniach, w przedsiębiorstwach i w administracji państwowej.
Przez ćwierć wieku działalności PFA-G, kiedy rozwinęły się i prężnie działają
organizacje grupujące środowiska gospodarcze oraz organizacje reprezentujące
środowisko akademickie, Forum stało się neutralną płaszczyzną dialogu między osobami
kierującymi organizacjami gospodarczymi, a rektorami wyższych uczelni publicznych
i prywatnych. PFA-G wyraża i wypracowuje wspólne opinie obu środowisk nie tylko
w sprawach gospodarki i nauki, ale także na temat innych zagadnień o zasadniczym
znaczeniu dla przyszłości kraju.

