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• Jak wy glą da in no wa cyj ność w sek to -
rze ener ge ty ki? Czy dia gno za mó wią ca
o ni skiej in no wa cyj no ści pol skiej go spo -
dar ki do ty czy tak że ener ge ty ki i jak sy tu -
acja w niej pod tym wzglę dem wy glą da
na tle in nych kra jów?

– M. Du da: – Za sta na wiam się czy za -
miast py ta nia: czy ener ge ty ka jest in no wa -
cyj na, bar dziej za sad nym nie by ło by po sta -
wie nie py ta nia: czy ener ge ty ka mo że być
in no wa cyj na? Po ziom in no wa cyj no ści
w ener ge ty ce za le ży od za po trze bo wa nia
na no we in we sty cje. In no wa cyj ne tech no -
lo gie po ja wia ją się bo wiem przy oka zji bu -
do wy no wych obiek tów, bądź mo der ni za -
cji ist nie ją cych, przy czym w tym ostat nim
przy pad ku na ogół do ty czą frag men tów
tech no lo gii, a nie tech no lo gii kom plek so -
wych. Tym cza sem, ob ser wu je my za stój in -
we sty cyj ny w ener ge ty ce, nie na le ży więc
ocze ki wać za po trze bo wa nia na no we, in -
no wa cyj ne tech no lo gie. W tej sy tu acji je -
ste śmy ska za ni na eks plo ata cję źró deł
ener gii wy bu do wa nych w prze szło ści,
w mo men cie bu do wy no wo cze snych, ale
dziś o prze sta rza łej tech no lo gii. W roz zie -

wie mię dzy tym co ma my i bra kiem za po -
trze bo wa nia na no we tech no lo gie, do strze -
gam głów ną przy czy nę za ni żo ne go po zio -
mu in no wa cyj no ści w pol skiej ener ge ty ce.

– T. Chmiel niak: – Je że li ener ge ty kę
spro wa dzi my do ak tu al nej struk tu ry pa li -
wo wej oraz wy twa rza nia ener gii elek trycz -
nej, cie pła i prze sy łu, to oka zu je się, że

Wśród eko no mi stów, dzia ła czy spo łecz nych i po li ty ków pa nu je zgod na opi nia, że w wy ni ku trans for ma -

cji przez ja ką prze szła na sza go spo dar ka w ostat nich dwu dzie stu la tach, uda ło się uzy skać zna czą cy

wzrost go spo dar czy, ale głów nie dzię ki wy ko rzy sta niu pro stych re zerw. Re zer wy te już się prak tycz nie wy -

czer pa ły, a nie uru cho mio no me cha ni zmów, któ re spo wo do wa ły by po ja wie nie się nie zwy kle istot ne go

czyn ni ka wzro stu, ja kim jest in no wa cyj ność w prze my śle. War to za tem za dać py ta nie jak wy glą da in no -

wa cyj ność w sek to rze ener ge ty ki? Py ta nie, a tak na praw dę sze reg py tań na ty le waż nych, że god nych dys -

ku sji. Stąd ko lej ną edy cję dys ku sji re dak cyj nej na ła mach „Prze glą du Ener ge tycz ne go”, zor ga ni zo wa nej

przez Izbę Go spo dar czą Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska, po świę ci li śmy in no wa cyj no ści. Dys ku sji nada -

li śmy ty tuł „In no wa cyj ność w ener ge ty ce”.

Spo śród za pro szo nych go ści udział w dys ku sji wzię li:

– Prof. Wło dzi mierz Bła siak – KTH In du strial En gi ne ering and Ma na ge ment, Sztok holm,

– Prof. dr hab. inż. Ta de usz Chmiel niak – Po li tech ni ka Ślą ska,

– Dr Mi ro sław Du da – ARE,

– Je rzy Mie czy sław Ła ska wiec – Pre zes Za rzą du, Dy rek tor Ge ne ral ny Fa bry ki Ko tłów „SE FA KO” S.A.,

– Jan Si wiń ski – Pre zes Za rzą du ECO ENER GIA Sp. z o.o.,

– Dr inż. Le szek So bań ski – Pre zes Za rzą du Za kła du Ba daw czo -Pro jek to we go IN WAT,

– Dr inż. Je rzy Trzesz czyń ski – Pre zes Za rzą du, Dy rek tor Przed się bior stwa Usług Na uko wo -Tech nicz -

nych „PRO NO VUM” Sp. z o.o.

Stro nę re dak cyj ną re pre zen to wa li: Prof. dr hab. inż. Ja nusz Le wan dow ski, Po li tech ni ka War szaw ska

– mo de ra tor dys ku sji oraz Sła wo mir Kry stek, Dy rek tor Ge ne ral ny IGE iOŚ.

Da lej pre zen tu je my au to ry zo wa ny za pis tej re dak cyj nej dys ku sji.

Innowacyjność
w energetyce

Fo
t. 

M
on

ik
a 

W
itk

ow
ic

z



DYSKUSJA REDAKCYJNA

śred nia spraw ność wy twa rza nia ener gii
elek trycz nej jest u nas ta ka sa ma jak
w USA i tyl ko nie co niż sza niż w UE. Je że -
li zaś weź mie my pod uwa gę no we in we sty -
cje, to znów nie jest źle – spraw ność no -
wych blo ków jest po rów ny wal na z no wy -
mi blo ka mi nie miec ki mi. Sa ma ener ge ty ka
nie wy twa rza no wych tech no lo gii, ona je
ku pu je. W tej sy tu acji śro do wi sko na uko -
we mo że się je dy nie zwra cać do wy twór -
ców ma szyn i urzą dzeń by wpro wa dza li
w nich okre ślo ne no wo ści – sa mo bo wiem
nie zbu du je od pod staw tur bi ny, czy też ko -
tła. Zga dzam się z po glą dem mo je go
przed mów cy, że do pó ki nie ma no wych in -
we sty cji, do pó ty nie ma po stę pu, no wych
tech no lo gii. W dzie dzi nie no wych in we sty -
cji w na szej ener ge ty ce do mi nu je, jak wie -
my, wy cze ki wa nie.

– W. Bła siak: – Przez ostat nie po nad 20
lat prze by wam po za Pol ską i mia łem w tym
cza sie do czy nie nia głów nie z ener ge ty ką
w in nych kra jach. Ale od kil ku lat mam
rów nież kon tak ty z ener ge ty ką pol ską. Po -
sia dam więc moż li wość po rów nań. Nie ste -
ty, po ziom tech no lo gicz ny na szej ener ge ty -
ki jest jed nak nie co niż szy niż w in nych,
roz wi nię tych kra jach. Do staw ca mi naj -
now szych tech no lo gii, np. oczysz cza nia
spa lin, nie są fir my pol skie lecz za gra nicz -
ne, bo te tech no lo gie ma ją. Dzia ła ją zresz -
tą głów nie w Pol sce, bo w kra jach za chod -
nich nie ma ją już co ro bić.

– J. Trzesz czyń ski: – Do in no wa cji
w ener ge ty ce trze ba pod cho dzić z du żą do -
zą roz sąd ku. Po wy bu do wa niu no we go
blo ku przez pe wien okres eks plo ata cji usu -
wa się, czę sto do syć licz ne, błę dy mon ta żo -
we, a na wet kon struk cyj ne, uzy sku jąc
– po wie lu la tach – urzą dze nie wy star cza ją -
co nie za wod ne. Ko lej ne „in no wa cje” rzad -
ko przy no szą wy łącz nie do bre skut ki.
Za au ten tycz ną in no wa cję, któ ra do dat ko -
wo ma swo je au ten tycz ne źró dło, tj. ko -
niecz ność, uznał bym mo der ni za cje blo -
ków 200 MW w ce lu prze dłu że nia ich eks -
plo ata cji o ko lej ne 10–15 lat. Prze dłu że nie
trwa ło ści oraz speł nie nie wy ma gań eko lo -
gicz nych uwa żam za wy star cza ją cą „in no -
wa cję” i ewi dent nie wy li czal ną ko rzyść.
Apli ko wa nie tym blo kom ko lej nych „in no -
wa cji” uwa żam za nie po trzeb ne – moż li we,
że nie któ re z nich spra wią wię cej pro ble -
mów niż ko rzy ści. W tym miej scu na rzu ca
się bar dziej ogól ne i za sad ni cze py ta nie:
czy elek trow nie po win ny być roz li cza ne
z in no wa cyj no ści czy z efek tyw no ści?
W nor mal nych wa run kach jed no nie po -
win no wy klu czać dru gie go. Nie ste ty,
w rze czy wi sto ści tak nie jest. Sły szę i czy -
tam, że np. blo ki 120 MW są nie efek tyw ne.
Czy uczci we jest for mu ło wa nie ta kich
wnio sków, gdy znacz na część „efek tyw -
nych” blo ków za wdzię cza swo ją „efek tyw -
ność” sys te mo wym do pła tom? Co prze -
szka dza, aby w ta kim try bie, za mniej szą

do pła tą niż np. do ener gii z wia tra ków,
uczy nić blo ki 120 MW i in ne efek tyw ny -
mi? Re gu la cje kli ma tycz ne oraz in ne licz -
ne do ta cje i bo nu sy spra wi ły, że wg kry te -
riów nor mal nej eko no mii nie da się ra cjo -
nal nie zwe ry fi ko wać ani in no wa cyj no ści,
ani na wet efek tyw no ści.

– S. Kry stek: – Pro du cen ci urzą dzeń
dla ener ge ty ki, je śli cho dzi o spa la nie wę -
gla, na do brą spra wę, ni cze go re wo lu cyj -
ne go, zwięk sza ją ce go spraw ność nie wy -
my śli li. Gdy w przy pad ku blo ków ga zo -
wych rzecz ma się zgo ła ina czej. To
po pierw sze. Po dru gie – nie tyl ko w Pol -
sce, ale i w in nych kra jach za rzą dza niem
ener ge ty ką za czy na ją się zaj mo wać lu -
dzie, któ rych in te re su je je dy nie wy miar
eko no micz ny ener ge tycz ne go biz ne su.
Wresz cie, po trze cie – dziś trud no stwo -
rzyć sen sow ny mo del eko no micz ny ryn ku
ener gii ze wzglę du na wy ma ga nia ban -
ków. Wszyst ko to ra zem wzię te, two rzy
ba rie ry dla ru sze nia in we sty cji w ener ge -

ty ce i po ja wie nia się ewen tu al nych roz -
wią zań in no wa cyj nych.
• W do tych cza so wym prze bie gu dys ku -

sji, in no wa cyj ność za czy na nam sie wią -
zać do syć wą sko je dy nie z wy twa rza niem
ener gii elek trycz nej i tyl ko w du żych in sta -
la cjach. Nie wy da je się aby w tym ob sza rze
nasz po ten cjał in no wa cyj ny miał kie dy -
kol wiek wie le do po wie dze nia. To jest
prze strzeń za re zer wo wa na dla 2–3 naj -
więk szych świa to wych kon cer nów. Pro -
ble mem do roz wią za nia są na to miast set ki
ma łych in sta la cji w ca łym kra ju – za wo do -
wych, ko mu nal nych, prze my sło wych. Tam
wła sny mi si ła mi, przy po mo cy pol skiej
my śli tech nicz nej jest mnó stwo rze czy
do zro bie nia. Wra ca jąc zaś jesz cze do du -
żych in sta la cji. In no wa cyj ność nie spro -
wa dza się w nich tyl ko do te go by wy bu do -
wać no we, o wyż szej spraw no ści niż do -
tych cza so we. Ale tak że do prze dłu że nia ży -
wot no ści ist nie ją cych. A to znów za da nie
dla po ten cja łu in te lek tu al ne go pol skiej
ener ge ty ki.

– L. So bań ski: – Na rzecz ca łą pro po no -
wał bym spoj rzeć nie ja ko dwu kie run ko wo.
Pierw szy kie ru nek – to eks plo ata cyj no -in -
we sty cyj ny. I tu nie jest źle bo opie ra my się
na do sta wach firm świa to wych, czy eu ro -
pej skich. Po czy na jąc od tur bin, z mniej -
szym udzia łem ko tłów, bo ma my dwie ich
fa bry ki w kra ju. Na dru gi kie ru nek trze ba
spoj rzeć przez pry zmat na szych za so bów,
a więc wę giel i gaz łup ko wy, któ ry się po -
ja wi. I tu jest po le do po pi su dla pod nie sie -
nia po zio mu tech no lo gicz ne go. Po nad 150
lat te mu po wsta ły ga zow nie miej skie, któ -
re roz po czę ły pro ces zga zo wa nia wę gla.
Te raz ma my tech no lo gię IGCC, czy li in te -
gral ne zga zo wa nie z obie giem kom bi no -
wa nym, cha rak te ry zu ją cą się naj wyż szą
spraw no ścią moż li wą do po zy ska nia z wę -
gla. Nie jest to ła twy pro blem. Mo gę tu po -
dać przy kład Za kła dów Azo to wych w Kę -
dzie rzy nie, któ re pod ję ły ten te mat. Kosz ty
sza co wa ne by ły na kil ka mi liar dów eu ro,
dzia ła nia za szły do syć da le ko. Po fu zji firm
che micz nych, pro jekt za trzy ma no mo ty -
wu jąc to zbyt du żym ry zy kiem. W ta kich
sy tu acjach ro la pań stwa jest nie do prze ce -
nie nia. Pol ska na wę glu stoi, a my od lat
w tech no lo gii je go wy ko rzy sta nia nie po -
su wa my się do przo du. Kie dyś mie li śmy
ko tły rusz to we, dziś są pal ni ki, py ły, ale
w dal szym cią gu ta tech no lo gia, je że li cho -
dzi o isto tę spra wy, po le ga na pro stym spa -
la niu. 

Je że li zaś cho dzi o ma łą ener ge ty kę, to
istot ny jest pro blem od pa dów ko mu nal -
nych. I tu po ja wia ją się cie ka we pro jek ty
W jed nym z nich bie rze my udział wraz
z SE FE KO. Śmie ci by ły by de mi ne ra li zo -
wa ne, da jąc od pad w for mie szkli stej. Jest
to bar dzo obie cu ją cy pro jekt.

– J.M. Ła ska wiec: – Naj dłu żej spo śród
Pań stwa je cha łem na to spo tka nie, bo są -

Prof. Włodzimierz Błasiak
– KTH Industrial Engineering and Management,

Sztokholm

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak
– Politechnika Śląska
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dzi łem, że bę dzie my mó wi li tu o pol skiej
my śli tech nicz nej. W Pol sce nie ma du żych
kon cer nów, któ re by w swych bu dże tach
prze zna cza ły 15% wy dat ków na roz wój
i ba da nia, jak ma to miej sce w in nych kra -
jach. Znik nę ły du że or ga ni za cje ist nie ją ce
w ener ge ty ce, znik nę ły (choć nie w Pol sce,
ale ja ko pol skie) du że fir my pro du ku ją ce
dla ener ge ty ki. Prze sta ły więc ist nieć pod -
sta wy ma te rial ne do roz wi ja nia in no wa cyj -
no ści w du żych or ga ni za cjach go spo dar -
czych, dla du żych in sta la cji, co wy ma ga
hor ren dal nych na kła dów. Ale w Pol sce jest
wie le ma łych in sta la cji (300 cie płow ni),
o czym tu wcze śniej mó wio no, w któ rych
jest mnó stwo do zro bie nia. Pol skim po ten -
cja łem in te lek tu al nym, co za owo co wa ło by
zwięk sze niem spraw no ści i zmniej sze niem
zu ży cia wę gla. Mo ja fir ma przy go to wu je
się do za go spo da ro wa nia jesz cze nie za ję -
tych nisz. Ta ką są np. śred nie spa lar nie
śmie ci. Zaj rzyj my tak że do szu flad pla có -
wek na uko wych.

– W. Bła siak: – W wy szu ki wa niu tych
nisz świat aka de mic ki jest bar dzo ma ło ak -
tyw ny. Tyl ko nie licz nym na ukow com nie
moż na po sta wić ta kie go za rzu tu. Z ko lei
przed sta wi cie le prze my słu nie zgła sza ją się
do uczel ni, bo w ich ab sol wen tach nie wy -
ro bio no „ssa nia” na in no wa cyj ność.

– M. Du da: – Je stem da le ki od fe ty szy -
zo wa nia pier wiast ka pol skie go w in no wa -
cyj no ści. In no wa cyj ność nie ma na ro do -
wo ści. Je stem tak że prze ciw ny szer mo wa -
niu ha słem, że „Pol ska wę glem stoi”. Bo
tych za so bów nie ma my. I je że li bę dzie my
roz wi jać tech no lo gie wę glo we, to mu si my
się opie rać na wę glu im por to wa nym. Nasz
wę giel jest bo wiem za głę bo ko i jest przez
to za dro gi.

– J. Siwiński: – Oce nia jąc re ali zo wa ne
pro jek ty, mo gę stwier dzić, że obec nie bu -
do wa ne blo ki ener ge tycz ne po wsta ją zgod -
nie z no wą tech ni ką i nie od bie ga ją od stan -
dar dów świa to wych. Chciał bym też zwró -
cić uwa gę na wy ma ga nia śro do wi sko we
do ty czą ce ist nie ją cych źró deł ener gii, któ re
nie prze kła da ją się bez po śred nio na biz nes
elek trow ni, a ge ne ru ją je dy nie kosz ty in -
we sty cyj ne. Trze ba jed nak do ko ny wać mo -
der ni za cji owo cu ją cych re duk cją emi sji
do śro do wi ska, by za ostrzo ne nor my speł -
nić. Wie le w tej ma te rii zro bio no i na dal się
ro bi. Są to wy zwa nia tech no lo gicz ne dla
pol skich firm in no wa cyj nych, aby w ob li -
czu kon ku ren cji firm za gra nicz nych zna -
leźć swo je miej sce na ryn ku. In no wa cyj -
ność jest naj wyż szą war to ścią, ale w tym
ob sza rze nie zwy kle trud no jest bu do wać
prze wa gę kon ku ren cyj ną. Z te go po wo du,
że in no wa cyj ność wią że się z ogrom nym
ry zy kiem. A ener ge ty ka ocze ku je roz wią -
zań spraw dzo nych, z re fe ren cja mi. Po za
tym trud no wejść z roz wią za niem in no wa -
cyj nym w struk tu ry ko mer cyj ne, któ re nie
kwa pią się do te go by z fir mą in no wa cyj ną

po nieść wspól nie ry zy ko i do ko nać pierw -
sze go wdro że nia.

To, że jest trud no nie ozna cza jed nak, iż
jest nie moż li we. Uda ło się nam wejść z na -
szy mi roz wią za nia mi in no wa cyj ny mi na -
wet na ryn ki za gra nicz ne.

– L. So bań ski: – Moż na oczy wi ście po -
wie dzieć, że nie jest waż ne czy tech no lo -
gia jest pol ska, czy też za gra nicz na. Pro -
szę jed nak za uwa żyć, że z wdro że niem
tech no lo gii wią że się pro duk cja, za trud -
nie nie i pie nią dze. Waż ne jest rów nież co
na si ro da cy ro bią – czy są to pra ce pro ste,
czy na wyż szym po zio mie. ZA MECH
prze szedł w rę ce ABB, ale blo ki du że są
wy ko ny wa ne w Niem czech. Każ dy kon -
cern pil nu je swo je go in te re su. Czę sto ku -
pu je się fir mę po to by, ja ko kon ku ren ta,
„zdo ło wać” ją.

– S. Kry stek: – Nie jest praw dą, że ka pi -
tał nie ma na ro do wo ści, na co wie le przy -

kła dów, choć by Fiat. Nie jest rów nież
praw dą, że nie waż ne gdzie ku pu je my roz -
wią za nia in no wa cyj ne, no we tech no lo gie
– w kra ju, czy za gra ni cą.
• Czy sek tor ma zi den ty fi ko wa ne po -

trze by w za kre sie no wych tech no lo gii?
Gdy by otwo rzył się wo rek ze środ ka mi fi -
nan so wy mi na ba da nia, któ rych wy ni -
kiem mia ły by być no we tech no lo gie, to
prze mysł po tra fił by szyb ko ba da nia ta kie
za mó wić?

– L. So bań ski: – Od pew ne go cza su my -
śle li śmy aby za pro jek to wać i zbu do wać
tur bi nę pracującą z czyn ni ka mi o ni skim
cieple pa ro wa nia. Mam na my śli ukła dy
ORC. Jest na nie za po trze bo wa nie, w Pol -
sce pra cu je już spo ro ta kich ukła dów, ale
wszyst kie ba zu ją na tur bi nach wło skich.
Jest to kon struk cja pro sta. Zaj mu je my się
ukła da mi ło pat ko wy mi tur bin, więc dla nas
nie by ło by z tym pro ble mu. Ma my tech -
nicz ne przy go to wa nie, by li by śmy na wet
w sta nie wy two rzyć ta ką ma szy nę. Rzecz
roz bi ja się z jed nej stro ny o pie nią dze,
z dru giej o ry zy ko i gwa ran cje – kto ku pi
pierw szą sztu kę?

– J.M. Ła ska wiec: – W pol skiej ener ge -
ty ce nie ma ssa nia na in no wa cyj ność, jest
na to miast ssa nie na zwy kłe po gię te ru ry.
Prze gra li śmy nie du ży prze targ na 10 mln
zł, gdzie za ofe ro wa li śmy roz wią za nie
high -tech. Wy gra ła fir ma, któ ra za ofe ro wa -
ła roz wią za nie pry mi tyw ne. Ka den cja in -
we sto ra koń czy ła się za dwa lat i miał
wszyst ko gdzieś. W ukła dzie biz ne so wym,
w któ rym zwrot z wy ło żo ne go ka pi ta łu ma
na stą pić za trzy la ta, nie ma miej sca na in -
no wa cyj ność. Rów no cze śnie, pań stwo się
od niej od wró ci ło. W ten spo sób w Pol sce
in no wa cyj ność bę dzie, ale nie pol ska.

– T. Chmiel niak: – W Pol sce są jed nak
środ ki na ba da nia na uko we i moż na je po -
zy skać. Nie ste ty, prze mysł w tych przed -
się wzię ciach nie chce przy jąć funk cji li de -
ra. Trze ba wy ło żyć 20% udzia łu wła sne go,
kie ro wać ta kim pro jek tem i wte dy otrzy ma
się resz tę pie nię dzy. Z pro fe so rem Le wan -
dow skim mę czy my się by zna leźć li de ra
w przed się wzię ciu do ty czą cym aku mu la -
cji ener gii. Środ ki na in no wa cyj ność
wpraw dzie nie są du że, ale trze ba wy raź -
nie po wie dzieć, mi mo to al bo nie są w peł -
ni wy ko rzy sty wa ne, al bo nie są do brze
wy ko rzy sty wa ne. Głów nym od po wie -
dzial nym za ten stan rze czy jest prze mysł,
któ ry nie wy ka zu je za po trze bo wa nia na in -
no wa cyj ność, w wielu przypadkach jej nie
rozumie.

– W. Bła siak: – Pra cu ję na uczel ni, ale
je stem rów nież udzia łow cem czte rech
firm, któ re zbu do wa ne zo sta ły wo kół mo -
ich wła snych po my słów. Jed ną z nich jest
pol ska fir ma z Po zna nia. Je że li ma do brze
przy go to wa ny wnio sek, nie ma żad nych
pro ble mów z uzy ska niem pie nię dzy i po -
tra fi re ali zo wać pro jek ty in no wa cyj ne
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w Szwe cji. Pie nią dze na in no wa cyj ność
więc są, tyl ko trze ba je umieć po zy skać. To
ogrom na szan sa dla ma łych firm po sia da ją -
cych wła sne po my sły, pa ten ty. Nie mó wię
tu o du żych kon cer nach, bo tam in er cja
w po dej mo wa niu de cy zji jest tak ogrom na,
że szko da cza su. Wszel kie po rów na nia
Pol ski z in ny mi kra ja mi do ty czą ce in no wa -
cyj no ści wy pa da ją dla nas fa tal nie. A prze -
cież nie je ste śmy głup si od in nych, cze go
do wo dzą ka rie ry Po la ków wy jeż dża ją cych
za gra ni cę. Ja rów nież gdy po nad 20 lat te -
mu wy jeż dża łem z Pol ski nie wie dzia łem
co to jest in no wa cyj ność. Ale wa run ki, sys -
tem, w któ ry tra fi łem, zmu si ły mnie do
okre ślo nych dzia łań.

– J. Trzesz czyń ski: – W do tych cza so -
wych wy po wie dziach wie lo krot nie zo stał
po ru szo ny pro blem po szu ki wa nia nisz in -
no wa cyj nych. Re pre zen tu ję fir mę za trud -
nia ją cą 52 oso by, któ ra nie ko rzy sta z żad -
nych pie nię dzy pu blicz nych – ani unij -
nych, ani pol skich. Uwa żam, że w pol skiej
ener ge ty ce są pie nią dze na pro jek ty, szcze -
gól nie te wy ni ka ją ce z ewi dent nych po -
trzeb i ko niecz no ści, np. mo der ni za cje
prze dłu ża ją ce dal szą pra cę dłu go ek splo -
ato wa nych urzą dzeń. Fir ma, któ rą re pre -
zen tu ję ist nie je 26 lat i za wsze, gdy mie li -
śmy do bry po mysł, znaj do wa li śmy pie nią -
dze na je go re ali za cję. Wszyst kie na sze
pra ce są wdra ża ne, żad nych nie ro bi my
na pół kę. Pie nią dze w in no wa cyj no ści są
oczy wi ście waż ne, ale jed nak nie pierw -
szo pla no we. Naj pierw mu si być re al nie
wdra żal ny po mysł. Do to wa nie roz wią zań
na eta pie ich wy my śla nia, wdra ża nia i sto -
so wa nia to, we dług mnie, ab surd. Je śli sys -
tem ta ki do cze goś pro wa dzi to wy łącz nie
do znisz cze nia nor mal nej ry wa li za cji
i kon ku ren cyj no ści, a to one wła śnie po -
win ny two rzyć na tu ral ny me cha nizm ak -
ce le ra cji in no wa cyj no ści.
• No nie, pie nią dze ze wnętrz ne są jed -

nak po trzeb ne. One „krą żą” na ca łym
świe cie. Bo je śli na wet fir ma jest w sta -
nie sa ma opła cić kosz ty ba dań, to ist nie -
ją jesz cze pro ble my z pro to ty pem, ry zy -
kiem itd. To fa za nie zwy kle kosz tow na
i na ca łym świe cie jest ja koś do fi nan so -
wy wa na.

– M. Du da: – Jest ca ły ob szar in no wa -
cyj no ści, któ ry spro wa dza się do mo der ni -
za cji te go co jest. Mo der ni za cji zmie rza ją -
cych do zwięk sze nia efek tyw no ści ist nie ją -
cych in sta la cji. Te go ro dza ju in no wa cyj -
ność bro ni się sa ma, nie wy ma ga więc do -
ta cji. Są jed nak pro jek ty in no wa cyj ne, np.
do ty czą ce ukła dów aku mu la cyj nych, któ re
sa me się nie obro nią. Ta ki układ nie da je
bez po śred nich efek tów użyt kow ni ko wi
lecz do pie ro w sys te mie. W od nie sie niu
do ta kich pro jek tów po trzeb na jest ak tyw -
na ro la du żych przed się biorstw ener ge tycz -
nych oraz pań stwa i wspar cie fi nan so we,
m.in. po to by ogra ni czyć ska lę ry zy ka.

W za kre sie mo der ni za cji ma my ogrom ne
po le do po pi su. Na to miast je ste śmy sła bi
gdy cho dzi o no we, in no wa cyj ne pro jek ty
sys te mo we.

– L. So bań ski: – Pie nią dze na in no wa -
cyj ność znaj du ją się w fir mach wów czas,
gdy wi dzą one po trze bę uspraw nie nia eks -
plo ata cji. Te go ro dza ju roz wią za nia je dy -
nie ulep sza ją funk cjo no wa nie ist nie ją cych
obiek tów. Na to miast nie wpro wa dza ją żad -
nych zmian tech no lo gicz nych, czy też nie
wy no szą tech no lo gii na in ny, wyż szy po -
ziom.
• Gdy za py tać in ży nie rów, któ rzy skoń -

czy li pol skie uczel nie co o nich są dzą, to
więk szość od po wia da, że to uczel nie zna -
ko mi te, że do brze przy go to wa ły ich do za -
wo du. Do sko na le oce nia ją rów nież na -
uczy cie li aka de mic kich, z któ ry mi mie li
do czy nie nia. Za czy na ją pra co wać w za -
wo dzie i na gle ich opi nia się zmie nia. Mó -
wią, że uczel nie nic ich nie na uczy ły, al bo

nie te go co trze ba. Jak zin ter pre to wać to
zja wi sko?

– W. Bła siak: – Pa trzę na to z per spek ty -
wy szwedz kiej i pol skiej. W trak cie stu -
diów ci lu dzie wi dzą kom pe ten cję i wie dzę
pro fe so rów i do ce nia ją to. Idą do prze my -
słu i tam po ja wia ją się pro ble my prak tycz -
ne. I nie ko ja rzą, że ten na uczy ciel aka de -
mic ki nie tyl ko po tra fi świet nie roz wią zać
rów na nie róż nicz ko we, ale tak że upo rać się
z pro ble mem prak tycz nym. Nie wra ca ją
więc na uczel nię po po moc, po ra dę lecz
szu ka ją jej gdzie in dziej, je że li w ogó le
szu ka ją. Jest jesz cze pro blem wa run ków
pra cy na uczy cie li aka de mic kich w Pol sce.
Ja w Szwe cji mam 5 dy plo man tów, a nie
200 i każ dy z nich ro bi bar dzo kon kret ną
ro bo tę. Gdy mam za ję cia z tech no lo gii spa -
la nia i jest prze rwa, to nie mo gę wy pić ka -
wy, bo sie dzą mi na kar ku z py ta nia mi
o prak tycz ne pro ble my. I jak oni wi dzą, że
pro fe sor to nie tyl ko teo re tyk, ale i prak tyk,
to po ukoń cze niu stu diów, gdy ma ją prak -
tycz ne pro ble my, wra ca ją na uczel nię po
po ra dę. Mój by ły stu dent z Pol ski, zaj mu ją -
cy już po waż ne sta no wi sko w fir mie, przy -
je chał do mnie na wet do Szwe cji by mu
roz wią zać pro blem. Gdy rów nie do brze ten
pro blem roz wią za no by mu na uczel ni
w Pol sce. Ale on na wet nie wie dział, że
pro fe so ro wie roz wią zu ją rów nież pro ble -
my prak tycz ne.

– M. Du da: – Śro do wi sko na uko we,
z po wo du ta kich a nie in nych funk cjo nu ją -
cych w nim kry te riów awan su, po win no się
ude rzyć w pier si. Owe kry te ria nie ma ją
bo wiem nic wspól ne go z wie dzą prak tycz -
ną. Do te go do cho dzą te wy mo gi for mal ne,
że w ta kim cza sie trze ba zro bić dok to rat,
a w ta kim ha bi li ta cję... Mam do sta tecz nie
du żo lat by wie dzieć co się dzia ło po woj -
nie. Stu dio wa łem na Po li tech ni ce War -
szaw skiej, gdy czę ścio wo by ła jesz cze
szko łą Wa wel ber ga. Tam nie by ło wy kła -
dow ców z wiel ki mi ty tu ła mi, tam by ły
wiel kie oso bo wo ści od dzia łu ją ce na stu -
den tów. Dziś bar dzo wie lu aka de mi ków
za do wa la się speł nia niem wy mo gów for -
mal nych, kom plet nie nie udzie la jąc się
w ener ge ty ce. Ci lu dzie na ucza ją stu den -
tów wie dzy ma ło prak tycz nej. Mam ko le gę
na wy dzia le me cha nicz nym jed nej z po li -
tech nik na po łu dniu kra ju. Ma już 76 lat,
a mi mo to trzy ma ją go nie mal si łą. Bo jest
je dy nym, któ ry ma prak ty kę prze my sło wą
i stu den ci gre mial nie się do nie go gar ną.
Kie dyś by li wiel cy pro fe so ro wie ma gi -
strzy, ba, zna łem ta kie go, któ ry praw do po -
dob nie nie miał ukoń czo nych stu diów,
a był wiel ki, miał nie wy obra żal ną wręcz
wie dzę. Dziś ze wzglę dów for mal nych jest
to nie moż li we.
• Każ dy z nas pod czas stu diów spo tkał

się z pro fe so ra mi ory gi na ła mi, eks cen try -
ka mi, któ rzy jak im stu dent pod padł, to mu
np. wy rzu ca li in deks przez okno. Świat się

Jan Siwiński
– Prezes Zarządu ECOENERGIA Sp. z o.o

Dr inż. Leszek Sobański
– Prezes Zarządu Zakładu Badawczo-Projektowego
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zmie nia. Dziś stan praw ny jest ta ki, że
gdy bym so bie po zwo lił na coś ta kie go, to
szyb ciej wy le ciał bym z pra cy niż wy rzu co -
ny in deks upadł by na chod nik. Nie ma wa -
run ków do bu do wa nia le gend.

– W. Bła siak: – Dziś pro fe so ro wie ma ją
mnó stwo go dzin wy kła dów nie z po wo du
du że go pen sum lecz dla za ra bia nia du żych
pie nię dzy. Znam się na spa la niu i tyl ko to
wy kła dam. Ale spo tka łem fa ce ta, któ ry
wy kła da dzie sięć przed mio tów. Ci lu dzie,
po za tym co ro bią, nie są w sta nie zaj mo -
wać się czym in nym.

– S. Kry stek: – Kie dyś rek tor AGH był
wcze śniej dy rek to rem Hu ty im. Le ni na.
Dziś ta kie przy pad ki się nie zda rza ją.

– L. So bań ski: – My ślę, że za du żo
ocze ku je my od uczel ni. Jed nak ich pod -
sta wo wym obo wiąz kiem jest kształ ce nie
stu den tów. Oczy wi ście ich moż li wo ści in -
te lek tu al ne trze ba wy ko rzy sty wać, głów -
nie w sfe rze po my słów, pew nych prac
kon cep cyj nych, któ re wy ma ga ją prze ło że -
nia na do ku men ta cję tech nicz ną bę dą cą

po za do me ną moż li wo ści pra cow ni ków
aka de mic kich. I tu po win na sie po ja wić
ja kaś for ma, płasz czy zna współ pra cy
z róż ny mi fir ma mi dzia ła ją cy mi na ryn ku.
To ku le je.

– M. Du da: – Tyl ko, że ta kie dzia ła nia
nie li czą się do do rob ku na uko we go. Trze -
ba zmie nić na sta wie nie śro do wi ska na -
uko we go, dla któ re go naj więk szym osią -
gnię ciem po win no być wdro że nie w prze -
my śle.
• Te go nie tyl ko nie uda je się prze ła mać,

ale pro blem wręcz na ra sta. Nie zmie ni się
ist nie ją ce go sta nu rze czy bez na gło śnie nia
spra wy i za an ga żo wa nia ab sol wen tów, lu -
dzi prze my słu i me diów. Do tych czas po dą -
ża my bo wiem dro gą do ni kąd. W ob sza rze
na uk tech nicz nych do szło do ab sur du.
Do awan su po trzeb na jest okre ślo na licz -
ba pu bli ka cji, nie kie dy wąt pli wej war to ści,
a nie prak tycz ne do ko na nia.

– J. Trzesz czyń ski: – Nie na rze kam
na ja kość no we go na ryb ku opusz cza ją ce go
uczel nie i przy cho dzą ce go do pra cy w mo -
jej fir mie. Ma ją wszyst ko, cze go od nich
ocze ku ję – kul tu rę ogól ną, mo ty wa cję
i ener gię do pra cy oraz chęć ucze nia się.
Nie szczę ściem jest, że star si pra cow ni cy
nie ma ją cza su, by tym mło dym po świę cać
wię cej uwa gi w ich pę dzie do zdo by wa nia
no wej wie dzy.

– T. Chmiel niak: – Uczel nie kształ cą
obec nie ogrom ną licz bę dok to rów. Za mie -
rze nie by ło ta kie by wy ko rzy stać po ten cjał
pe da go gicz ny, pro fe sor ski i by ci dok to rzy
„lą do wa li” w prze my śle. W ten spo sób
w prze my śle po ja wił by się po ten cjał po tra -
fią cy roz ma wiać z na uką, któ re go dziś nie
ma. Ale tak się nie dzie je.

– J. Si wiń ski: – Kon tak ty mo jej fir my
z na uką, wdro że nia mi trwa ją już 20 lat.
Z tych do świad czeń wy ni ka, iż nie jest
do koń ca tak, że na uka sku pio na jest tyl ko
na so bie, a prze mysł nie in te re su je się zu -
peł nie in no wa cyj no ścią. Na ogół ma my do -
bre do świad cze nia ze współ pra cy z na uką
oraz prze my słem pod czas wdro żeń.
W przy pad ku na uki nie ma pro ble mu z fa -
zą ba daw czą pro jek tu. Go rzej jest z fa zą
wdro że nio wą, gdy trze ba być w za kła dzie,
do glą dać, do pra co wy wać roz wią za nie. Lu -
dzie na uki, sku pie ni na dy dak ty ce, czę sto
nie ma ją na to cza su. Co nie kie dy pro wa dzi
do te go, że pro jekt koń czy się fia skiem,
cze go przy kła dem urzą dze nie do ba da nia
czę ści pal nych w po pie le me to dy ką ul tra -
dź wię ko wą. Nie da się pro wa dzić w fir mie
po li ty ki in no wa cyj nej, bez ści słe go związ -
ku z na uką.

– W. Bła siak: – To, że wam się nie uda -
ło jed no wdro że nie, jest rze czą nor mal ną,
to ele ment ry zy ka to wa rzy szą ce go dzia łal -
no ści in no wa cyj nej.

– S. Kry stek: – W ener ge ty ce bra ku je
za po trze bo wa nia na spe cja li stów, któ rzy
by li by ją drem, za czy nem po stę pu tech no -

lo gicz ne go. Pa nu je fi lo zo fia, że jak trze ba
do ko nać po stę pu, to się ku pi no wą, go to wą
tech no lo gię. Po co na to miast ko mu ba da -
nia, kło po ty, po no sze nie ry zy ka, gdy me na -
dże rów nikt z te go nie roz li cza, a je dy nie
z efek tów eko no micz nych. To oczy wi ście
nie jest do bra fi lo zo fia dzia ła nia. Jej po -
chod ną jest brak wspar cia ener ge ty ki dla
dzia łań in no wa cyj nych.

– W. Bła siak: – Mo del biz ne so wy dzia -
łal no ści in no wa cyj nej mu si być tak skon -
stru owa ny, by się to ko muś opła ca ło.

– J. Trzesz czyń ski: – Miej scem fi nan so -
wa nia i ad re so wa nia in no wa cyj no ści w du -
żej mie rze wpły wa ją cych na zmia nę po zio -
mu tech no lo gii wy twa rza nia nie po win na
być elek trow nia, lecz do staw ca urzą dzeń
dla niej. Rzecz w tym, że nie ma my już pol -
skich do staw ców – to re zul tat zmian w sek -
to rze ener ge tycz nym na prze strze ni ostat -
nich dwu dzie stu lat.

– T. Chmiel niak: – Że by nie być cał -
kiem kry tycz nym trze ba jed nak wska zać
rów nież przy kła dy po zy tyw ne. „Obu dzi ło”
się Ra fa ko, któ re po dej mu je bar dzo wie le
ba dań z uczel nia mi i in ny mi pla ców ka mi
na uko wy mi. To trze ba do strze gać.

– L. So bań ski: – Opie ka, me ce nat pań -
stwa nad ba da nia mi, któ re bę dą mia ły zna -
cze nie w per spek ty wie kil ku dzie się ciu lat,
mu si mieć miej sce. Jak choć by nad zga zo -
wa niem wę gla, czy ga zem łup ko wym.
• Praw do po dob nie od przy szłe go ro -

ku 1% z po dat ku bę dzie moż na prze ka zy -
wać na uczel nie. Po win ny się one przy go -
to wać do ra cjo nal ne go wy dat ko wa nia
tych pie nię dzy. To bę dzie tak że oka zja do
wy pro mo wa nia pew nych ośrod ków god -
nych za ufa nia, współ pra cu ją cych z prze -
my słem. Jest jesz cze jed no po zy tyw ne zja -
wi sko. Stu dio wa nie ener ge ty ki sta ło się
mod ne. W związ ku z tym, na uczel nie tra -
fia co raz lep szy „ma te riał”. To do bry pro -
gno styk na przy szłość.
• Dzię ku je my za roz mo wę.

Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
– Politechnika Warszawska

Sławomir Krystek
– Dyrektor Generalny IGEiOŚ

Dr Mirosław Duda
– ARE
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