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UCHWAŁA
XXIV Kongresu Techników Polskich

Uczestnicy XXIV Kongresu Techników Polskich wyrażają zadowolenie z faktu, że to bardzo ważne
dla całej polskiej społeczności inżynierskiej wydarzenie, obejmujące swoim zakresem prawie roczny
okres debat, dyskusji i działań, zmierzających do konsolidacji polskiej społeczności technicznej
środowisk naukowych z wyższych uczelni i instytutów badawczych oraz gospodarczych odbywa się w
czasie poprzedzającym rozpoczęcie prezydencji Polski w Unii Europejskiej.

XXIV KTP kontynuował idee poprzednich Kongresów Techników Polskich, a w szczególności
XXIII KTP zorganizowanego pod hasłem „Technicy Bliżej Rynku” 2001/2002 w Warszawie i Poznaniu.

Uczestnicy XXIV Kongresu Techników Polskich uznali za pilną potrzebę włączenie się środowiska
technicznego, skupionego w Federacji SNT NOT i w Akademii Inżynierskiej w Polsce oraz Rady
Głównej Instytutów Badawczych i Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, do dyskusji i
prac zmierzających do rozwiązania najważniejszych strategicznych problemów Polski.

Inżynierowie, technicy, naukowcy i przedsiębiorcy, uczestniczący w pracach XXIV Kongresu
Techników Polskich uznają, że działania, prowadzące do wzrostu gospodarczego Polski są zadaniami
priorytetowymi. Odnotowując z satysfakcją kierunki przemian rozwojowych środowisko techniczne
dostrzega również zjawiska negatywne w gospodarce, szczególnie te, które nie pozwalają na znaczące
zmniejszenie bezrobocia i poczucia niezadowolenia licznych grup społecznych i zawodowych.

Przyjmując, że rozwój techniczny i cywilizacyjny Polski w najbliższych latach uzależniony jest w
dużej mierze od wypracowania i wdrożenia procedur i rozwiązań systemowych przede wszystkim w
zakresie innowacyjności, bezpieczeństwa energetycznego, oraz bezpiecznego transportu i infrastruktury,
za najważniejsze zadania, wymagające dalszych działań uznajemy:

I. w obszarze innowacyjności:

• jednoznaczne zdefiniowanie celów polityki proinnowacyjnej, obejmującej rozpoznanie i
koncentrację sił i środków na priorytetowych zadaniach, szeroką kooperację międzynarodową,
elitarne szkolnictwa wyższe (obok powszechnego),

• wspomaganie innowacyjności przedsiębiorstw, w szczególności MŚP oraz szerszy udział
krajowych uczelni, instytutów i podmiotów gospodarczych w międzynarodowych programach
badawczo-rozwojowych,

• stworzenie systemu skutecznego monitoringu, zarządzania i absorpcji ogólnie dostępnych na
rynku światowym technologii oraz tych, które płyną do Polski w ramach szczegółowych umów
kooperacyjnych,

• szeroką współpracę środowisk i organizacji pozarządowych w realizacji podstawowych i
niekonwencjonalnych działań, zmierzających między innymi do wypracowywania wspólnych
stanowisk i procedur,  prowadzących do rozwoju polskiej innowacyjności,

• kontynuowanie idei polskiej „Mapy drogowej infrastruktury badawczej” i wprowadzenie
rozwiązań, pozwalających na skoncentrowanie badań w najsilniejszych w Polsce jednostkach
badawczych i stanowiących narzędzie do aktywnego udziału w dużych międzynarodowych
programach badawczych,
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• ustanowienie rządowego organu koordynującego prowadzenie polityki proinnowacyjnej,
wyposażonego w niezbędne kompetencje i środki, podporządkowanego bezpośrednio Premierowi.

II. w obszarze bezpieczeństwa energetycznego:

• rozwój i szerokie wdrożenie do praktyki nowoczesnych, efektywnych ekonomicznie technologii w
górnictwie i przetwórstwie węglowym oraz biomasy wynikający z konieczności zapewnienia
bezpieczeństwa energetycznego, 

• racjonalizowanie procesów technologii wydobycia, przetwarzania i eksploatacji gazu łupkowego
w Polsce,

• racjonalizowanie zużycia energii elektrycznej i cieplnej w procesach wytwarzania, przesyłu i
dystrybucji oraz efektywnego jej wykorzystania przez odbiorców końcowych – przemysłowych i
komunalnych,

• XXIV KTP zdecydowanie popiera budowę elektrowni jądrowych uważając, że jest to jeden z
najważniejszych kierunków zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. 

III. w obszarze transportu:

• możliwe maksymalne wykorzystanie funduszy UE w obszarach systemowych dla optymalizacji
wykorzystania niedoinwestowanej infrastruktury transportowej, minimalizacji emisji CO2 i
cząstek stałych oraz stworzenia i wykorzystywania alternatywnych źródeł energii,

• wzmocnienie roli administracji rządowej i samorządowej w rozwoju transportu poprzez
minimalizowanie negatywnych skutków rozwoju motoryzacji i minimalizowanie kosztów
transportu,

• pełne wykorzystanie potencjału Koncepcji Rozwoju Przestrzennego Kraju do stworzenia
zintegrowanego systemu transportowego (m.in. intermodalność) oraz wzmocnienie działań w
priorytetowy dla rozwoju kraju system transportu płn.-płd. (kolej, autostrady, drogi wodne)
niezbędnych do otwarcia naszych portów na południe Europy, 

• rozwój transportu zbiorowego (miejskiego i międzymiastowego) oraz inteligentnych systemów
transportowych (ITS),

• zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz minimalizacji negatywnych skutków w
obszarze ochrony środowiska,

• wdrożenie programu kolei dużych prędkości,

• kształcenie zawodowe młodzieży dla potrzeb sektora transportowego,

• integracja środowiska.
Przykłady i doświadczenia najbardziej rozwiniętych krajów europejskich dowodzą, że wprowadzenie
zintegrowanej i konsekwentnej polityki i działań w wymienionych obszarach gospodarczych jest
czynnikiem rozwojowym i pozwala na wzrost poziomu technologicznego i cywilizacyjnego. 

Uczestnicy Kongresu wyrażają przekonanie, ze przewodnictwo Polski w UE stwarza doskonałe
warunki do jeszcze większej integracji i dostosowania stosunków społecznych, prawnych,
ekonomicznych i technicznych do funkcjonujących w Zjednoczonej Europie. W tym zakresie szczególne
znaczenie ma delegowanie przez rząd stosownych uprawnień, kompetencji i środków do organizacji
pozarządowych. 
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Dla wdrożenia do praktyki gospodarczej merytorycznych wyników prac Kongresu, należy wdrożyć
system ich okresowego monitoringu za pomocą konferencji organizowanych corocznie przez FSNT-NOT,
z u działem zainteresowanych merytorycznie SNT. Kolejno należy trzy ogólnopolskie konferencje
poświęcić wdrożeniu uchwały i dorobku XXIV KTP odrębnie w zakresie: innowacyjności, energetyki i
transportu, a dwie następne połączonej problematyce. Trzy kolejne ogólnopolskie konferencje należy
poświęcić opracowaniu nowej problematyki na XXV KTP. 

Uczestnicy XXIV Kongresu wyrażają przeświadczenie, że priorytetami najbliższego okresu działania
państwa powinno być tworzenie warunków do inwestowania w naukę i rozwój techniczny, szczególnie w
obszarach wskazanych w niniejszym dokumencie, oraz nowe technologie i rozwiązania środowiskowe,
wynikające z programów europejskich. Prawidłowa realizacja tych postulatów oraz innych,
szczegółowych wniosków rozwojowych wymaga szczególnego zaangażowania środowisk naukowych –
wyższych uczelni technicznych i instytutów badawczych, członków Akademii Inżynierskiej w Polsce i
środowiska technicznego zaangażowanego w działania Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej. 

Polski ruch inżynierski, legitymujący się ponad 175-letnią tradycją powinien stać się rzeczywistym
partnerem w kreowaniu i budowaniu Polski silnej, nowoczesnej i odpowiadającej wyzwaniom XXI
wieku, przejmując na siebie również część odpowiedzialności za te działania rozwojowe.

Integralną częścią uchwały XXIV KTP są stanowiska przyjęte przez uczestników Ogólnopolskich
Forum: innowacji, energetyki i transportu podjęte na Kongresie.

XXIV KTP przedkłada propozycję Ministrom: Gospodarki, Nauki i Rozwoju Regionalnego objęcia
przez środowisko techniczne patronatu nad dużą grupą przedsiębiorstw sektora msp i zrealizowania w
latach 2011-2015 projektów innowacyjnych obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz
ich wdrożenie. Wyniki tych projektów będą zaprezentowane na Międzynarodowych Targach Innowacje-
Technologie-Maszyny.

Kongres upoważnia Radę Ekspertów do przygotowania stanowiska na III Europejski Szczyt
Innowacyjności.

Kongres apeluje do mediów publicznych o większe zainteresowania i promowanie polskiej myśli
technicznej. 

Kongres upoważnia Komisję Wnioskową do dopracowania wykazu szczegółowych postulatów i
wniosków, dotyczących obszarów priorytetowych oraz poszczególnych branż, jak i problemów
regionalnych oraz do przekazania ich wszystkim organizatorom Kongresu, których zobowiązuje się do
podjęcia działań realizacyjnych.

Łódź, 25 maja 2011 r.


