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Wodociągi Białostockie Sp. z o. o. w Białymstoku

onajstarsze przedsiębiorstwo komunalne w mieście Białystok, 
działające od 1890 roku;

oprowadzą działalność w zakresie ujmowania, uzdatniania, 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego 
odprowadzenia i oczyszczania ścieków na terenie miasta 
Białystok i gminy Wasilków. Ponadto Spółka prowadzi hurtową 
sprzedaż wody i hurtowy odbiór ścieków dla gmin ościennych: 
Supraśl, Juchnowiec Kościelny, Choroszcz, Dobrzyniewo             
i Zabłudów;

o3 zakłady produkcji wody, nowoczesna mechaniczno-
biologiczna oczyszczalnia ścieków; 



Wodociągi Białostockie Sp. z o. o. w Białymstoku

owoda jest dostarczana do odbiorców siecią wodociągową          
o długości 1 175 km (wraz z przyłączami), co daje 98,82 % 
mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej;

o ścieki są odbierane i odprowadzane na oczyszczalnię siecią 
kanalizacyjną o długości 696 km (wraz z przyłączami), co daje 
98,25 % mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej;

o Spółka systematycznie doskonali wdrożony w 2006 roku 
Zintegrowany System Zarządzania wg odpowiednich norm: 
system zarządzania jakością, system zarządzania 
środowiskowego oraz system zarządzania bezpieczeństwem      
i higieną pracy 



Współpraca sfery biznesu z uczelniami wyższymi 

Wyzwania współczesnej gospodarki 
innowacyjnej i konkurencyjnej

Tworzenie partnerstw i podejmowanie 
współpracy międzysektorowej

Współdziałanie biznesu z uczelniami, 
przybierające różne formy, dostosowane 

do potrzeb i możliwości obu stron



Czynniki kształtujące relacje nauka - biznes

• uregulowania prawne dotyczące własności 
intelektualnej i ochrony patentowej,

• prawo o szkolnictwie wyższym
przepisy prawa

• mechanizmy fiskalne kształtujące skłonność 
firm do inwestowania w innowacje (np. ulgi 
podatkowe)

fiskalne 
uwarunkowania 
transferu wiedzy

• skłonność firm do realizacji procesów 
innowacyjnych,

• dostępność specjalistów wykonujących usługi 
B+R

dostępność 
techniki                 

i technologii



Czynniki kształtujące relacje nauka - biznes

• kompetencje kadr przedsiębiorstw w zakresie 
wdrażania innowacji,

• dostępność programów stażowych dla 
studentów

instrumenty 
kształtujące rynek 

zatrudnienia

• koszty kredytu inwestycyjnego,

• dostępność bezzwrotnych dotacji na rozwój 
innowacji

koszt kapitału 
inwestycyjnego

• Dostępność centrów innowacji i transferu 
technologii,

• dostępność instytucji doradczych, specjalizujących 
się we wsparciu wdrażania innowacji

jakość otoczenia 
około 

biznesowego



Formy współpracy uczelni z biznesem
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visiting professors
studia/staże naukowe

udział w radach naukowych
dodatkowe zatrudnienie

umowy o współpracy
konsorcja badawcze

wspólne programy badawcze
(finansowane ze źródeł zewnętrznych)

zlecane projekty badawcze

fo
rm

y 
in

d
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u
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e kontakty osobiste
udział w konferencjach

wykłady gościnne
udział w zespołach naukowych

(projektowych)

praktyki i staże studenckie
praktyki/badania doktorantów

doradztwo
dodatkowe zatrudnienie

formy indywidualne formy instytucjonalne

biznes

Źródło: Responsible Partnering. Joining forces in a word of open innovation. A guide to better practices for
collaborative research between science and industry, European Commission – EIRMA – EUA – EARTO – ProTon
Europe, January 2005, cyt. za: Transfer technologii z uczelni do biznesu, s. 33.



Korzyści ze współpracy sfery biznesu z uczelniami 
wyższymi 

Uczelnie Biznes

o komercjalizacja wyników prac badawczych
pracowników;

o realizacja badań wspólnie z praktykami;
o doskonalenie programów kształcenia o elementy

oczekiwane na rynku pracy;
o wzrost poziomu atrakcyjności absolwentów na rynku

pracy;
o poprawa jakości kształcenia i badań;
o wypełnienie zobowiązań prawnych;
o korzyści finansowe;
o zwiększenie rozpoznawalności uczelni wśród

pracodawców i kandydatów;

o dostęp do specjalistów;
o zmniejszenie kosztów i ryzyka działalności;
o podnoszenie jakości kapitału ludzkiego;
o promowanie wizerunku firmy jako atrakcyjnego

partnera;
o stworzenie sieci kontaktów ze środowiskiem

akademickim;
o rozwój nowych produktów i usług;
o możliwość wdrażania innowacyjnych rozwiązań;
o dostęp do najnowszej wiedzy;
o employer branding;



Uczelnie – biznes - samorząd

praktyczne doświadczenie,

większe szanse na rynku pracy,

komercjalizacja wiedzy,

wzrost konkurencyjności polskiej 
nauki,

dodatkowe finansowanie

wysoko wykwalifikowana 
kadra,

innowacyjne rozwiązania,

employer branding,

nowe perspektywy

promocja samorządu,

rozwój gospodarczy,

wzrost innowacyjności,

zwiększenie liczby miejsc 
pracy



Bariery w relacjach 
nauka - biznes

obrak dostatecznych zachęt ze strony państwa;

owysokie koszty współpracy;

obrak kompetentnych pośredników między 
środowiskami;

obrak informacji na temat możliwości 
współpracy;

obiurokracja;

obrak zainteresowania ze strony naukowców;

o zbyt wolne tempo pracy;

obariery prawne

o skupienie się na sprawach bieżących



Wodociągi Białostockie – firma innowacyjna

Innowacyjna firma

posiadanie 
długookresowej 
strategii rozwoju 
uwzględniającej 

innowacyjność we 
wszystkich sferach 

działania firmy

dostęp do 
pracowników 

wiedzy: własnych 
(zatrudnionych)     

i obcych (eksperci 
i doradcy 

zewnętrzni, kadra 
naukowa               

z uczelni, studenci 
z wysokimi 

kwalifikacjami 
zdobytymi jeszcze 
w trakcie studiów)

dostęp do 
nowoczesnej bazy 
B+R, prowadzenie 

badań, 
współpraca            
z uczelniami 

wyższymi i innymi 
podmiotami 

uczestniczącymi   
w procesach 

transferu wiedzy

zdolności 
adaptacyjne, 
otwartość na 

zmiany i gotowość 
ich wprowadzenia 

we wszystkich 
sferach działania 

firmy

zdolności do 
przewidywania 
przyszłości oraz 

wykonane 
rozpoznanie 

rynkowe, 
oceniające realne 
zapotrzebowanie 
na innowacyjne 
produkty i usługi

dostęp do 
kapitału 

inwestycyjnego 
(własnego lub 

obcego) 
przeznaczonego 

na realizację 
procesów 

innowacyjnych

Źródło: A. Sosnowska, S. Łobejko, P. Kłopotek, Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2001.



Współpraca nauki 
i biznesu z perspektywy 
Wodociągów Białostockich 
Sp. z o. o. w Białymstoku

Wodociągi 
Białostockie 

oczekują             
od uczelni

Kształcenia 
kadr

Opracowywania 
diagnoz, 

ekspertyz             
i opinii

Formułowania 
zadań 

badawczych, 
wdrażania i 

komercjalizacji 
wyników

Dostarczania 
wynalazków       

i innych

Proponowania 
rozwiązań 

innowacyjnych



Wodociągi Białostockie - nauka

praktyki i staże studenckie,

badania doktorantów,

doradztwo

Visiting professors

studia,

dodatkowe zatrudnienie

wykłady gościnne, 

udział w konferencjach,

spotkania indywidualne



Wodociągi Białostockie - nauka

umowy o współpracy, 
zlecane projekty badawcze

zlecanie diagnoz, ekspertyz, 
opinii

współpraca z Biurami 
Karier,

targi pracy,

konkursy



Wodociągi Białostockie – plany a przyszłość

o kontynuacja i pogłębienie współpracy                    
z uczelniami w zakresie obecnie realizowanych 
form;

owspólne programy badawcze (w tym 
finansowane ze źródeł zewnętrznych);

oudział w zespołach naukowych (projektowych);

oudział w radach naukowych;

owspólne formułowanie zadań badawczych, 
wdrażanie i komercjalizacja wyników;

owspólne działania i inicjatywy proekologiczne;

o……………………….



Dziękuję za uwagę!!!
Beata Wiśniewska

Prezes Zarządu
Wodociągi Białostockie Sp. z o. o.

tel. +48 85 74 58 102
fax +48 85 74 58 113

e-mail: bwisniewska@wobi.pl

mailto:bwisniewska@wobi.pl

