
Zauważa również, że w Polsce
wciąż nie doceniamy zmian spo-
łecznych, jakie dokonają się 
w najbliższych 10-20 latach. 
A chodzi o demografię, migracje,
choroby cywilizacyjne i wreszcie
deficyt całej listy usług w ramach
sektora prywatnego, pozarządo-
wego, czy publicznego. – Mało
kto zdaje sobie sprawę, że praca
socjalna jest zawodem przyszłości,
dlatego nieustannie trzeba go
promować – argumentuje Gre-
wiński. – Na przykład w Finlandii
zawód nauczyciela jest najbardziej
prestiżowym spośród wszystkich.
W naszym kraju nauczyciela cały
czas bardzo często postrzega się
stereotypowo, jako belfra. Analo-
gicznie sprawa ma się w przy-
padku praco-
wnika socjal-
nego. A prze-
cież taka oso-
ba wykonu-
j e  r ó w n i e
ciężką pra-
cę jak lekarz –
podkre ś l a .
Dodaje ,  że
uczelnia od
ponad 20 lat 
z powodze-
niem  kszta-
łci przyszłych
pedagogów 
i pracowni-
ków socjal-
nych, ale uczy
ich również
przedsiębior-
czości. – Dla
nas przedsię-
biorczość nie przejawia się
tym, że ktoś otworzy firmę. Dla
nas to innowacyjna postawa czło-
wieka, który jest w stanie zagos-
podarować sobie przestrzeń 
w postaci bycia samozaradnym,
samoodpowiedzialnym za siebie 
i swoje najbliższe otoczenie. My
uczymy przedsiębiorczości jako
postawy – podkreśla prorektor. 

Edukacja na nowo

Wspólnie z rektorem WSP im. 
J. Korczaka, prof. dr. hab. Julia-
nem Auleytnerem, są zwolenni-
kami nowego sposobu myślenia
o edukacji: kształcą studentów
z założeniem, że ci będą pole-
pszali jakość życia przez kontakty
człowieka z człowiekiem. Według
badań, dzisiaj przedsiębiorcy po-
trzebują przede wszystkim kom-
petencji miękkich – takich jak:
umiejętność pracy w zespole, sa-
modzielność, odpowiedzialność
na stanowisku pracy, asertyw-
ność, autoprezentacja, czy komu-
nikacja. – Uczelnia humanisty-

czna ucząca tych kompetencji jest
absolutnie potrzebna, bo profes-
jonalizm w wielu zawodach mie-
ści się w kompetencjach mię-
kkich. I my ich uczymy. Dzisiaj
przedsiębiorca jest odpowie-
dzialny, bądź współodpowie-
dzialny za dobrobyt społeczny 
w podobnym stopniu jak instytu-
cje społeczne. Podwyższamy
świadomość biznesu, dotyczącą
wrażliwości społecznej – mówi
rektor.  I chętnych do zdobywa-
nia wykształcenia w humanisty-
cznych zawodach przyszłości na
WSP im. J. Korczaka nie brakuje.
Aktualnie trzy tysiące osób stu-
diuje w tradycyjnym systemie stu-
diów zaś 800 studentów pobiera
naukę na odległość. Uczelnia po-

siada auto-
rską platfo-
rmę, dzięki
której stu-
denci po-
b i e r a j ą
kontenty e-
l e a rn in -
gowe. – To
jest naszą
przewagą
na tle in-
nych ucze-
lni w Pol-
sce. Daje-
my ofertę
kształcenia
w domu
nie tylko
dla ludzi
niepełnos-
prawnych.
Przykład

stanowią matki samotnie wy-
chowujące dzieci.  Jako jedyni 
w Polsce posiadamy ponad 7 ty-
sięcy kontentów – podkreśla prof.
Auleytner. WSP im. J. Korczaka
prowadzi też rozmowy z czołową
uczelnią amerykańską na temat
innowacyjnej pedagogiki i przy-
wództwa. W ramach współpracy
studenci Uczelni Korczaka będą
brać udział w wykładach prowa-
dzonych w języku angielskim 
i otrzymają podwójne dyplomy
(polskie i amerykańskie), umożli-
wiające podjęcie pracy na całym
świecie. Współpraca ta to rów-
nież doskonała okazja dla kadry
naukowej WSP do zapoznania się
z najnowszymi rozwiązaniami 
z zakresu innowacji pedagogicz-
nych i przywództwa społecznego.

Zatrudnienie na poziomie

Liczby imponują, zważywszy na
fakt, że demografia nie jest sprzy-
mierzeńcem. Lecz jeszcze większe
wrażenie robi statystyka zatrud-
nienia wśród tych, którzy zdobyli

już dyplom. Z informacji władz
uczelni wynika, że aż 95 proc. ab-
solwentów pracuje zawodowo.
– Mamy absolwentów zatrud-

nionych m.in. w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych, absolwen-
tkę, która jest dyrektorem 
w agencji PR-owej, ludzi, którzy
zakładają własne firmy i zatrud-
niają około 30 osób. My nie
kształcimy osób pracujących tylko
w szkole. Ich przedsiębiorczość
ujawnia się w biznesie – wylicza
prof. Grewiński. – Nie bierze się
to znikąd, ponieważ mamy bar-
dzo wiele podpisanych umów
z biznesem. Posiadamy też wiele
sieciowych organizacji – infor-
muje. Podkreślić także należy, że
uczelnia otrzymała z pieniędzy
unijnych dofinansowanie na bli-
sko 80 projektów w ramach per-
spektywy 2007-2013 (wyniosło
ono w sumie 114 mln zł). Przy-
mierza się też już do nowych
przedsięwzięć. Cel jaki przyświe-
ca władzom WSP to ścisłe powią-
zanie swoich projektów z ryn-
kiem. – Jako rektor stawiałem na
zatrudnienie młodzieży, by wyko-
rzystać ich potencjał przy pisaniu
projektów, przy zatrudnianiu
osób, poszukiwaniu form związa-
nych z aktywnością ludzi mło-
dych. Trzeba na stałe odmieniać
sposób myślenia w dydaktyce 
i zarządzaniu. Ludzie w star-
szym wieku muszą myśleć mło-
dzieżowo. Zmiana warty jest
konieczna – przekonuje prof.
Julian Auleytner.

Innowacje – i co dalej?

Rektor, odnosząc się do już zrea-
lizowanych projektów, podkreśla,
że był zdumiony osiągnięciami
zespołów złożonych z młodych
uczniów i nauczycieli, którzy pre-
zentowali swoje innowacyjne roz-
wiązania. – Pokazano tam inno-
wacyjność uczniowską, która jest
szalenie ważna dla naszego roz-
woju gospodarczego. Smutny jest
jednak fakt, że biurokracja rzą-
dowa nie upowszechnia tych po-
mysłów. Zakończyliśmy inno-
wacyjne projekty i nikt ze szczebla
centralnego się nimi dalej nie za-
interesował. A nie chodzi o to,
żeby zdobywać nagrody Nobla
tylko w literaturze, ale również
osiągać sukcesy w gospodarce –
tłumaczy. Prof. Grewiński zgadza
się, że innowacyjność to polski
problem. – Te projekty służą tes-
towaniu różnych rozwiązań. Jeśli
są słuszne – instytucje państwowe
powinny je wdrożyć w główny
nurt prowadzonej polityki. Jeśli
tego nie zmienimy, zmarnujemy
cały wysiłek – mówi. Twierdzi

także, że w Polsce występuje brak
konkurencyjności, nieadekwatny
do potencjału, który posiadamy.
Rektor i prorektor podkreślają, że
innowacyjność jest nadal niewy-
korzystanym kapitałem. Problem

występuje przy komercjalizacji
projektów, ponieważ zdaniem
władz WSP im. J. Korczaka –
świat nauki nie czuje rynku i od-
wrotnie. Nowatorskie podejście
do kształcenia swoich studentów
prezentowane przez Wyższą
Szkołę Pedagogiczną im. Janusza
Korczaka w Warszawie spotkało
się z uznaniem Polskiej Agencji
Przedsiębiorczości, która nomi-
nowała uczelnię do Polskiej Na-
grody Innowacyjności 2015 –
ogólnopolskiego programu wy-
różniającego podmioty, wykazu-
jące się dbałością o sferę bada-
wczo-rozwojową i wdrażaniem
innowacyjnych rozwiązań.

Uczelnia z tradycjami

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.
Janusza Korczaka w Warszawie
powstała w 1993 roku i jest jedną
z najdłużej istniejących niepub-
licznych uczelni humanistycznych
w Polsce. Zajęcia dydaktyczne
prowadzi w sześciu miastach Pol-
ski: na Wydziale Nauk Społecz-
nych w Warszawie, na Wydziale
Nauk Społeczno-Pedagogicznych
w Katowicach, na Wydziale  Za-
miejscowym w Lublinie, na Wy-
dziale Nauk Humanistyczno-
Społecznych w Olsztynie, na Wy-
dziale Zamiejscowym w Człu-
chowie i na Wydziale Zamiej-
scowym w Szczecinie. W swojej
ofercie edukacyjnej proponuje
naukę na czterech kierunkach
studiów: pedagogika, pedagogika
specjalna, polityka społeczna 
i praca socjalna. – Mamy teraz
ponad 3 tysiące studentów, co 
w dzisiejszej trudnej sytuacji ryn-

kowej i demograficznej nie jest
złym wynikiem. Nie ma w tej
chwili uczelni niepublicznej, która
powiększałaby swój „stan posia-
dania“. My nie zyskujemy, ale też
nie tracimy i to jest ważne. 

W obecnej sytuacji przetrwają
tylko najsilniejsze uczelnie. Bę-
dziemy w tym gronie – zapewnia
prorektor. Niebagatelny wpływ
na to ma z pewnością kadra dy-
daktyczna, którą tworzy zespół
ponad dwustu wykwalifikowa-
nych pracowników naukowych 
i projektowych oraz administra-
cyjnych. To synergia młodości
z doświadczeniem. Dzięki współ-
pracy z wieloma zagranicznymi

i krajowymi instytucjami eduka-
cyjnymi, WSP im. J. Korczaka
w Warszawie zapewnia swoim
studentom wykształcenie zgodne
z najwyższymi standardami euro-
pejskimi. Poprzez projekty mo-
dernizujące programy nauczania
kadra dydaktyczna WSP im. 
J. Korczaka wdraża innowacyjne
projekty i promuje postawę
przedsiębiorczości akademickiej,
choć nie jest to łatwe. 
Noblista, prof. Muhammad
Yunus, patron Katedry Przedsię-

biorczości Społecznej Uczelni
Korczaka powiedział podczas
konferencji w Brukseli współor-
ganizowanej przez WSP, że każdy
człowiek ma umiejętności, by być
przedsiębiorczym, ale powstrzy-
mują go przed tym regulacje. Gdy
system nie działa, należy go zmie-
nić i stworzyć inną kulturę.
Rektor, komentując wypowiedź
prof. Yunusa stwierdza, że najlep-
szym punktem odniesienia jest
ranking konkurencyjności państw
na świecie. W tym rankingu jes-
teśmy klasyfikowani na 42-43
miejscu. Ta pozycja się nie zmie-
nia nawet w sytuacji, kiedy nasze
aktywa społeczne, czyli kapitał
społeczny są klasyfikowane na
miejscu 21. – To, co dotyczy na-
szego czynnika ludzkiego jest
wyżej klasyfikowane w rankingu
konkurencyjności niż wszystkie
inne wyróżniki. W Polsce mamy
blokadę wszelkich reform. Mówi
się wiele o innowacyjności, a jed-
nocześnie występują działania,
które ją hamują. Dobitnym do-
wodem jest miejsce Polski w ran-
kingu długości zakładania małego
biznesu. Jesteśmy na 105 miejscu
– po wielu krajach afrykańskich.
To stanowi barierę innowacyjno-
ści. I to jest punkt wyjścia, który
odnosi się do wypowiedzi prof.
Yunusa w Bruskeli. – podsumo-
wuje prof. Julian Auleytner.

Damian Baran

Czterech na pięciu młodych ludzi chce dzisiaj studiować finanse i bankowość, a – paradoksalnie – praca czeka na młodych ludzi w usłu-
gach  społecznych. Takie są trendy cywilizacyjne. zawodem przyszłości jest na przykład, wciąż u nas niedoceniany pracownik socjalny
– przekonuje prorektor wyższej szkoły pedagogicznej im. Janusza Korczaka w warszawie, prof. nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński.  

Przedsiębiorczy pedagodzy z Uczelni Korczaka

Innowacyjność to polski problem – przyznaje prorektor Mirosław Grewiński.
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Prof. Julian Auleytner podkreśla znaczenie kom-
petencji miękkich na dzisiejszym rynku pracy

Prof. Julian Auleytner z prof. Muhammadem Yunusem podczas inauguracji Katedry Przedsiębior-
czości Społecznej WSP im. J. Korczaka

Uczelnia Korczaka, założona w 1993
roku, to jedna z najdłużej istniejących
uczelni niepublicznych w Polsce.
Kształci nowoczesnych, wszechstron-
nych i przedsiębiorczych humanistów,
stosując innowacyjne rozwiązania edu-
kacyjne, jak choćby mentoring czy 
e-learning. Stawia na innowacyjne kie-
runki i specjalności przygotowujące
studentów do wykonywania przyszło-
ściowych zawodów: nauczyciela i li-
dera oświaty, polityka społecznego oraz
pracownika socjalnego. Uczelnia ma
na swoim koncie kilkadziesiąt zrealizo-
wanych projektów rozwojowych 
i edukacyjnych współfinansowanych
ze środków UE. Aktywnie angażuje się
w działania na rzecz osób potrzebują-
cych wsparcia, ściśle współpracując 
z organizacjami pozarządowymi, ale 
i z przedsiębiorstwami, którym nieobca
jest koncepcja społecznej odpowie-
dzialności biznesu. W 2013 roku
Uczelnia Korczaka otworzyła Katedrę
Przedsiębiorczości Społecznej, nad któ-
rą patronat objął prof. Muhammad
Yunus – laureat Pokojowej Nagrody
Nobla, twórca idei mikrokredytów dla
najuboższych.
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Od początku maja bieżącego
roku obowiązuje Ustawa o Od-
nawialnych Źródłach Energii,
którą Sejm uchwalił po pięciu la-
tach burzliwych prac legislacyj-
nych. Nowe przepisy wprowa-
dzono, aby dostosować polską
energetykę do unijnych regulacji,
które zakładają, że do 2020 roku
w państwach członkowskich aż
20 proc. energii elektrycznej po-
chodzić będzie ze źródeł odna-
wialnych. Dla Polski i pozostałych
państw należących do UE od
2004 roku wskaźnik ten wynosi
15 proc. Szacunki mówią nawet
o 200 tys. nowych instalacji pa-
neli słonecznych w Polsce w ciągu
najbliższych 5 lat. Ich łączna moc
wyniesie 800 MW, co oznacza
30-krotny wzrost w stosunku ak-
tualnego stanu. Wciąż będzie to
jednak znacznie mniej niż w Nie-
mczech. Nasz zachodni sąsiad jest
liderem w dziedzinie fotowoltaiki
nie tylko w skali europejskiej, ale
też światowej. Zbigniew Wierz-
bowski, współwłaściciel firmy
Multitechnika, która od 2012
zajmuje się realizacjami fotowol-
taicznymi na terenie całego kraju,
wyjaśnia, dlaczego w Polsce rynek
odnawialnych źródeł energii do-
piero raczkuje. – Wpływa na to
przede wszystkim brak świado-
mości konsumentów. Powsze-

chne jest przekonanie, że tego
typu inwestycje są nieopłacalne.
Do tej pory nie było również ża-
dnej zachęty ze strony państwa. 
A to właśnie programy dotacyjne
pokroju naszego Prosumenta spo-
wodowały bardzo szybki rozwój
tej branży u naszych sąsiadów.
Nasza ekipa montażowa wyko-
nała  ponad
150 instalacji
w Niemczech
i już blisko 20
w Polsce  –
mówi.  Najbar-
dziej przeko-
nujący dla
przyszłych pro-
sumentów jest
jednak aspekt
ekonomiczny.
Mianem tym
określamy bo-
wiem każdego, kto produkuje
prąd na własne potrzeby, a jego
nadwyżki odsprzedaje do sieci
przesyłowej. Rozwiązania prawne
zawarte w Ustawie o OZE mo-
cno sprzyjają prosumentom – od-
sprzedaż energii elektrycznej dla
najmniejszych instalacji (o mocy
poniżej 3 kW oraz między 3 a 10
kW) będzie odbywać się według
gwarantowanych stawek, wy-
ższych od cen rynkowych. Zapisy
te wzbudziły zresztą sprzeciw

rządu i zostały odrzucone w Se-
nacie. Nie był to jednak koniec
poprawek prosumenckich, bo-
wiem posłowie przywrócili je do
ustawy i w takiej formie przyjęli
nowe – obowiązujące od nieda-
wna – prawo. Przyszli inwestorzy
dostrzegli korzyści płynące z re-
gulacji ustawowych. Chcą sko-
rzystać z dofinansowania budowy
instalacji fotowoltaicznych i mi-
kroinstalacji wiatrowych w ra-
mach programu Prosument. Za-
kłada on udzielanie preferencyj-
nych kredytów ze środków Na-
rodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. Środki mogą być dyspono-
wane przez wojewódzkie od-
działy NFOŚiGW, samorządy
oraz Bank Ochrony Środowiska.
O skali popularności progra-
mu świadczy fakt, że do BOŚ
Bank trafiło już 1,6 tys. wniosków
kredytowych. Sceptycy wskazują,
że w Polsce w ciągu roku niewiele
jest słonecznych dni – pod tym
względem na pewno daleko nam
do Włoch czy Grecji. – Instalacje

fotowoltaiczne powstają również 
w Skandynawii, a tam nasłonecz-
nienie jest zdecydowanie mniejsze
niż w Polsce. Wybudowaliśmy 
w Polsce instalację, która wygene-
rowała ponad 1000 kWh 
z 1 kWp zainstalowanej mocy, 
a więc rzeczywistość przerosła sy-
mulację. Przy obecnym wsparciu,
nie ma na co czekać – warto zos-
tać prosumentem – sumuje
Wierzbowski.

Michał Pomarański
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Słońce świeci dla 
prosumentów
Eksperci szacują, że do 2020 roku w Polsce powsta-
nie około 200 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych,
o łącznej mocy 800 MW. Ustawa o odnawialnych
źródłach energii wprowadzająca korzystne dla 
prosumentów rozwiązania finansowe oraz rosnąca
świadomość ekologiczna Polaków to czynniki 
stymulujące rozwój energetyki słonecznej.

Sięgnijmy do historii. W tym ro-
ku mija 115 lat od powstania
Wałbrzyskich Wodociągów. Czy 
z okresu początków Państwa
działalności zachowały się jakieś
eksponaty?
Tak – nasze główne ujęcia wody,
pełne wyposażenie, budynki, któ-
re służyły od samego początku do
zaopatrywania aglomeracji w wo-
dę. Infrastruktura jest ciągle pod-
dawana modernizacji i rozbu-
dowie, ale część z tych obiektów
pamięta czasy powstania wodo-
ciągów.

Państwa Przedsiębiorstwo roz-
wija się niezwykle dynamicznie,
stąd nominacja do tytułu Lider
Rozwoju Regionalnego 2015.
To nas bardzo cieszy, bo od kilku
lat postawiliśmy na promowanie
ekologicznego funkcjonowania.
Staramy się docierać do miesz-
kańców regionu z przesłaniem
ekologicznym, dbałością o zasoby
wody i środowisko, aby za kilka
lat w pobliskich potokach znowu
pojawiły się pstrągi.

W jaki sposób docierają Państwo
do odbiorców wody?
Poprzez akcje edukacyjne skiero-
wane w dużej mierze do dzieci 
i młodzieży, od kilku lat prowa-
dzimy cykl konkursowo-szkole-
niowych imprez, kierowanych do
przedszkolaków oraz uczniów.
Zmieniamy świadomość u naj-
młodszych mieszkańców, którzy
są naszymi ambasadorami – prze-
kazują informacje rodzicom. Jest
to chyba najskuteczniejsza meto-
da – ciężko zmienić nawyki i upo-
dobania dorosłych, u dzieci jest to
łatwiejsze i przyjemniejsze, a dzie-
ci już potrafią sobie „radzić” z ro-
dzicami. Organizujemy konkursy
plastyczne, twórcze, piosenki, ak-
torstwa. W tym roku chcemy je
rozszerzyć o publikacje dostoso-
wane do wieku odbiorcy i pro-
mujące ekologiczny sposób fun-
kcjonowania w dzisiejszej rzeczy-
wistości. W szkołach zamonto-
waliśmy źródełka wody pitnej.
Podobne znajdą się wkrótce na
ulicach. W ramach akcji „Dobra
woda z kranu” uczestniczymy 

w lokalnych imprezach sporto-
wych, gdzie rozdajemy wodę 
z cytryną.

Które inwestycje z ostatnich lat
zalicza Pan do najważniejszych?
Fundusz Spójności to główny im-
puls, który pozwolił na wybudo-
wanie ponad 100 km sieci i mo-
dernizację trzech oczyszczalni
ścieków. Łączna wartość inwesty-
cji wykonanych w ostatnich la-
tach to ok. 70 mln euro, z czego
ok. 34 mln euro stanowiło dofi-
nansowanie unijne. Inwestycje
pozwoliły z jednej strony wypeł-
niać restrykcyjne wymagania sta-
wiane przez UE, a z drugiej strony
umożliwiły potencjał na odbiór
ścieków i oczyszczanie ich w sto-
pniu zadowalającym. Obecnie
prowadzimy kampanię „Pomo-
żemy Ci wyjść z szamba”, po-
przez którą wspieramy i próbu-
jemy nakłonić mieszkańców do
podłączania się do zbiorczych sys-
temów kanalizacyjnych. Produ-
kujemy energię elektryczną z bio-
gazu – dziś pokrywamy 45 proc.

własnego zapotrzebowania, in-
tensywnie pracujemy nad far-
mami fotowoltaicznymi. Naszym
celem na ten rok jest pokrycie za-
potrzebowania na energię dla
oczyszczalni w 100 proc. Wymie-
niliśmy cały tabor. Dysponujemy
samochodami na światowym po-
ziomie do hydrodynamicznego
czyszczenia kanalizacji. Pracow-
nicy z nowoczesnymi narzędzia-
mi są szybsi i skuteczniejsi. Do-
datkowo w jednej ze szkół zawo-
dowych uruchomiliśmy klasę 
o profilu monterskim, aby za 3-4
lata mieć narybek młodych mon-
terów. W przyszłości planujemy
otworzyć podobny profil w tech-
nikum.

Ile gmin obecnie Państwo obsłu-
gują?
Dziś funkcjonujemy w 10 gmi-
nach. Żadna z nich włącznie
z miastem Wałbrzych nie jest 
w stanie technicznie samodzielnie
funkcjonować. Od zawsze pano-
wał układ majątku niepodziel-
nego: ujęcia w jednej części re-

gionu, oczyszczalnie grupowe 
w drugiej. Ponadto zaopatrujemy
sąsiednią Gminę Bolków hur-
towo w wodę. Łącznie obsługu-
jemy ponad 200 tys. osób. 
W chwili obecnej zatrudniamy
prawie 400 osób. Własnymi si-
łami wykonujemy wiele prac in-
westycyjnych. Rozwój umożliwia
nam startowanie w przetargach,
które wygrywamy. Teren, który

obsługujemy, jest większy od
Warszawy – to ponad 620 km2.

Jakie są największe wyzwania
stojące przed Wałbrzyskimi Wo-
dociągami?
Czynnik ludzki. Posiadamy bar-
dzo doświadczoną kadrę, która
za kilka lat będzie mieć uprawnie-
nia emerytalne, stąd też nasze
działania prozawodowe i patro-
nat nad klasą o profilu monter-

skim. Oprócz tego informatyzacja
– rozpoczęliśmy wdrażanie zinte-
growanego systemu zarządzania. 

Jakie czynniki powinny charak-
teryzować nowoczesne przedsię-
biorstwo wodociągowo-kanali-
zacyjne?
Aspekt wizerunkowy – przede
wszystkim odejście od stereotypu
monopolisty naturalnego, do któ-

rego mieszkaniec zawsze przyj-
dzie po wodę. Powinno się dbać
o swoich odbiorców tak, jakby
monopolu nie było, aby byli za-
dowoleni ze świadczonych usług
i obsługi – wtedy będzie łatwiej i
przyjemniej. Kluczowa jest rów-
nież sfera techniczna – najlepsze
materiały okazują się w perspek-
tywie czasu tańszymi rozwiąza-
niami. Należy więc moderni-
zować zasoby i inwestować. ■

Źródełka wody pitnej na szkolnych korytarzach i ulicach miast oraz dzbanki z wodą wręczane
mieszkańcom to tylko część kampanii społeczno-ekologicznej, która świadczy o niebanalnym
podejściu dużego przedsiębiorstwa do promocji. O nowoczesnych metodach zarządzania, 
z prezesem Wodociągów w Wałbrzychu, Markiem Mielniczukiem, rozmawia Aleksandra Gil.

Wałbrzyska dobra woda z kranu
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Wałbrzyskie PWiK dociera do odbiorców poprzez liczne akcje edukacyjne skierowane głównie do dzieci i młodzieży

Aerator strumieniowy denny
(ASD) – autorska technologia
prezesa firmy, Janusza Wasia –
służy do wspomnianego napo-
wietrzania, mieszania i transportu
ścieków w komorach biologicz-
nych. Oszczędność energii elek-
trycznej to nie jedyna zaleta
systemu. Zastosowanie przez
twórców biologicznych złóż prze-
pływowych pozwala na uzyska-
nie nawet trzykrotnie większej
przepustowości oczyszczalni, przy
zachowaniu tej samej kubatury.
Jak zrodził się pomysł stworzenia
ASD, wykorzystywanego w pro-
jektowanych przez firmę oczysz-
czalniach? W połowie lat 80.
Janusz Waś był jednym z założy-
cieli pierwszego innowacyjno-
wdrożeniowego przedsiębiorstwa
zajmującego się ekologią – Bio-
techniki. – Wtedy w kraju pano-
wała bardzo dobra atmosfera dla
ekologii. Zrobiliśmy parę intere-
sujących rzeczy z zakresu rekulty-
wacji wód powierzchniowych.
Zrodziły się też pomysły związane
z napowietrzaniem – opowiada
prezes BIOPAX-u. Jak podkreśla,
w życie wszedł nawet taki po-
mysł, którego do tamtej pory
świat nie zrobił. – Jeżeli jezioro
umiera, potrzebuje bardzo dużo
tlenu. W sytuacji, gdy jest ciepło,
tlenu zaczyna brakować. Potrze-
buje więc napowietrzenia. Ale 
w głębokich jeziorach występuje
tzw. stratyfikacja termiczna. Jak
zatem napowietrzyć duży zbior-
nik o głębokości powyżej 10 met-
rów? Wymyśliliśmy technologię
napowietrzania, która nie miesza

wód, czyli nie za-
kłóca stratyfikacji.
Urządzenie uzyska-
ło patent – tłumaczy
zarządzający BIO-
PAX-em WBWW.
W latach 90. Janusz
Waś poszedł jednak
własną drogą.
Chciał przenieść
pomysły realizowa-
ne w Biotechnice
do oczyszczalni ście-
ków. Postanowił rozwijać system,
który sprawdził się w przypadku
jezior. Tak powstała firma
WBWW, a później BIOPAX-
WBWW, w których rozwinięto
ideę ASD i reaktora hybrydo-
wego. Co jeszcze wyróżnia oczy-
szczalnie z aeratorami strumie-
niowymi dennymi? – Mieszanie 
i recyrkulacja ścieków odbywa się
„przy okazji napowietrzania” au-
tomatycznie, dostosowując się do
ilości i składu dopływających ście-
ków. W innych technologiach
odbywa się to w sposób wymu-
szony mieszadłami i pompowo, 
a to dodatkowo kosztuje – wyjaś-
nia J. Waś. – Charakterystyczny
dla naszych oczyszczalni jest trzeci
stopień doczyszczenia biologicz-
nego, którego inni nie stosują.
My zastosowaliśmy tzw. sztuczną
rzekę, która jest elementem do-
datkowym. Ma za zadanie chro-
nić odbiornik przed „stresem” 
w czasie przyjmowania oczysz-
czonych ścieków poprzez ich na-
turalizację – dodaje. Projekto-
wane i budowane przez firmę
oczyszczalnie ścieków stanowią

jeden zwarty obiekt budowlany,
w którym znajdują się wszystkie
urządzenia ciągu technologicz-
nego – oprócz sztucznej rzeki ta-
kże między innymi pomieszcze-
nia socjalne i administracyjne. 
Z tego względu obiekt mieści się
na małej działce i jest izolowany
od otoczenia. W czym tkwi suk-
ces i nowatorskość firmy? – Ży-
jemy w pokoju z biologią (BIO
PAX), bo jej nie przeskoczymy.
Bakterii nie interesują pomysły in-
żynierów. Dlatego to ja muszę się
dostosować do nich, a nie one do
mnie. Ochrona środowiska jest
bardzo interdyscyplinarną dzie-
dziną. Nie da się środowiska
chronić, nie wiedząc nic o źród-
łach zanieczyszczeń – podsumo-
wuje prezes. Za system ASD
Biopax zdobył miedzy innymi
Złoty Medal Targów Poznań-
skich, a za samosterowny, hybry-
dowy reaktor biologiczny nagro-
dę GRAND-PRIX na targach
WOD-KAN w Bydgoszczy. Uzys-
kał także nominację do Polskiej
Nagrody Innowacyjności 2015.

Damian Baran
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„Żyjemy w zgodzie z biologią”
System napowietrzenia jest sercem całego układu oczyszczania – jednym 
z najważniejszych procesów w technologii oczyszczania ścieków. Dlatego eks-
perci z firmy BIOPAX-WBWW Sp. z o.o. skupili się w swoich pracach nad stwo-
rzeniem innowacyjnego urządzenia napowietrzającego, które dzięki niebywałej
energooszczędności w krótkim czasie powoduje zwrot kosztów inwestycji.

Oczyszczalnia ścieków w Paczkowie

Jedna z realizacji firmy Multitechnika S.C., więcej na stronie www.woltaika.com
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Warszawska spółdzielnia PAX ma
za sobą naprawdę trudny okres.
Zadłużenie sięgające 200 mln zł
to już historia, dzięki porozumie-
niom z wierzycielami udało się 
je zredukować o 90 procent.
Wstrzymane niegdyś budowy do-
kończono i oddano do użytku.
Zasoby spółdzielni są zmoderni-
zowane i dobrze zarządzane. Pro-
blemy jednak się nie skończyły.
Niewielka grupa mieszkańców
uparcie dąży do likwidacji działa-
jącej od 58 lat spółdzielni. 
– Prawo spółdzielcze zna instytu-
cję likwidacji, ma przepisy okre-
ślające całą procedurę. Likwidacja
musi być uchwalona na Walnym
Zgromadzeniu i poparta przez
3/4 jego uczestników, w trakcie
dwóch spotkań w określonym
odstępie czasu – tłumaczy członek
zarządu Andrzej Szklarski.
– Tymczasem grupa pięciu osób
złożyła do sądu wniosek z arty-
kułu 42 kodeksu cywilnego, któ-
ry ma zastosowanie do spółek
cywilnych. Ustawa dotycząca pra-

wa spółdzielczego, jest ustawą
szczególną w stosunku do kode-
ksu cywilnego, więc to właśnie jej
przepisy powinny być w tym
przypadku stosowane. Dlaczego
sąd zdecydował, że będzie proce-
dował według kodeksu cywil-
nego? To pozostaje dla nas taje-
mnicą – dodaje.

Nie po kolei w sądzie

Nie jest to jedyna okoliczność,
która budzi wątpliwości zarządu
w kwestii bezstronności sądu.
Otóż jako uzasadnienie swojego
wniosku, przeciwnicy władz spół-
dzie-lni wskazują, że obecna rada
nadzorcza funkcjonuje niezgod-
nie z prawem – próbują dowieść,
że jej kadencja dobiegła końca,
a więc jako organ, nie istnieje.
Sprawę rozstrzyga sąd w osob-
nym postępowaniu, kolejna roz-
prawa odbędzie się w lipcu. Wie-
lkie zdziwienie wywołało ustale-
nie terminu rozprawy, której
efektem może być decyzja o li-

kwidacji spółdzielni na 11 czer-
wca. Wbrew wszelkiej logice po-
stanowiono, że najpierw sąd bę-
dzie orzekał czy Spółdzielnia
Mieszkaniowa PAX przestanie
istnieć z powodu braku organu,
jakim jest rada nadzorcza, a do-
piero w lipcu zapadnie decyzja,
czy rzeczony organ faktycznie nie
istniał. – To jest skandal i nie mo-
żna mieć wątpliwości, że jest to
działanie celowe – mówi prezes
zarządu Andrzej Ślązak. – Ta gru-
pa ludzi od lat próbuje zaburzyć
funkcjonowanie spółdzielni, któ-
ra jest na ostatniej prostej wycho-
dzenia z olbrzymich problemów,
które spowodował poprzedni za-
rząd. Ich wnioski o zmianę władz
spółdzielni, zgłaszane podczas
Walnego Zgromadzeniu, nie uzy-
skują odpowiedniego poparcia,
więc teraz szukają kruczków pra-
wnych. Niepokojące jest jednak
to, że sąd dopuszcza ich wnioski,
a swoimi decyzjami wyraźnie
utrudnia nam funkcjonowanie –
dodaje. W poprzednich latach

członkowie tej samej grupy skła-
dali do sądu wnioski o ogłoszenie
upadłości spółdzielni. Wtedy jed-
nak potraktowane one były jako
działania w złej wierze i oddalone.
Dziś działania przeciwników za-
rządu są o wiele groźniejsze. Pod
pozorem konieczności powołania
kuratora, umożliwiają likwidację
spółdzielni, na podstawie przepi-
sów kodeksu cywilnego, które nie
powinny być w takim przypadku
stosowane.

Likwidacja – i co dalej?

Pytanie które się nasuwa, to kto
na likwidacji skorzysta, a kto stra-
ci? Można przypuszczać, że sko-
rzystają ci właściciele lokali z ul.
Madalińskiego, którzy nie doko-
nali dopłat do wkładów budow-
lanych oraz były wierzyciel, który
przy obecnych władzach Spół-
dzielni nie ma szans na jakiekol-
wiek środki, ponieważ cały dług
został spłacony. Dla właścicieli
mieszkań konsekwencje byłyby

opłakane. Spółdzielnia jako duży
podmiot jest w trakcie prowadze-
nia wielu spraw, wynikających za-
równo z codziennego funkcjo-
nowania, jak i ostatecznego wyj-
ścia ze starego zadłużenia. Likwi-
dacja oznaczałaby przekształcenie
we wspólnoty mieszkaniowe, 
z których część automatycznie
zostałaby obarczona pozostałym
długiem. Choć o ustalenie osta-
tecznej wysokości pozostałego
długu wierzyciel spiera się ze spół-
dzielnią w sądzie, to w razie wy-
granej mógłby zgłosić się po
swoją wierzytelność do mieszkań-
ców. – Lokatorskie lub własno-
ściowe prawo do lokalu, który
znajduje się w zasobach spół-
dzielni, która jest obciążona dłu-
giem, nie pociąga za sobą odpo-
wiedzialności za te długi – tłuma-
czy prezes. – Jeśli jednak spół-
dzielnia zostanie zlikwidowana,
to mieszkańcy staną się zarówno
właścicielami majątku, jak i długu
hipotecznego. A to może być
nawet 20 mln zł – podkreśla.

Gra na czas

Jedynym sposobem na sprawied-
liwe rozwiązanie sporu o konie-
czność wprowadzenia kuratora
do warszawskiej SM PAX jest od-
czekanie na decyzje sądu w spra-
wie istnienia, bądź nieistnienia
rady nadzorczej, której brak byłby
jedynym uzasadnieniem takiego
posunięcia. Wyznaczenie termi-
nów rozpraw w kolejności wy-
kluczającej prawidłowy ciąg przy-

czynowo-skutkowy, komplikuje
tę sytuację. Zarząd zdecydował
się na złożenie wniosku o odwo-
łanie jednego z sędziów ze składu
orzekającego, uzasadniając to bra-

kiem bezstronności przy dopusz-
czaniu członków spółdzielni do
udziału w rozprawie. Odrzucone
zostały wnioski o udział pełno-
prawnych członków, zgodę nato-
miast otrzymały osoby o wątpli-
wym statusie członkowskim.
– Chcemy mieć poczucie, nawet
w tak kuriozalnej sytuacji, że wy-
miar sprawiedliwości rozstrzyga
tę sprawę na podstawie przepi-
sów i dowodów, a nie uprzedzeń
i interesów – sumuje prezes. ■

Spółdzielnie mieszkaniowe odetchnęły z ulgą, gdy skład sejmowej Komisji Nadzwyczajnej,
która rozpatruje projekty ustaw z zakresu prawa spółdzielczego, opuściła posłanka Lidia Sta-
roń. Okazuje się jednak, że lista utrudnień, którym muszą stawiać czoła spółdzielcy, jest dłuż-
sza. Obserwując ostatnie wydarzenia w Spółdzielni Mieszkaniowej PAX, widać wyraźnie, 
że garstka jej przeciwników do swoich celów próbuje wykorzystać również warszawskie sądy.

Zamiast decydować – będą likwidować
SPÓŁDZIELCZOŚĆ MIESZKANIOWA

Rozprawa w sprawie powołania
kuratora dla Spółdzielni Mieszka-
niowej PAX odbyła się 11 czerwca
w Sądzie Rejonowym dla m. st.
Warszawy przy ul. Czerniakowskiej
100A. Sąd przyjął do rozpoznania
wniosek o odwołanie jednego z sę-
dziów i odroczył rozprawę.

Andrzej Ślązak - prezes zarządu SM PAX

Z pomocą po raz kolejny przy-
chodzi Unia Europejska, tym
razem z perspektywą 2014-2020,
ukierunkowaną głównie na inno-
wacyjne rozwiązania. Jakie kon-
kretnie? Możliwości jest wiele.

Nowatorskie metody zwalczania
nieuleczalnych chorób, nowo-
czesne technologie, które ułat-
wiają nam codzienne funkcjo-
nowanie, zaangażowanie w pro-
jekty na rzecz aktywnej ochrony
środowiska i właściwego wyko-
rzystania surowców naturalnych
czy też wspieranie szkolnictwa,
poprzez wdrażanie przyszłościo-
wych kierunków nauczania – to
tylko część z ogromu projektów,
które są dziś w Polsce realizo-
wane. Nowa perspektywa unijna

to też nowe niewiadome, infor-
macji na temat poszczególnych
programów do tej pory było nie-
wiele. Dlatego trzecia edycja Pol-
skiego Kongresu Przedsiębio-
rczości poświęcona będzie w du-

żej mierze rozmowom na temat
możliwości pozyskiwania środ-
ków, rozmowom z firmami, któ-
re na co dzień zajmują się po-
zyskiwaniem dotacji, jak i z tymi,
którzy własnym sumptem pozys-
kali europejskie finansowanie.
Wydarzenie te pozwoli na wy-
mianę poglądów i doświadczeń
na tle różnych sektorów gospo-
darki, co może zaowocować
wspólnym opracowaniem kolej-
nych pomysłów, które umocnią
pozycji Polski jako lidera regionu.

W celu podkreślenia wagi po-
szczególnych działań i osiągnięć,
Polska Agencja Przedsiębiorczości
przyznała w tym roku wybranym
przedsiębiorstwom nominację do
tytułu Polska Nagroda Innowa-
cyjności, by w ten sposób móc na-
grodzić szereg oryginalnych prze-
dsięwzięć, wnoszących pozyty-
wne zmiany w całym społeczeń-
stwie. Nominacja do tak pre-
stiżowej nagrody ma na celu do-
cenienie ciężkiej, często wielolet-
niej pracy na rzecz wdrożenia
zupełnie nowych, niespotyka-
nych nigdy dotąd rozwiązań. Na-
grodę mają szanse dostać po-
dmioty, które swym codziennym
działaniem przyczyniają się do
szeroko pojmowanego rozwoju.
W każdym wydaniu prezentu-
jemy tego typu nieszablonowe
metody działań rozmaitych firm,
instytutów badawczych czy krea-
tywnie działających uczelni wy-
ższych, by nikt nie pozostał ano-
nimowy, a jego działania ujrzały

światło dzienne nie tylko wśród
specjalistów konkretnych branż,
ale całego społeczeństwa. Mamy
na uwadze ogromne zaintereso-
wanie czytelników kwestiami do-
tyczącymi innowacji i wprowa-
dzaniem ich w życie, dlatego też
promowanie nowatorskich idei
ma tak duże znaczenie. Zachę-
camy do zapoznania się z kolejną
grupą nominowanych do Polskiej
Nagrody Innowacyjności oraz ty-
tułu Lidera Rozwoju Regionalnego.

Barbara Szczepanek

OD REDAKCJI

Zmierzamy w 
dobrym kierunku
Polska od lat boryka się z kwestią rozwoju, zapew-
nienia lepszych warunków obywatelom, a co za
tym idzie – stworzeniem nowych i przede wszyst-
kim dobrze płatnych miejsc pracy. Właściwą drogą 
do podjęcia tych założeń jest inwestowanie w coraz
lepsze rozwiązania w różnych gałęziach przemy-
słu. Jednak sam pomysł nie wystarczy, po-
trzebne są jeszcze odpowiednie środki. 

Sośnicowice otrzymały prawa
miejskie w 1526 roku. Gmina
składa się z dziewięciu miejsco-
wości, liczy 8 317 mieszkańców.  
– Mamy 35% użytków rol-

nych i 59 % leśnych. Urodzi-
łem się i wychowałem w tej
gminie – znam i utożsamiam się 
z mieszkańcami. Wszystko, co
osiągnąłem w życiu, jest związane
z tym miejscem. Funkcję bur-
mistrza sprawuję już czwartą 
kadencję – opowiada Marcin
Stronczek.

Gmina Sośnicowice została no-
minowana do tytułu Lider Roz-
woju Regionalnego 2015. Czym
dla Pana jest to wyróżnienie?
Jest to pewnego rodzaju zaszczyt
i mobilizacja do dalszego działa-
nia. Małe gminy o małym budże-
cie mają trudności z przebiciem
się ponad przeciętność. Uważam,
że nominacja jest w pełni zasłu-
żona. Jesteśmy dziś regionalnym
liderem w zakresie pozyskiwania
środków unijnych w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego – ok. 3000 zł przypada na
jednego mieszkańca. Dla porów-
nania w Gliwicach ta liczba wy-
nosi ok. 800 zł. W 2011 roku
budżet gminy sięgał 24 mln zł,
dzisiaj w samych planach jest ok.
40 mln zł.

Jakie najważniejsze inwestycje
zostały przeprowadzone w ostat-
nich latach?
Przede wszystkim kanalizacja
gminy – do tej pory wykonano
ok. 50 proc. sieci (ostatnio 
w miejscowościach Rachowice 

i Sierakowice). Jest to istotne nie
tylko ze względu na ochronę śro-
dowiska, ale i dalszy rozwój.  Do
tej pory w pełni uzbroiliśmy 12
ha ziemi pod działalność gospo-
darczą (drogi, chodniki, ścieżki
rowerowe, oświetlenie uliczne,
woda, kanalizacja, zasilanie ener-
getyczne, dostęp do ważnych cią-
gów komunikacyjnych), w tym
roku zaczynamy sprzedaż działek.
Położenie jest atrakcyjne – niecały
kilometr od autostrady A4 oraz
autostrady A1. Specjalna Strefa
Ekonomiczna jest położona nie-
spełna 10 km stąd. Od niedawna
funkcjonuje rozbudowana i zmo-
dernizowana komunikacja miej-
ska. W tym miesiącu oddajemy
obiekt wielofunkcyjny, w którym
znajdzie się dom opieki dziennej
nad osobami w podeszłym wieku
oraz nowoczesna biblioteka, wy-
posażona w książki i komputery.
Chcemy ułatwić starszym oso-
bom kontakt z bliskimi, znajdują-
cymi się poza granicami kraju, np.
poprzez Skype. W specjalnej sali
widowiskowej będą się odbywać
wydarzenia kulturalne, m.in.
koncerty. W jednym ciągu znaj-
duje się już nowoczesne przed-
szkole i gimnazjum, realizujemy
także rozbudowę pobliskiego
OSiR-u oraz parku. Ostatnio od-
daliśmy do użytkowania Dirt-
park, a w tym roku chcemy
jeszcze wybudować siłownię na
wolnym powietrzu. Ponadto uru-
chomiliśmy izbę pamięci, w któ-
rej starsze osoby mogą wspo-
minać dawne dzieje, niestety, nie-
jednokrotnie trudne – część mia-
steczka została brutalnie znisz-

czona podczas II wojny światowej
przez żołnierzy radzieckich, zaś
kobiety przeżyły gehennę.

Jakie Państwo podejmują działa-
nia związane z gospodarką ni-
skoemisyjną?
Wprowadzono 2 programy:
ograniczenia niskiej emisji oraz
usuwanie azbestu – oba dobrze
funkcjonują. Osobiście jestem za-
skoczony efektem tego drugiego,
dzięki któremu wywieziono wiele
ton azbestu.

Co turyści mogą znaleźć w okolicy?
Gminę Sośnicowice w wolnym
czasie odwiedzają chętnie miesz-
kańcy Gliwic i sąsiednich miast.
Mamy dużo ścieżek rowero-
wych, jesteśmy w takim położe-
niu, że  dobre wiatry znad lasu
przynoszą czyste powietrze, któ-
rym turyści chcą oddychać.
W naszych miejscowościach znaj-
dują się zabytkowe obiekty od-
restaurowane przy wsparciu
m.in. gminy. Są to kościoły w Ra-
chowicach, Smolnicy, Sierakowi-
cach i Kozłowie, a także pomnik
Juliusza Rogera, znanego lekarza,
księcia raciborskiego. ■

LIDER ROZWOJU REGIONALNEGO 2015 - NOMINACJA

Gmina łącząca ludzi
nwestorzy, przedsiębiorcy, miłośnicy historii, kultury i czystego powietrza.
Turyści spokojnie jeżdżący na rowerach oraz ci, którzy lubią akrobacje. 
Ludzie młodzi i starsi. Wszyscy mogą znaleźć coś dla siebie w gminie 
Sośnicowice. Z burmistrzem, Marcinem Stronczkiem, rozmawia Aleksandra Gil.

Laureaci Polskiej Nagrody Innowacyjności 2014 odbierali swoje wyróżnienia w Filharmonii Śląskiej



– Innowacyjność naszej techno-
logii polega na produkcji herbat
składających się w 100 proc. 
z owoców. Jesteśmy w tej chwili
jedyną firmą w Polsce, która 
w ten sposób je przygotowuje –
mówi Wojciech Piasecki, prezes
przedsiębiorstwa. – Aktualnie
tworzymy linię technologiczną,
przy pomocy której z suszonego
owocu stworzymy gotową mie-
szankę. Planujemy oddanie urzą-
dzenia do użytku pod koniec
czerwca – dodaje. Firma w ciągu
najbliższych dwóch lat chce
wprowadzić także nowatorską
technologię wzbogacania ziół.
– Jeszcze bardziej rozwiniemy

dziedzinę prozdrowotną. Mocno
zaangażujemy się w rozwój suple-
mentów diety i herbat zioło-
wych, wykorzystywanych do
ochrony zdrowia – informuje
Wojciech Piasecki. Za te rozwią-
zania marka Bifix uzyskała nomi-
nację do Polskiej Nagrody
Innowacyjności 2015, programu
prowadzonego przez Polską
Agencję Przedsiębiorczości. Prze-
dsiębiorstwo nie słynie jednak
tylko z innowacyjności, ale rów-
nież z jakości. Wielka w tym za-
sługa laboratorium, wyposa-
żonego w nowoczesny sprzęt.
Nadzór nad produkcją ekolo-
giczną zaczyna się już na polach –
od wysadzenia rośliny, poprzez
pielęgnację, zbiór, suszenie, aż do

przetwarzania. Laboratorium po-
twierdza właściwy przebieg pro-
cesów ekologicznych. – Kontro-
lujemy surowce i gotowe mie-
szanki. Głównie chodzi o metale
ciężkie i pozostałość substancji
chemicznych – tłumaczy prezes.
Kolejny atut firmy tkwi w posia-
daniu 390 ha plantacji owoców.
Dzięki temu sprowadzany asorty-
ment stanowi niewielki procent
w stosunku do produktów włas-
nych. Należy podkreślić, że prze-
dsiębiorstwo jest pionierem 
w produkcji herbat owocowych.  
– Zaczęliśmy wprowadzać naszą
ofertę na rynek w 1992 roku jako
pierwsi w kraju. Do tego czasu
Polacy pili tylko herbatę z im-
portu. Naszą pierwszą propozycją
była herbata aroniowo-jabłkowa
– wspomina prezes, który założył
firmę na bazie swojego gospodar-
stwa sadowniczego w Tuszynie. 
Podjął odważną decyzję, ponie-
waż spożycie herbat owocowych
u nas wynosiło na początku lat
90. zaledwie 2 proc. Dzisiaj ten
współczynnik oscyluje w grani-
cach 12-15 proc. Daleko nam
jeszcze do Austrii i Niemiec, gdzie
większość osób woli „owocową
od czarnej”, ale jak zapewnia
Wojciech Piasecki – zmierzamy 
w dobrym kierunku i kiedyś do-
równamy pod tym względem za-
chodnim sąsiadom.

Damian Baran

Opłaciła się 
odważna decyzja
Znany producent herbat owocowych, ziołowych
oraz suplementów diety, firma Bifix, wdraża 
właśnie autorską technologię wytwarzania inno-
wacyjnej gamy herbat wzbogaconych sokiem.

4
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W każdej firmie czy instytucji
przestrzegane muszą być pewne
normy. O różnych działaniach nie
mówi się na głos, a jednak mają
fundamentalne znaczenie w ist-
nieniu danej komórki. Tam, gdzie
spotykają się ze sobą dziedziny
nauki i technologii pojawia się
potrzeba wdrożenia i monitoro-
wania systemów jakości. Założy-
ciel firmy Labkonsulting, oferu-
jącej m.in. wprowadzanie owych
systemów jak i szkolenia eksper-
ckie  podkreśla, że w ich wdroże-
niu chodzi o to, aby ułatwić pracę
ludziom. O możliwościach jakie
stwarza edukacja i technika z wła-
snego doświadczenia wie Jacek
Wojciechowski,  który wywodzi
się z branży laboratoryjnej. Eks-
percka wiedza, ponad 1000 prze-
szkolonych osób w ciągu 5 lat
idealnie wypełniają niszę szkoleń
z farmacji i biotechnologii.
– Jakość naszych usług opiera się
na wychodzeniu naprzeciw ocze-
kiwaniom klientów – mówi Woj-
ciechowski. – Nasze działania po-
wstały jako alternatywa dla spe-
cjalistycznych szkoleń, które do
pewnego momentu były do-
stępne tylko w Warszawie. To
właśnie na południu Polski,  przy
mocnym wsparciu Wrocław-
skiego Parku Technologicznego,
stworzyliśmy miejsce oferujące
szkolenia szyte na miarę. Deter-
minantem sukcesu, oprócz wie-

dzy, jest elastyczność – klienci bar-
dzo sobie to cenią – dodaje. Firma
może pochwalić się swoim wkła-
dem w odkrywczym, naukowym
projekcie. W laboratoriach Uni-
wersytetu Medycznego we Wro-
cławiu, gdzie badane będą gle-
jowe komórki węchowe, dzięki
którym będzie można naprawić
rdzeń kręgowy, Labkonsulting
wdraża systemy jakości. –  Praca
wrocławskich lekarzy w tym za-
kresie zasługuje na Nagrodę
Nobla – podkreśla właściciel
firmy. Plany na przyszłość są bar-
dzo obiecujące. – Nasza firma ja-
ko jedna z pierwszych planuje 
w tym roku poszerzenie swojej
działalności o kursy e-learnin-
gowe, dotyczące laboratoriów
chemicznych, farmaceutycznych
i biologicznych. To oznacza, że
brak czasu czy miejsce zamieszka-
nia przestaną być barierą w zdo-
byciu cennego certyfikatu. Twó-
rca nie zapomina także o szerszej
grupie odbiorców, do której na-
leży każdy zainteresowany wy-
sublimowaną kuchnią czy natu-
ralną kosmetologią. Kucharz czy
kosmetolog i chemik w jednym?
Takiej właśnie wybuchowej mie-
szanki możemy spodziewać się
jeszcze w tym roku. Szczegóły do-
stępne będą na stronie: www.lab-
konsulting.pl

Agnieszka Polańska

Jakość szyta 
na miarę
Systemy wdrożenia jakości, biotechnologia,
kuchnia molekularna i naturalna kosmeto-
logia – co mają ze sobą wspólnego?
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Pierwszy w Polsce poradnik za-
kupowy „Zarządzanie zaku-
pami” jest dedykowany dla se-
ktorów: PZP i MSP. W Polsce 
w 2013 r. na podstawie kryte-
rium ceny udzielonych zostało
92% zamówień publicznych.
– To złe podejście. Nie można

porównywać konia z osłem i na
podstawie ceny twierdzić, że
osioł będzie lepszy. Nie można
też kierować się zasadą, że im
drożej tym lepiej, gdyż praktyka
pokazuje, że tak nie jest. Na co
dzień uczymy, jak efektywnie
wydawać publiczne pieniądze,
by kupić optymalnie i nie nara-
zić się na zarzuty ze strony in-
stytucji nadzorujących – tłuma-
czy Grzegorz Klimarczyk, pre-
zes zarządu Open Nexus. Inną
kwestią jest wartość, na której
nam zależy, np. szybkość.
– Stworzyliśmy do tego naj-

prostszy system na rynku, który
zwraca się średnio po dwóch
tygodniach użytkowania. Jeżeli
ktoś potrafi wysłać maile, to bę-
dzie umiał obsłużyć naszą plat-
formę zakupową. Jako pierwsi
w Polsce odeszliśmy od reje-
strowania dostawców. Innowa-
cją na skalę europejską jest na-
tomiast to, że dostawca nie
musi opuszczać skrzynki mailo-
wej – wypełnia tylko komórki
w Excelu i odsyła plik na
e-mail. Resztę wykonuje system

automatycznie. Do tej pory pa-
nował stereotyp systemu złożo-
nego, a przez to bardzo koszto-
wnego. Chcieliśmy to zmienić
i pokazać, że narzędzie może
być proste, intuicyjne i przy-
jazne dla użytkownika. Open
Nexus jest transparentny, nie
przysparza użytkownikom do-
datkowej pracy, wręcz przeciw-
nie, oszczędza ich cenny czas –
dodaje Klimarczyk. Firma nie
jest liderem najniższej ceny,
gdyż sprzedaje obsługę z szer-
szym wsparciem – kształtowa-
niem wiedzy na temat zakupów,
która w kraju jest wciąż na ni-
skim poziomie. Co tydzień uka-
zuje się nowa wersja systemu.
– Na rynku funkcjonują co pra-
wda platformy bezpłatne, jak
np. stworzona przez Urząd Za-
mówień Publicznych. – Jednak
obecnie negocjacje trwają 2-3
dni, a podejmowanie decyzji
nawet 2 tygodnie. Chcemy, że-
by cały proces zakupowy, od
momentu zapotrzebowania do
momentu dostawy trwał 24 go-
dziny. Nasza firma może rów-
nież wygrać tym, że dzięki pe-
łnemu wsparciu mamy najszyb-
szą stopę zwrotu. Przykładowe
zakupy to ciągnik czy usługi
modernizacji sprzętu – objaśnia
Klimarczyk. 

Aleksandra Gil

Błędy w zakupach PZP
– jak im zaradzić?
Istnieją cztery główne grupy zakupów: dźwignie,
strategiczne, wąskie gardła i procesowe, każda
powinna mieć inną metodę wyboru dostawcy.

– Firma dostarcza bardzo zaawa-
nsowane technologie, które są
niezbędne do najważniejszych
procesów przemysłowych, takich
jak wytwarzanie energii elek-
trycznej, wydobywanie węgla czy
miedzi. Wszędzie tam potrzebne
są pompy – mówi wiceprezes
Piotr Kańtoch. Dostosowane do
rynku produkty oraz rozwiązania
mają wkład w rozwój poszczegól-
nych sektorów m.in. branży ener-
getycznej, wydobywczej, a także
komunalnej. Polska jest jednym 
z większych placów budowy
energetycznej w Unii Europej-
skiej. – Uczestniczymy w więk-
szości tych projektów – dodaje
wiceprezes. Bogate zaplecze zwią-
zane z opracowywaniem nowych
produktów i technologii klasyfi-
kuje spółkę nie tylko jako firmę
produkcyjną, ale przede wszyst-
kim inżynierską. Mocno stawia
ona na systemy komunikacji,
wsparcia decyzji, procesów sprze-
daży. Stale unowocześniane na-
rzędzia, służące wymianie wiedzy
to innowacyjne wsparcie procesu
decyzyjnego. Portfolio przedsta-
wia zaawansowane projekty
„pod klucz”, czyli rozwiązania
dostosowane indywidualnie do
potrzeb inwestora. Do prawidło-
wego działania pracy pomp po-
trzebne są bardzo duże nakłady
energii elektrycznej. Dzięki pro-
dukowanym przez firmę urządze-
niom, możliwe jest znaczne ogra-

niczenie tych kosztów. Perspe-
ktywa kolejnych lat w spółce ry-
suje się pod znakiem bardzo du-
żych inwestycji przy wykorzysta-
niu funduszy unijnych. Dlatego
spółka inwestuje w swoje zaple-
cze badawczo-rozwojowe, jed-
nym z kluczowych projektów 
w tym zakresie jest budowa naj-
większej w Polsce stacji prób
pomp, która będzie gotowa
w 2017 roku. Wartość inwestycji
szacuje się na około 20 mln zł.

Polskie powody do dumy

Szybkość realizacji i wielkość
przedsiębiorstwa nie zawsze są
determinantami jakości. Spółka
mimo, iż jest wielokrotnie razy
mniejsza od firm na rynku global-
nym, posiadających bardzo duże
możliwości finansowania działań
badawczo-rozwojowych, oferuje
produkty nieodbiegające od świa-
towej czołówki. – Nasze do-
świadczenie, elastyczność  i par-
tnerska współpraca z klientami
przekładają się na to, że jesteśmy
w stanie oferować rozwiązania 
o doskonałych parametrach i wy-
sokiej jakości w bardzo konku-
rencyjnych cenach – tłumaczy
Piotr Kańtoch. Oprócz sporych
nakładów na badania i rozwój,
przedsiębiorstwo przede wszyst-
kim stawia na ludzi, którzy są jego
największym potencjałem.

Agnieszka Polańska

Oszczędność i
jakość idą w parze
W ciągu ostatnich 100 lat Grupa Powen-Wafapomp
SA mocno zaakcentowała swoją obecność na mapie
polskiego przemysłu. Wkład w technologie stoso-
wane na rynku ogólnoświatowym opiera na solid-
nym fundamencie pracowitości oraz kreatywności.
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Właściciele firmy, architekci – 
dr inż. Miłosz Lipiński i dr inż.
Ludwika Juchniewicz-Lipińska –
zaprojektowali i wybudowali
pierwszy certyfikowany dom pa-
sywny w Polsce. – Nasza przy-
goda z budownictwem energo-
oszczędnym zaczęła się w latach
90, pracowaliśmy wówczas na
Politechnice Wrocławskiej. Z za-
fascynowania nowatorskimi ide-
ami powstał wówczas pomysł
zrealizowania certyfikowanego
domu pasywnego również w Pol-
sce – relacjonuje właścicielka.
– Chcieliśmy sprawdzić czy nie-
miecka idea pasywności sprawdzi
się w naszych realiach – dodaje.
Lipińscy zaprojektowali innowa-
cyjny budynek, a następnie roz-
poczęli jego budowę. Oddali go
do użytku w 2007 roku. Ich
dom, jako pierwszy w naszym
kraju uzyskał certyfikat Instytutu
Budynków Pasywnych w Darm-
stadt, twórcy idei pasywności.
Opracowali także wzorzec tech-
nologii budynków energooszczę-
dnych i ekonomicznych. Lipińscy
od tego czasu bardzo zaangażo-
wali się w promowa-
nie wśród rodaków
nowoczesnego tech-
nologicznie budow-
nictwa. Zorganizo-
wali wiele konferencji
i warsztatów poświę-
conych temu tema-
towi. Lipińscy tworzą

projekty domów, które cechują
się nie tylko energooszczędno-
ścią, ale również dostępnością,
czyli niskimi kosztami budowy. –
Naszymi klientami nie są osoby,
które nie liczą się z wydatkami.
To ludzie reprezentujący klasę
średnią, ale jednocześnie aspiru-
jący do posiadania nowoczes-
nego miejsca do mieszkania –
tłumaczą właściciele biura projek-
towego. – Nie ma miejsca na spe-
cjalne fajerwerki. Nam chodzi 
o bardzo racjonalne działania,
pomagające wygodnie żyć kil-
kuosobowej rodzinie. Nie sta-
wiamy się w roli designerów,
tworzymy architekturę, która
realnie odpowiada na potrzeby
połeczeństwa – podkreśla Mi-
łosz Lipiński. Takie podejście
przekłada się na liczne nagrody
i wyróżnienia. W marcu biuro
otrzymało II nagrodę w konkur-
sie Muratora na Dom Dostępny
2021. Z kolei PAP nominowała
firmę za nowatorskie rozwiązania
do Polskiej Nagrody Innowacyj-
ności 2015.

Damian Baran

Pionierzy nowego
budownictwa
Łączenie dobrej architektury z oszczędzaniem
energii w sposób racjonalny i ekonomiczny, wyróż-
nia na tle konkurencji pioniera domów pasywnych
i energooszczędnych w Polsce, czyli wrocławskie
Biuro Projektowe M&L Lipińscy, Lipińscy Domy. 
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Model ułatwia wchodzenie na
rynek pracy ludziom w wieku 15-
25 lat, szczególnie osobom zagro-
żonym wykluczeniem społe-
cznym (w tym wychowankom
pieczy zastępczej). We Wrocławiu
i Poznaniu powstały Kluby 
Aktywności Rozmaitych – miej-
sca spotkań młodzieży i edukacji
nieformalnej. Z oferty skorzys-
tało ponad 600 osób. – Młodzież
rozwijała swoje umiejętności spo-
łeczne i kompetencje zawodowe.
Uczestniczyła w zajęciach in-
dywidualnych, a także w warsz-
tatach z Liderami Procesów Gru-
powych i Przewodnikami po
Rynku Pracy. Nabywała umiejęt-
ności, których brakuje ludziom
wchodzącym na rynek pracy.
Uzupełnialiśmy te deficyty. Kon-
centrowaliśmy się przede wszyst-
kim na zasobach i umiejętno-
ściach, które młodzież już posia-
dała. – mówi Aldona Głembocka,
kierownik projektu. Jak dodaje
Grzegorz Szewczyk, dyrektor ds.
społecznych spółki, kwestie zwią-
zane z komunikacją, współpracą
w grupie, podziałem zadań, ale 
i lęk przed wyjściem na zewnątrz
– to największe bolączki młodych
ludzi. – Innowacją, którą zastoso-
waliśmy w projekcie, było prze-
mieszanie grupy osób objętych
pieczą zastępczą i ich rówieśni-
ków o tzw. zdrowych postawach

społecznych. Stworzy- liśmy na-
turalne warunki do wymiany
własnych doświadczeń – tłuma-
czy. Prezes Wrocławskiej Rewita-
lizacji, Grażyna Adamczyk-
Arns, podkreśla, że bardzo waż-
nym elementem całego projektu
było "zarażanie" uczestników pa-
sją. – Osoby młode, które chcą
dzielić się z innymi swoimi zain-
teresowaniami,  są fantastycznym
przykładem dla rówieśników.
Dużo lepszym sposobem dotarcia
do nich niż wykład pedagoga, czy
artykuł w gazecie – zaznacza pre-
zes. Zakończył się etap wypraco-
wania i testowania projektu.
Autorom rozwiązania zależy teraz
na jego upowszechnieniu. – Udo-
stępniliśmy podręcznik na naszej
stronie internetowej i w formie
publikacji. Każdy podmiot, każde
partnerstwo trójsektorowe, każda
osoba zainteresowana wspiera-
niem młodzieży we wchodzeniu
na rynek pracy, może korzystać 
z efektów naszej pracy – sumuje
kierownik projektu. 

Damian Baran

Zarazili pasją
młodzież
Wrocławska Rewitalizacja wraz z partnerami realizowała 
od lipca 2012 r. do czerwca tego roku innowacyjny, autorski
projekt „KARnet15+ − model współpracy trójsektorowej”.
Przedsięwzięcie służyło wypracowaniu i upowszechnieniu
w Polsce nowego sposobu współdziałania pomiędzy 
podmiotami publicznymi oraz niepublicznymi instytucjami 
pomocy i integracji społecznej a przedsiębiorcami.
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