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Wasza Magnificencjo, Wysoki Senacie, Szanowni Goście! 

Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałbym przede wszystkim gorąco podziękować za 

zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Możliwość wystąpienia przed tak zacnym gronem 

słuchaczy to dla mnie ogromny zaszczyt, tym bardziej z uwagi na jubileuszowy charakter 

inaugurowanego dziś roku akademickiego. Korzystając z okazji chciałbym złożyć serdeczne 

życzenia wszystkim pracownikom oraz studentom Politechniki Łódzkiej, niech rozpoczynający 

się 70-ty rok akademicki będzie kolejnym obfitującym w naukowe i edukacyjne sukcesy! 

Współpraca Politechniki Łódzkiej z Kopalnią i Elektrownią w Bełchatowie, które obecnie  

wchodzą w skład PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., trwa praktycznie od 

początku ich funkcjonowania. Wielu naszych inżynierów i menedżerów to absolwenci tej 

uczelni. Od czasu konsolidacji PGE GiEK S.A. wspólny obszar działania, jakim jest region łódzki 

to również Elektrociepłownia Zgierz oraz nasze spółki zależne, m.in. ELBIS, RAMB, BESTGUM 

czy Betrans. 

Na podstawie Porozumienia o współpracy naukowo-technicznej, zawartego w 2011 roku 

pomiędzy PGE GiEK S.A. a Politechniką Łódzką, realizujemy wspólnie: 

- przedsięwzięcia naukowo – badawcze, jak np. Program Rtęciowy dla PGE GiEK S.A., 

- konferencje naukowe, m.in. organizowana co 2 lata Międzynarodowa Konferencja 

Naukowo – Techniczna Elektrownie Cieplne Eksploatacja Modernizacja – Remonty 

(w ubiegłym roku w czerwcu odbyła się jej 11. edycja), 

- programy stypendialne, m.in. stypendia ufundowane dla najzdolniejszych 

absolwentów Politechniki Łódzkiej w ramach konkursu Pro – Energia,  

- a także praktyki studenckie w Oddziałach PGE GiEK S.A. zlokalizowanych na terenie 

województwa łódzkiego. 

Nauka dla przemysłu czy przemysł dla nauki? 

Co prawda temat dzisiejszego wykładu to „Przemysł a nauka”, ale pozwolę sobie na jego 

rozwinięcie o dodatkowe pytanie, które brzmi: „Nauka dla przemysłu, czy przemysł dla 

nauki?” Wykład ten to prezentacja moich własnych poglądów, a jego celem jest wywołanie 

pewnego rodzaju refleksji i indywidualnych Państwa  przemyśleń. 

Chciałbym zaznaczyć, że egzaminu z tego wykładu w tradycyjnym znaczeniu oczywiście 

nie będzie – swego rodzaju sprawdzian będziemy jednak w kolejnych latach zdawać 

wspólnie.  

Na postawione przeze mnie pytanie, każde środowisko może znajdować własną 

odpowiedź, chociaż jestem przekonany, że nawet wewnątrz danej grupy interesariuszy nie 

zawsze będzie to pogląd jednorodny. W szczególności dla osoby, która w nowym otoczeniu 

dopiero zaczyna funkcjonować, znalezienie własnej opinii może być niełatwe. Poglądy 

wyrażane w niektórych środowiskach brzmią czasami jak tezy: „nauka jest najważniejsza”, 

„przemysł może obyć się bez nauki” m.in., ale odpowiedź na pytanie „Nauka dla przemysłu, 
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czy przemysł dla nauki?” wymaga uwzględnienia różnych punktów widzenia, 

w szczególności: uczelni, studenta oraz biznesu. 

Trzy punkty widzenia czy jeden wspólny? 

Spróbujmy przyjrzeć się tym perspektywom – ich zrozumienie pozwoli zastanowić się 

m.in. nad tym, w jaki sposób realizowana jest współpraca przemysłu i nauki, jakiego rodzaju 

są to relacje, a także jakie ma to przełożenie zarówno na korzyści wszystkich stron, jak i na 

równie ważny aspekt jakim jest wzrost gospodarczy naszego kraju.  

Nie ulega wątpliwości, że uczelnie wyższe przede wszystkim budują kapitał intelektualny, 

rozwijają kadrę naukową, kształcą przyszłych pracowników administracji i szeroko 

rozumianego przemysłu, ale również prowadzą działalność naukowo – badawczą.  

W szczególności są to badania podstawowe w rozumieniu poszukiwania wiedzy, które 

stanowią fundamenty dla wypełniania konkretnych potrzeb otoczenia zewnętrznego. 

Uważam, że są to najważniejsze, ale oczywiście nie wszystkie funkcje. 

Pozwolę sobie jednocześnie przywołać w tym miejscu wypowiedzi przedstawicieli 

wyższych uczelni, które usłyszałem na początku września br. Podczas wspólnego spotkania 

biznesu i nauki w Bełchatowie. 

Podczas debat i paneli dyskusyjnych często pojawiały się opinie, że:  

- uczelnie wzmocniły w ostatnich latach swój potencjał badawczy, przybyło laboratoriów 

i sprzętu, ale jest obawa o dostępność kadry badawczej, m.in. z uwagi na poziom 

wynagrodzeń; 

- pojawił się również pogląd, że uczelniom potrzebne są dodatkowe sygnały ze strony 

przemysłu, wskazujące kierunki dla prowadzonych badań, ale z drugiej strony ta sama 

osoba uznała, że rolą kadry, w szczególności profesorskiej jest inicjowanie aktywności 

i kontaktów służących współpracy z przemysłem; 

- wskazywano również na fakt, że procesy badawcze wymagają często wielu lat; biznes 

powinien więc określić swoje oczekiwania w stosunku do uczelni z wieloletnim 

wyprzedzeniem; dzisiejsze badania dla przemysłu funkcjonują zazwyczaj tylko „od 

projektu do projektu”; 

- najbardziej spodobała mi się konkluzja, że uczelnie wprawdzie potrafią pozyskiwać środki 

na projekty, ale trzeba też nauczyć się żyć z wyników prowadzonej działalności (uczelnie 

powinny sprzedawać efekty swoich prac).  

Do tych i innych aspektów prowadzenia prac badawczych wrócę w dalszej części 

wykładu. 

Kolejnym ze wspomnianych punktów widzenia jest perspektywa studenta, która 

w momencie rozpoczęcia studiów jest często niedookreślona, ale to właśnie z niej będą 

wynikały życiowe decyzje przyszłych absolwentów. 

Na początku najważniejsza wydaje się  samodzielność i pełna odpowiedzialność 

(rozpoczęcie nowego etapu w życiu, samodzielnie podejmowane decyzje, weryfikacja swoich 
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dotychczasowych wyborów, poznawanie nowych ludzi, nowego środowiska). Ważne jest 

wtedy nieuleganie modzie na dany kierunek studiów, ale właściwe określenie własnej 

perspektywy, jej dopasowanie do zainteresowań, możliwości oraz aspiracji.  

W drugim etapie studenckiego życia bardziej istotne wydają się być warunki nauki, w tym 

systemy stypendialne, możliwości odbycia ciekawych praktyk zawodowych, rozwijanie 

nowych zainteresowań. Wreszcie w kolejnym: uzyskanie dyplomu uczelni cenionej wśród 

pracodawców, wybór ścieżki kariery zawodowej (nauka czy biznes), jak również możliwość 

zatrudnienia. 

Zdarza się, że absolwent z wybranej początkowo ścieżki działalności naukowej staje się 

biznesmenem i z sukcesem realizuje taką właśnie karierę zawodową. Bywa też tak, że 

ambitny pracownik równolegle do swojej pracy zawodowej w biznesie, angażuje się również 

w naukę, zdobywając kolejne tytuły naukowe. 

Trzecią z wymienionych na wstępie perspektyw jest biznes. Funkcjonuje on dzisiaj w 

szeroko rozumianym otoczeniu, podlegającym dynamicznym zmianom, zarówno 

regulacyjnym, rynkowym, jak i technologicznym. Krótkoterminową perspektywę dla biznesu 

stanowi oczywiście wygenerowany zysk, natomiast w perspektywie długoterminowej liczą 

się przede wszystkim: budowanie wartości firmy (aktywa, zasoby ludzkie, wizerunek) oraz jej 

rozwój, co wymaga prawidłowo określonej i realizowanej strategii. 

Biznes, aby móc się rozwijać, musi mieć konkretnie zidentyfikowane potrzeby, z których 

najważniejsze to: posiadanie wykształconej, ale także kreatywnej kadry, dostęp do zasobów 

(w tym wiedzy oraz wyników badań), jak również do infrastruktury badawczej oraz do 

innowacyjnych rozwiązań.  

Jakie relacje zachodzą w trójkącie: uczelnia – studenci – przemysł? 

Przyjrzyjmy się zatem relacjom, które wynikają z  wyżej wymienionych perspektyw: 

- liczba studentów może mieć wpływ na prestiż uczelni oraz jej warunki funkcjonowania, 

- uczelnia umożliwia wymianę w ramach współpracy międzynarodowej, dzięki czemu 

praktyki studenckie są ciekawsze, a ich uczestnicy lepiej radzą sobie na rynku pracy, 

- przedsiębiorstwa jako przyszli pracodawcy już na etapie kształcenia uczestniczą 

w przygotowaniu przyszłej kadry poprzez współorganizowanie programów 

stypendialnych, staży oraz praktyk zawodowych, 

- relacja student – biznes to przecież potencjalny układ:  pracodawca – pracownik. 

Pytania, które nasuwają się w tym momencie to:  

Czy uczelnia wystarczająco dobrze przygotowuje swoich studentów do życia 

zawodowego? Na ile absolwenci są gotowi do wejścia w świat biznesu? Ale również jak 

wartościowy będzie potencjał młodego absolwenta dla pracodawcy? 

W relacji „uczelnia – biznes” nawiązywana współpraca dotyczyć może: 
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- kształtowania programów nauczania w stosunku do potrzeb biznesu (m.in. określenie 

pożądanych kierunków studiów), 

- wspierania procesu nauczania (udostępnianie materiałów i danych; praktycy biznesu jako 

wykładowcy), 

- wyboru najlepszych absolwentów dla ewentualnego zatrudnienia w firmach (oczywistym 

jest, że dla biznesu jakość nauczania jest ważniejsza niż liczba absolwentów),  

- prowadzenia projektów badawczo – rozwojowych, m.in. zgłaszanie przez biznes 

zapotrzebowania na technologie, wspólne realizowanie projektów badawczych, w tym 

pozyskiwanie środków na ich finansowanie. 

 

Współpraca biznesu z uczelniami najczęściej odbywa się na podstawie podpisanych 

dwustronnych umów. W PGE GiEK S.A. praktykowane rozwiązanie korporacyjne stanowią 

Porozumienia o współpracy naukowo-technicznej z uczelniami wyższymi.  Obok Politechniki 

Łódzkiej to m.in.  Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechniki: Wrocławska, Warszawska, 

Gdańska, ale także Uniwersytet Łódzki. 

Porozumienia określają ramy współpracy, nie wskazują jednak co dokładnie będzie 

przedmiotem wspólnych działań. Tutaj muszą pojawić się konkretne pomysły, które 

wymagają dedykowanych umów, ze szczegółowo określonym zakresem, harmonogramem 

oraz konkretnymi zobowiązaniami.  

Zastanówmy się więc co stanowi motywację oraz jaki cel przyświeca obu stronom, 

w przypadku gdy dochodzi do  wspólnych działań, określanych jako projekty badawcze? 

Dla uczelni zapewne głównym celem jest kreowanie wiedzy, jej poszerzanie 

i upowszechnianie. Dla biznesu to przede wszystkim szukanie nowych aspektów 

procesowych i technologicznych, które zapewnią warunki do kontynuowania działalności, 

szczególnie z uwagi na ciągłe zmiany w bliskim i dalszym otoczeniu. 

Badania naukowe a nowe rozwiązania i technologie w biznesie 

Utrzymanie przewagi konkurencyjnej, niezależnie od prowadzonego biznesu, wymaga 

ciągłej poprawy efektywności, ale również systematycznie wdrażanego postępu 

technologicznego. Jeżeli biznes się nie zmienia – firma jest lub wkrótce będzie zagrożona. 

Trzymanie się jednego produktu, klienta lub dostawcy, przy jednoczesnym braku 

alternatywnych scenariuszy działania to kluczowe ryzyka dla prowadzonego biznesu. 

W dzisiejszej energetyce dużą niewiadomą są zmieniające się ceny energii elektrycznej, 

ale również przyszła pozycja tzw. energetyki konwencjonalnej. Dyskusje o kształcie 

energetyki do roku 2050 mają związek z postępem w innych jej gałęziach, w szczególności 

generacji z odnawialnych źródeł energii oraz energetyce jądrowej. Swoją obecną przewagę 

energetyka konwencjonalna utrzyma jedynie wtedy, gdy nie tylko będzie najtańszym 

źródłem energii, ale też znajdzie rozwiązania technologiczne eliminujące lub obniżające 

niekorzystny wpływ na środowisko. 
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Generalizując, tam gdzie biznes identyfikuje swoje potrzeby oraz korzyści, w takim 

kierunku powinny zmierzać realizowane przez naukę badania oraz prace rozwojowe. 

Wynika z tego dość oczywista konkluzja: przemysł musi z wyprzedzeniem wskazywać 

nauce kierunki badań. 

Z drugiej zaś strony nauka powinna wsłuchiwać się w sygnały płynące z otoczenia. Znając 

kierunek przyszłych zmian, w szczególności regulacyjnych, może i powinna podejmować 

badania oraz tworzyć gotowe do wdrożenia produkty. 

Postęp technologiczny nie wynika z ilości habilitacji i publikacji – same w sobie nie budują 

one wartości dodanej dla rozwoju technologicznego.  

Kolejna więc konkluzja: biznes potrzebuje nie tyle badań naukowych, co ich efektów, tj. 

konkretnych technologii i rozwiązań. 

Panuje dość powszechny pogląd, że mamy w Polsce problem związany z tzw. postępem 

technologicznym. Patrząc przez pryzmat publikowanych rankingów w zakresie 

innowacyjności, w których nasz kraj plasuje się na jednym z ostatnich miejsc w Unii 

Europejskiej, można wnioskować, że: 

- albo jest to kwestia złego transferu wyników badań do biznesu (pozostają one 

w obszarze nauki – nie wiadomo dlaczego), 

- albo środki na prace badawcze są niewystarczające, a co za tym idzie niezadowalający 

jest poziom tych badań, 

- albo niewłaściwie dysponujemy technologiami (u nas powstają, ale z jakichś powodów 

przestają być nasze),   

- albo też niewystarczająco dobrze identyfikujemy kierunki prac, które uczelnie powinny 

rozwijać dla zapewnienia partnerskiej współpracy z przemysłem. 

Jak stymulować postęp technologiczny? 

W poszukiwaniu nowych technologii przemysł może korzystać z różnych rozwiązań, 

m.in.: 

- kupić gotową technologię (bywa tak, że technologia, która powstała w Polsce nie ma siły 

przebicia dla jej zastosowania i jest „eksportowana” do innego kraju, skąd po jej 

wdrożeniu jest nabywana przez polskie przedsiębiorstwa), 

- można stworzyć na potrzeby biznesu własne zaplecza badawcze (rozwiązanie to jest 

spotykane w dużych światowych korporacjach), 

- można również, nawiązując współpracę z uczelniami lub ośrodkami naukowo – 

badawczymi, wspólnie prowadzić zarówno badania, jak i wdrożenia. 

 

Uważam, że na obecnym etapie powinniśmy korzystać przede wszystkim z wiedzy 

i zasobów krajowych uczelni i instytutów, dbając jednocześnie o efektywne, skupione na 

rezultatach wspólne działania. Aby taka współpraca zaistniała, konieczne jest przede 
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wszystkim określenie potrzeb, z których rodzić się będą pomysły na innowacyjne 

rozwiązania. Szczególnie ważne jest tworzenie zespołów interdyscyplinarnych, które 

współpracując na każdym etapie badań, doprowadzą ich wyniki do wdrożenia w skali 

przemysłowej. Niezbędna jest ścisła współpraca przedstawicieli obu środowisk w całym 

procesie badawczym. Mam tu na myśli udział przedstawicieli biznesu w fazie badań, ale 

również zaangażowanie przedstawicieli nauki na etapie komercjalizacji. Należy również 

pamiętać o zachowaniu właściwego tempa prac powiązanego z przechodzeniem z fazy 

laboratoryjnej do rozwiązań komercyjnych. 

Efektywna realizacja prac w całym procesie od pomysłu do jego wdrożenia zależy przede 

wszystkim od determinacji jego uczestników, ale również od relacji organizacyjnych, 

prawnych czy finansowych. Z pewnością w Polsce istotne wsparcie zapewnią środki unijne, 

jakie rząd wynegocjował na lata 2014 – 2020 r.  

Innowacyjność – gdzie tkwi problem? 

Każdy z wyżej wymienionych elementów współpracy jest bardzo ważny, jednak punkt 

wyjścia stanowią mimo wszystko zdefiniowane przez przemysł potrzeby oraz znajdowanie 

dla nich przez naukę innowacyjnych rozwiązań. Niestety identyfikowanie tych potrzeb po 

stronie przemysłu oraz ich powiązanie z kompetencjami, które są po stronie nauki, jest 

w mojej opinii ciągle najpoważniejszą barierą dla innowacyjności w Polsce. Problem ze 

wskazaniem potrzeb badawczo – rozwojowych w przemyśle ma głównie charakter mentalny. 

Często bardzo dobrze realizujemy się w swojej działalności operacyjnej, nie rozwijając jednak 

nowych koncepcji i potrzeb produktowych. Nauka natomiast – prowadząc swoje badania – 

wydaje się, że nie szuka lub nie znajduje kanału komunikacyjnego dla przedstawienia 

możliwości zastosowania wyników tych prac w przemyśle. 

Uważam, że powinniśmy wspólnie – przemysł i nauka – dyskutować nad możliwymi 

rozwiązaniami. Dyskusja ta powinna kończyć się konkretnymi pomysłami na produkt.  

Współpraca na tym etapie jest kluczowa, gdyż przemysł często nie wie, jakie osiągnięcia 

nauki są dostępne. 

Określenie „innowacyjność” stosowane jest bardzo szeroko – można powiedzieć, że jest 

nadużywane w większości dyskusji lub wypowiedzi, jeśli tylko dotyczą one rozwoju, nowych 

rozwiązań czy też przyszłości. Jednak mimo, że o innowacyjności mówią wszyscy, 

z rankingów wynika, że od słów do czynów nadal w Polsce droga daleka. Opublikowany na 

początku 2013 r. przez Boston Consulting Group ranking 50 najbardziej innowacyjnych firm 

świata nie uwzględnia żadnego z polskich przedsiębiorstw, a w raporcie obejmującym 

państwa Unii Europejskiej nasz kraj zajął piąte miejsce od końca. 

Czy finansowanie badań i rozwoju ma wpływ na rozwój gospodarczy kraju? 

Zaistnienie innowacji w biznesie jest procesem złożonym, który wymaga licznych 

sprzężeń zwrotnych, ale również zaangażowania wielu podmiotów (przedsiębiorstw, 

jednostek sfery B+R, centr transferu technologii, instytucji finansowych, m.in.). Niezbędne 
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też jest przygotowanie i realizacja projektów demonstracyjnych, opracowanie najlepszych 

technologii (BAT). Wszystko to jednak uzależnione jest od modelu w jakim finansowane są 

projekty badawcze, szczególnie tam, gdzie okres zwrotu nakładów jest bardzo długi, a 

technologia wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów operacyjnych. Pojawianie się 

atrakcyjnych programów wspierania takich projektów zmniejsza związane z nimi wysokie 

ryzyka finansowe. Jednocześnie, niezbędny jest przejrzysty system ulg podatkowych – jego 

brak może zniechęcać do rozwoju tej sfery działalności zarówno rodzime firmy, jak i 

potencjalnych inwestorów zagranicznych. Przykłady dobrze funkcjonujących rozwiązań 

wsparcia innowacyjności znaleźć możemy zarówno w USA, Niemczech i Francji, ale też i w 

dużo mniejszej Finlandii, gdzie szerokie podejście do kosztów kwalifikowanych, priorytetowe 

traktowanie małych i średnich przedsiębiorstw, bezzwrotne dotacje oraz znaczące ulgi 

podatkowe, to jedne z wielu elementów wspierania badań, których efekty są następnie 

sprawnie implementowane w przemyśle.  

Wdrażanie nowych produktów w poszczególnych gałęziach przemysłu, realizowane w 

ścisłej współpracy nauki i biznesu, ma oczywiście bezpośredni wpływ na rozwój gospodarczy 

kraju. Podkreślić jednak należy, że wokół relacji nauka – biznes jest dużo więcej 

interesariuszy (m.in. administracja, szeroko rozumiane państwo), którzy powinni tworzyć 

warunki do efektywnej współpracy. Główną rolą państwa w tym zakresie jest wskazywanie 

pożądanych kierunków badań, znajdowanie narodowych specjalności, jak również 

uruchamianie programów sektorowych. Powinny to być jasne, a przede wszystkim spójne 

kierunki działania. Niestety, często w obszarze badań, rozwoju i innowacji funkcjonujemy w 

gąszczu opracowań typu „programy”, „strategie”, „polityki”, w których przedstawiane są 

perspektywy rozwoju, ale brak determinacji i konsekwencji w ich skutecznym wdrażaniu.  

Nauka i przemysł – wspólnie 

Na początku wykładu postawiłem pytanie: „Nauka dla przemysłu, czy przemysł dla 

nauki?” 

Odpowiedź na nie powinna prowadzić nas do wniosku, że wspierające wzrost 

innowacyjności działania nauki i biznesu należy prowadzić w duchu ścisłej i nastawionej na 

wynik współpracy, która obu stronom umożliwi osiągnięcie stawianych przed nimi celów. 

Kończąc chciałbym jako przedstawiciel środowiska pracodawców zaznaczyć, że 

wprawdzie w PGE GiEK S.A. mamy bardzo zaostrzone kryteria zatrudniania nowych 

pracowników, ale każdego wybitnego absolwenta chętnie widziałbym na rozmowie 

kwalifikacyjnej w Bełchatowie. 

Jeszcze raz serdecznie dziękuję władzom Politechniki Łódzkiej za zaproszenie na dzisiejszą 

uroczystość i życzę kolejnych 70-ciu lat owocnej współpracy z przemysłem. 


