Cykl artykułów „Postaw na innowacje”

Postawili na innowacje
Czy innowacyjność się opłaca? W koszalińskim EkoWodrolu dobrze wiedzą, że odpowiedź może być tylko
jedna – jeśli ktoś myśli o sukcesie, musi postawić na innowacyjność.

EkoWodrol to firma z tradycjami. Jej początki sięgają
1959 roku. To wtedy w Koszalinie powstało państwowe
przedsiębiorstwo zajmujące się wykonywaniem odwiertów
studziennych. Na początku lat 90. firma Wodrol została sprywatyzowana. W 2009 roku EkoWodrol obchodził 50-lecie.
Firma jest znana w Polsce jako wykonawca obiektów
wodociągowych, kanalizacyjnych, technologii uzdatniania
wody i oczyszczania ścieków, instalacji wewnętrznych, sieci
technologicznych oraz obiektów melioracyjnych i hydrotechnicznych.
– Kilka lat temu zarząd naszej firmy zdecydował, że oprócz
tradycyjnych usług trzeba postawić na innowacje – mówi
Adam Czyleko z Działu Sprzedaży Nowych Produktów.
– Wszystko zaczęło się od powstania Działu Badawczo-Rozwojowego, który z czasem przekształcił się w Zespół
Badawczo-Rozwojowy.
Pomysł na innowację pojawił się wraz z Mirosławem Szusterem, który przyniósł do firmy własną propozycję innowacyjnego produktu. Zarząd spółki zaakceptował pomysł i tak
powstał innowacyjny kolanowy, kulowy zawór zwrotny, który
robi światową karierę. To produkt rozwiązujący większość
problemów związanych z pracą armatury zwrotnej w systemach kanalizacyjnych. W ciągu minionych lat był on nieustannie rozwijany. Zawór jest eksportowany do krajów Europy
Zachodniej i wkrótce wyruszy na podbój USA.
– Opracowanie i wdrożenie tego zaworu stało się pierwszym
krokiem naszej firmy do świata innowacyjności – dodaje
Konrad Chudzik z Działu Sprzedaży Nowych Produktów. –
W kolejnych latach działalność innowacyjna stale się rozwijała,
jej efektem było powstanie Laboratorium Badawczego.
Spełnia ono najwyższe europejskie standardy i może badać
zgodność produktów z normami europejskimi oraz wspomagać procesy certyfikacji nowych produktów. Na prowadzenie
działalności badawczej uzyskujemy dofinansowanie z różnych
źródeł. Są to fundusze unijne, krajowe, a także regionalne.
Każdy pomysł w spółce musi być dokładnie przeanalizowany, przebadany, należy przeprowadzić testy, wykonać prototyp, sprawdzić jego działanie w terenie. Czy zatem warto
podejmować ten trud?
– Na pewno warto, ponieważ innowacyjność jest źródłem rozwoju – odpowiada Lech Wojciechowski, prezes EkoWodrolu.
– Mamy ogromną satysfakcję, ponieważ nowe rozwiązania
to dzieło kreatywnych ludzi, wspieranych przez większość
pracowników i to stanowi największą wartość naszej firmy.
Często potrzebę wprowadzenia innowacji dyktuje samo
życie. Tak było w przypadku kolumny odpowietrzająco-napowietrzającej EKON. Podczas jednego z przetargów
stwierdzono, że nie ma rozwiązania, które przy napowietrzaniu i odpowietrzaniu rurociągu umożliwiałoby jego
płukanie i zapewniło bezpieczeństwo pracowników.
– Jeśli do tej pory nie ma, to znaczy, że powinno się pojawić
– uznał Zespół Badawczo-Rozwojowy firmy. I tak powstały

kolumny odpowietrzająco-napowietrzające. Innowacyjność
ich polega na obsłudze z terenu. Tam, gdzie pojawiły się kolumny, pracownicy sieci kanalizacyjnych nie muszą schodzić
do studni.

Innowacyjne urządzenia EkoWodrolu spełniają wyśrubowane
normy europejskie

Pneumatyczne przepompownie ścieków EPP – kolejny nowatorski produkt EkoWodrolu jest urządzeniem do tłoczenia ścieków sprężonym powietrzem, opartym o rozwiązanie
suchej komory. EkoWodrol jest jedynym polskim producentem oferującym takie urządzenia, spełniające normę
europejską.
W EkoWodrolu pracuje ok. 240 osób. Kadry EkoWodrolu
wzmacniają najlepsi absolwenci uczelni, np. Politechniki
Koszalińskiej, którzy mogą spełniać zawodowe ambicje.
EkoWodrol za innowacyjną działalność zajął drugie miejsce
w rankingu “Lista 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce w roku 2009”, organizowanym
z inicjatywy Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Jest również laureatem Konkursu Polski Produkt Przyszłości 2010
organizowanego przez PARP.
– Postawienie na innowacje oraz ekspansja na międzynarodowe rynki, to nie tylko sposób na rozwój firmy, ale
i dobry pomysł na obecny kryzys gospodarczy. EkoWodrol
doskonale dostrzegł możliwości tam, gdzie inni widzą
wyłącznie zagrożenia. Takie podejście już teraz procentuje – komentuje Filip Milewski z Departamentu Rozwoju
Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
Więcej na www.ppp.pi.gov.pl
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