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Kolej Łódzka jest jednym z kilku
regionalnych przewoźników ko-
lejowych działających w Polsce.
Powstała w odpowiedzi na po-
trzeby bezpiecznego i nowoczes-
nego transportu mieszkańców
województwa łódzkiego. Jak do-
szło do jej stworzenia?
Andrzej Wasilewski: Spółka roz-
poczęła wykonywanie przewo-
zów w czerwcu 2014 roku. 
Z inicjatywą utworzenia prze-
woźnika samorządowego wystą-
pił Marszałek Województwa
Łódzkiego. Była to odpowiedź na
potrzeby społeczeństwa. Powoła-
nie Łódzkiej Kolei Aglomeracyj-
nej było dużym wyzwaniem. Tym
bardziej, że Spółka została stwo-
rzona od podstaw, a w wielu
kwestiach można ją uznać za pio-

niera nowoczesnych rozwiązań.
Zakup nowego taboru, a potem
uzyskanie licencji to efekt naszej
ciężkiej pracy i wytrwałości w bu-
dowaniu jednego z najbardziej in-
nowacyjnych kolejowych prze-
woźników pasażerskich w Polsce.
Do realizacji przewozów wyko-
rzystujemy 20 sztuk pojazdów
trakcyjnych wyprodukowanych
przez firmę Stadler Polska 
Sp. z o.o., z których 4 ostatnie
zostały dostarczone do spółki 
w końcu lutego tego roku.
Anna Lenarczyk: Z firmą Stadler
Polska Sp. z o.o. podpisaliśmy
kontrakt, który oprócz dostawy
pociągów zapewnia nam pełne
serwisowanie i obsługę tech-
niczną pojazdów przez kolejnych
15 lat.  Rozwiązanie te pozwala

na dobre przygotowanie każdego
pociągu przed jego wyruszeniem
w drogę. Zwiększa niezawod-
ność taboru, którym dysponu-
jemy i wpływa na jego bezawa-
ryjność. To z kolei minimalizuje
np. brak konieczności odwołań 
i opóźnień uruchamianych przez
nas pociągów. Od początku dzia-
łalności spółki do chwili obecnej
możemy pochwalić się jedną 
z najwyższych, wśród przewoźni-
ków kolejowych, punktualnością
uruchamianych  pociągów.

Czym wyróżniają się Państwo na
tle pozostałych przewoźników?
Andrzej Wasilewski: Najbardziej
wyróżnia nas jakość świadczo-
nych usług, a w tym nowoczesny
tabor. Niewątpliwie jesteśmy je-
dynym przewoźnikiem w Polsce,
który do realizacji przewozów
wykorzystuje wyłącznie nowy
tabor, który jest wyposażony 
w ergonomiczne siedzenia, sieć
wi-fi na pokładzie, klimatyzację,
miejsca dla osób niepełnospraw-
nych, miejsca do przewozu rowe-
rów. Badania przeprowadzone
wśród podróżujących wykazały,
iż poziom satysfakcji ze świadczo-
nych przez ŁKA usług wynosi
ponad 80%. To ogromne wyróż-
nienie dla nas. Nasza spółka to
firma, która się rozwija i mamy
nadzieję, że prawdziwe sukcesy
dopiero przed nami m. in. dzięki
funduszom przewidzianym w no-
wej perspektywie dotacji unij-

nych. Co jest warunkiem suk-
cesu? Wsłuchiwanie się w po-
trzeby mieszkańców. Dla nas
liczy się ich głos. Dostrzegamy ich
potrzeby. Dążymy do poprawy

mobilności, bo wykonujemy
przewozy w relacji z Łodzi do
Sieradza, Łowicza i Koluszek.
Każdego dnia zastanawiamy się,
co można jeszcze zrobić, aby ułat-
wić dojazd z sąsiednich miast. 
W tym celu powstał Wspólny
Bilet Aglomeracyjny, który dla
stałych pasażerów jest idealną
opcją niedrogiego podróżowania
różnymi środkami transportu
publicznego w województwie.
Kupując jeden bilet pasażer uzys-
kuje możliwość podróżowania
pociągami dwóch przewoźników
kolejowych oraz środkami ko-
munikacji miejskiej. Takie rozwią-
zanie jest doskonałą metodą do

przekonania potencjalnych pasa-
żerów do podróżowania naszą
koleją. Od niedawna testujemy
system Dynamicznej Informacji
Pasażerskiej, który ma umożli-

wić pasażerom bieżące moni-
torowanie trasy naszych pocią-
gów na przykład na ekranie tele-
fonu, czy komputera. 
Anna Lenarczyk: Naszym zada-
niem jest przekonanie jak naj-
większej liczby łodzian do ko-
rzystania z  transportu  kolejo-
wego. To długa droga, bo doty-
chczas mieszkańcy aglomeracji
łódzkiej przyzwyczajeni byli głó-
wnie do podróży środkami ko-
munikacji miejskiej. Stopniowo
jednak rośnie liczba osób korzys-
tających z naszych pociągów.
ŁKA proponuje im wygodne,
bezpieczne i szybkie połączenia 
z wybranymi miejscowościami.

Staramy się także  być konkuren-
cyjni cenowo w stosunku do
usług przewoźników drogowych.
Mimo tak trudnego wyzwania
jakim jest pozyskanie nowych pa-
sażerów jesteśmy przekonani 
o sukcesie.

Załoga ŁKA to niewątpliwie oso-
by, bez których sukces nie jest
możliwy.
Andrzej Wasilewski: Tak. Pra-
cownicy Łódzkiej Kolei Aglome-
racyjnej to osoby, bez których tak
dobra kondycja firmy byłaby nie-
możliwa. Cały czas pracujemy
nad ich rozwojem osobistym 
i docenieniem starań w kierunku
rozwoju spółki. Są to ludzie, któ-
rzy wnieśli bardzo wiele do firmy,
dzięki czemu osiąga ona tak
dobre wyniki. Pasażerowie bar-
dzo pozytywnie oceniają pracę
naszych drużyn konduktorskich.

Jak przedstawiają się plany Łódz-
kiej Kolei Aglomeracyjnej na
przyszłość?
Andrzej Wasilewski: Nasz sukces
był możliwy między innymi dzię-
ki funduszom unijnym. W chwili
obecnej Projekt Łódzkiej Kolei
Aglomeracyjny jest dofinanso-
wany na poziomie 66%. Staramy
się o zwiększenie unijnego wkła-
du, co pozwoli na zakup kolej-
nego taboru i rozwój siatki po-
łączeń o kolejne miejscowości 
w województwie łódzkim. ■

Podróżni korzystający z przejazdów Łódzką 
Koleją Aglomeracyjną każdego dnia mogą być
dumni, że Spółka należy do najbardziej innowa-
cyjnych przewoźników w Polsce. Dzięki najwyż-
szym standardom oraz świadczonym usługom
ŁKA pretenduje do uzyskania tytułu Polska 
Nagroda Innowacyjności 2015. Z prezesem 
Andrzejem Wasilewskim oraz dyrektorem hand-
lowym Anną Lenarczyk rozmawiała Patrycja Adamus. 

Kolej  na ŁKA

Od pewnego czasu, w ramach
współpracy uczelni z przedsię-
biorstwami, zaczynają po-
wstawać centra badawczo-
rozwojowe. Czy można liczyć
na wymierne efekty w postaci
konkretnych wdrożeń?
Mało jest elementów, które
pokazują autentyczny wkład
rozwiązań nowatorskich i in-
nowacyjnych, stworzonych
wspólnie przez uczelnię oraz
przemysł. Uprzemysłowienie
lokalne jest na razie zbyt skro-
mne, a większe konsorcja mają
własne centra badawczo-roz-
wojowe, najczęściej z kapita-
łem zagranicznym. Od wielu
lat współpracujemy z koncer-
nem Volkswagen, głównie na
zasadzie przybliżania studen-
tom specyfiki pracy w takim
zakładzie. Cieszy nas, że w tym
roku Volkswagen  tworzy cen-
trum samochodów użytko-
wych, w którym będą proje-
ktowane samochody transpor-
towe. Taki ośrodek z pewno-
ścią zasilą nasi absolwenci.
Dopiero wtedy będę mógł po-
wiedzieć o wdrażaniu innowa-
cyjnych rozwiązań łączących
naukę z biznesem. To długi 
i trudny proces.

W dyskusji dotyczącej szkol-
nictwa wyższego bardzo czę-
sto pojawia się kwestia inno-
wacji. Wiele osób uważa, że za
to zagadnienie przede wszyst-
kim odpowiedzialne powinny

być ośrodki naukowe, takie
jak Politechnika. Jaka jest
Pana opinia na ten temat?
Nierzadko słychać głosy, że
uczelnie w ogóle nie są nowo-
czesne. Moim zdaniem to nie-
prawda. Szkoły mogą być
innowacyjne, jeśli wprowadzą
nowy system nauczania, nowe
metody naukowe. Natomiast
nowatorski może być prze-
mysł, jeśli wdroży coś, czego
dotąd nie było. Uczelnie wy-

ższe mogą być jedynie partne-
rem, który stoi z tyłu i ro-
związuje potencjalne problemy
w trakcie badań nad danym
produktem. 

Czy to oznacza, że uczelnie
same w sobie nie mogą być in-

nowacyjne? 
Przede wszystkim należy jasno
zdefiniować termin innowacja.
Niektórzy ludzie go nie rozu-
mieją, czego sam boleśnie do-
świadczam, gdy wyrażana jest
opinia, że szkoły wyższe nie
wyróżniają się w tym zakresie.
My się wyróżniamy – od 2 lat
wprowadzamy system outso-
urcingowy, który pozwala na
elektroniczne zarządzanie
uczelnią. W Polsce, oprócz Po-

litechniki Poznańskiej, nikt ta-
kiego systemu nie wdraża,
natomiast na świecie robią to
m.in. banki. Cała infrastruk-
tura znajduje się poza uczelnią,
a za wszystko odpowiedzialna
jest firma zewnętrzna. Nadal
jesteśmy właścicielami baz da-

nych oraz oprogramowania, 
a  nie musimy się troszczyć 
o konieczność wymiany sprzę-
tu co dwa lata. Widzimy moż-
liwości nawiązywania wspó-
łpracy, która może zaowoco-
wać wprowadzeniem kolejnej
innowacji. Należy jednak pa-
miętać, że za powstające po-
mysły odpowiedzialne są za-
wsze firmy, nigdy jednostki
naukowe. 

Synergia nauki z biznesem
często rodzi pytanie o komer-
cjalizację badań. Czy takie
działania powodują wzmoc-
nienie pozycji uczelni na grun-
cie gospodarczym?
Centrum Transferu Technolo-
gii jest zobligowane do zajmo-
wania się takimi projektami
badawczymi, których finalny
produkt wykazuje pewnego
rodzaju trwałość w zakresie te-
chnologicznym. Kiedyś nau-
kowe projekty badawcze były
bardzo uproszczone, również
w kwestii ich rozliczania. Obe-
cnie wzorujemy się na proce-
durach europejskich, przez co
finalne produkty, które po-
wstają w ramach badań są
sprawdzane po kilku latach od
zakończenia projektu, w szcze-
gólności pod kątem wskaźni-
ków komercjalizacji. Nasze
centrum zajmuje się między in-
nymi poszukiwaniem partne-
rów zainteresowanych wyni-
kami badań, które są tutaj pro-
wadzone. Już na wstępnym
etapie należy zweryfikować
ilość ewentualnych komercja-
lizacji, na co uczulamy przy-
szłych autorów. Zdecydowanie
łatwiejsze procedury wystę-
pują w projektach stricte prze-
mysłowo-naukowych, gdzie
głównym beneficjentem jest
przemysł. To on gwarantuje
zainteresowanie ostatecznym
produktem oraz jest odpowie-
dzialny za wprowadzenie go
na rynek. Partner zewnętrzny
wykazuje znajomość rynku 

i wie, jakiego produktu ocze-
kuje, a co najbardziej istotne –
wie, jak taki produkt sprzedać. 

Do dziś poku-
tuje jeszcze po-
gląd, że uczelnie
powinny kształ-
cić studentów 
i  prowadzić
swoje badania
w oderwaniu od
przemysłu i biz-
nesu. Może fak-
tycznie w syne-
rgii nauki z biz-
nesem brakuje
sukcesu, który
mógłby zmienić
postawę konser-
watywnych śro-
dowisk?
To jest trudny
proces, nie is-
tn ie je  ła twe 
i szybkie rozwią-
zanie. Przez wie-
le lat istniał po-
dział, który nie
p r zewidywa ł
współpracy tych
dwóch światów.
Te n  p o d z i a ł
trzeba zlikwido-
wać, ponieważ
są one ze sobą
kompatybilne. Próbujemy już
w tym kierunku coś robić.
Rocznie prowadzimy średnio
około 300 grantów. Pojawia
się natomiast pytanie o skalę
naszej współpracy z przemy-
słem. Kooperujemy na przy-
kład z firmą Solaris. Można
poczuć dumę, kiedy w Niem-
czech na przystanek przyjeżdża
autobus właśnie tej firmy. Bar-
dzo dużo naszych absolwen-
tów znalazło tam pracę.

Czy studenci po skończeniu
Politechniki Poznańskiej są
przygotowani do podjęcia pra-
cy na bardzo wymagającym
rynku?
Zdajemy sobie z sprawę z tego,

do czego została powołana
uczelnia. Tworzymy pewnego
rodzaju „produkt”, który musi

się później odnaleźć na rynku
pracy. Niektórym odpowiada
edukacja stricte praktyczna,
dlatego proponujemy naszym
studentom edukację w syste-
mie dual studium. Do tego po-
trzebny jest jednak ktoś, kto
zdaje sobie sprawę z tego, że za
edukację młodych ludzi odpo-
wiada nie tylko Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go, ale także różne podmioty
gospodarcze. Nasze credo
opiera się na tym, że mamy
uczyć się szybko tego, czego
nie umiemy i co jest nam po-
trzebne. To jest największa wa-
rtość edukacji. ■

Rozmawiał
Wojciech Grabarczyk

Politechnika Poznańska niedawno obchodziła 95 rocznicę działalności.
Jako pierwsza polska uczelnia została członkiem CESAER – organizacji
zrzeszającej najlepsze uczelnie techniczne w Europie. Jest jednym z wio-
dących ośrodków kształcących elitę polskich inżynierów. Współpracuje
z wieloma znaczącymi podmiotami gospodarczymi. O synergii nauki
z biznesem opowiada rektor uczelni, prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski.

Zrozumieć innowacyjność
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Politechnika Poznańska co roku organizuje Forum Gospodarcze – 
spotkanie nauki i biznesu
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MESSOR – autonomiczny robot kroczący do eksploracji budynków skonstruowany na Politechnice Poznańskiej

Nowoczesny tabor i profesjonalna kadra to znaki rozpoznawcze Łódzkiej Kolei Agomeracyjnej



Obecnie syntetyzowane są także
materiały o złożonych cechach:
ferroelektryki, ferroelastyki czy
multiferroiki. Wysokiej jakości
materiały w postaci monokrysta-
licznej powstają w specjalistycz-
nych piecach, w miarę potrzeb
także w specjalnie zaprojektowa-
nych i wypełnionych ultraczy-
stymi gazami szlachetnymi ko-
morach rękawicowych. Jako je-
den z niewielu ośrodków na
świecie Instytut Niskich Tempe-
ratur i Badań Strukturalnych
PAN posiada zezwolenie i wa-
runki do pracy ze związkami za-
wierającymi zubożony uran.
– Nieciekawy z punktu widzenia
promieniotwórczości, ale niezwy-
kły z punktu widzenia magne-
tyzmu. Otrzymywane próbki są
charakteryzowane wieloma me-
todami badawczymi, co pozwala
na interpretację zjawisk fizycz-
nych w nich występujących –

mówi dyrektor instytutu, prof. dr
hab. Andrzej Jeżowski. Ważnym

obszarem działalności naukowej
Instytutu są badania zjawisk
optycznych w krystalicznych, ce-

ramicznych i nanorozmiarowych
ośrodkach dielektrycznych. Te-
matyka ta dotyczy zarówno me-
chanizmów oddziaływania pro-
mieniowania elektromagnety-
cznego ze stanami wewnętrznymi
materiałów, jak i ma charakter ba-
dawczo-rozwojowy. Jest on ukie-
runkowany na opracowanie no-
wych materiałów dla zastosowań
m.in. w fotonice i optoelektro-
nice. W INTiBS badana jest także
zależność między strukturą a re-
aktywnością chemiczną silnie
zdyspergowanych ciał stałych.
Pozwala to lepiej poznać mecha-
nizmy reakcji chemicznych prze-
biegających z udziałem kata-
lizatorów, oraz przemiany, jakim
ulegają w trakcie pracy. Prowadzi
to do opracowywania nowych,
bądź udoskonalania istniejących,
katalizatorów ważnych proce-
sów, np. usuwania szkodliwych
substancji ze spalin.

W stronę światła słonecznego

Bardzo często okazuje się, iż od-
powiedzi na fundamentalne, nau-
kowe pytania dają pomysły na
szybkie zastosowanie dokona-

nych właśnie odkryć i stworzenie
z nich komercyjnych produktów.
Zagadnieniem naukowym, które
jest bardzo blisko związane z pro-
blemami życia codziennego, jest
badanie i tworzenie nowych źró-
deł światła. Znaczenie tej tema-
tyki podkreśla przyznanie zeszło-
rocznej nagrody Nobla w dzie-
dzinie fizyki. Ostatnie lata owo-
cowały nowymi odkryciami, 
a stosowane powszechnie ża-
rówki zostały zastąpione energo-
oszczędnymi świetlówkami, któ-
re obecnie coraz powszechniej są
wypierane przez diody LED.
Ciągle jednak własności takie jak
jasność, sprawność, czy barwa
światła mogą zostać ulepszone 

i są przedmiotem szeroko zakro-
jonych prac. Intensywne badania
prowadzone w INTiBS dopro-
wadziły do odkrycia nowego ro-
dzaju źródła promieniowania,
które emituje szerokopasmowe

światło białe na skutek oświetle-
nia podczerwienią matrycy tlen-
kowej, wysokodomieszkowanej
jonami lantanowców.
– Zjawisko to może zostać wy-

korzystane do opracowania no-
wego typu żarówki, której
światło byłoby najbardziej, ze
wszystkich znanych sztucznych
źródeł – lamp żarowych, fluores-
cencyjnych czy diod, zbliżone do
światła słonecznego w zakresie
widzialnego promieniowania –
dodaje Andrzej Jeżowski. 
Nowe źródło światła posiada wy-
soki współczynnik oddawania
barw (ang. color rendering
index, CRI), a parametry jego
promieniowania mogą być do-

kładnie kontrolowane w szero-
kim zakresie. Ponadto może ono
prowadzić do znacznego obni-
żenia zużycia energii (nawet pię-
ciokrotnego w stosunku do lamp
LED) oraz wyeliminowania uży-

cia trującej rtęci, co oznacza, że
rozwiązanie jest bardzo istotne 
z punktu widzenia ekologii. Wy-
niki opisywanych badań zostały
opublikowane w prestiżowych
czasopismach specjalistycznych,
a ich technologiczny aspekt jest
przedmiotem zgłoszeń patento-
wych. Odkrycie zostało także na-
grodzone złotym medalem 
w czasie targów Innova 2014 
w Brukseli, uznane za istotne
osiągnięcie wynalazcze w roku
2014 w czasie XXII Giełdy Wy-
nalazków, a także uzyskało na-
grodę Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego.

Wojciech Grabarczyk

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebia-
towskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu (INTiBS) jest placówką nau-
kową o niemal 50-letniej tradycji, koncentrującą się na badaniach poznawczych.
Od samego początku swojego działania w Instytucie wytwarzane były nowe
związki chemiczne o obiecujących własnościach magnetycznych, optycznych, czy
elektrycznych, a które były następnie badane w bardzo niskich temperaturach. 

Nowe źródło światła
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Siedziba Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

prof. dr hab. Andrzej Jeżowski – Dyrektor Instytutu
Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN 

W rejonie Rzeszowa bardzo
mocno rozwija się przemysł. Jak
wygląda współpraca wydziału 
z podmiotami reprezentującymi
biznes oraz naukę?
Rzeczywiście region Podkarpacia
stał się siedzibą bardzo nowoczes-
nego przemysłu, z którym bardzo
ściśle współpracujemy, budując
synergię nauki z biznesem. Widać
to szczególnie w branży lotniczej,
gdzie angażujemy się w działania
klastra "Dolina Lotnicza". Ta ko-
operacja jest wieloaspektowa 
i przejawia się m.in. we wspól-
nym formowaniu kształcenia – na
wydziale funkcjonuje rada gospo-
darcza, dzięki czemu pracodawcy
mogą wpływać na kształt pro-
gramu kształcenia tak, aby nasi
absolwenci byli wyposażeni 
w wiedzę niezbędną na rynku
pracy, co gwarantuje naszym ab-
solwentom zatrudnienie po uko-
ńczeniu studiów. Prowadzimy
również współpracę w zakresie
prac naukowo-badawczych, rea-
lizujemy wspólne projekty z wie-
loma podmiotami przemysło-
wymi. Chciałbym również zwró-
cić uwagę na inne formy współ-
pracy związane np. ze wspólnym
oddziaływaniem na szkolnictwo
średnie i szkolnictwo zawodowe,
tak aby już na tym etapie lepiej
przygotowywać przyszłych absol-
wentów do pełnienia obowiąz-
ków zawodowych w nowo-
czesnym przemyśle. Bardzo is-
totne jest to, aby jeszcze bardziej
zacieśniać tego typu kooperację –
zarówno współpracę w tworze-
niu dalszych inicjatyw związa-
nych z projektami badawczymi,
jak i oddziaływaniem pracodaw-

ców na kształcenie, które musi
być coraz mocniej sprzęgnięte 
z potrzebami rynku pracy. 

Poza szeregiem działań dyda-
ktycznych, sukcesywnie rozwi-
jają Państwo infrastrukturę wy-
działu pod względem badawczo-
rozwojowym. Na jakie kierunki
rozwoju aktualnie stawia wy-
dział?

Na wydziale prowadzimy takie
kierunki, jak mechanika i bu-
dowa maszyn, lotnictwo i kos-
monautyka, zarządzanie i inży-
nieria produkcji, mechatronika,
inżynieria materiałowa oraz
transport. Chcemy w ramach
tych kierunków rozwijać takie
specjalności, które będą bezpo-
średnio przekładać się na po-
trzeby rynku pracy. Chodzi 
o kwestie przygotowania specja-
listów, którzy samodzielnie będą
w stanie projektować, eksploato-
wać oraz zarządzać systemami
technicznymi – mamy tu na myśli

konkretne obiekty, jak i również
zakłady przemysłowe. Chcemy
przygotowywać specjalistów, któ-
rzy będą potrafili wykonywać
takie zadania, jakie postawi przed
nimi współczesne otoczenie gos-
podarczo-przemysłowe. Wyposa-
żamy w wiedzę techniczną, ale
również w wiedzę związaną z za-
rządzaniem, ekonomią czy finan-
sami, tak aby studenci pozyskali

szersze wykształcenie, które póź-
niej pozwoli funkcjonować 
w dzisiejszym złożonym świecie.
Natomiast kierunków naukowo-
badawczych jest wiele. Aktualnie
zatrudniamy ponad 50 samo-
dzielnych pracowników nauko-
wych, dzięki czemu spektrum
zagadnień badawczych jest bar-
dzo szerokie. Problematyka doty-
czy przykładowo takich dziedzin,
jak inżynieria materiałowa oraz
nowoczesne technologie i kon-
strukcje ze szczególnym ukierun-
kowaniem właśnie na przemysł
lotniczy, bezpilotowe statki po-

wietrzne  czy zarządzanie proce-
sami produkcyjnymi – tak, aby
mogły one być efektywniej reali-
zowane. Kwestie związane z me-
chatroniką, problemami automa-
tyzacji, robotyzacji czy nowoczes-
nym transportem również nie są
nam obce. Tworzymy liczne kon-
sorcja z partnerami nie tylko
przemysłowymi, ale i akademic-
kimi. Współczesna wiedza, jaką
trzeba posiadać do rozwiązywa-
nia problemów jest rozproszona
i trzeba umieć znaleźć partnerów
do współpracy. Naszym najwięk-
szym projektem, któremu poli-
technika ma zaszczyt przewodzić,
jest "Nowoczesne technologie
materiałowe stosowane w prze-
myśle lotniczym", w ramach któ-
rego współpracujemy z wieloma
podmiotami m.in. klastrem "Do-
lina lotnicza", Instytutem Tech-
nicznym Wojsk Lotniczych,
Uniwersytetem Rzeszowskim
oraz z pięcioma innymi Politech-
nikami w kraju. Celem projektu
jest ukierunkowanie realizowa-
nych w kraju prac badawczych 
w branży lotniczej, na dziedziny
które mają lub będą miały decy-
dujący wpływ na poprawę pozy-
cji konkurencyjnej polskiej go-
spodarki. Ma również strate-
giczne znaczenie w zapewnieniu
wzrostu zatrudnienia oraz wzro-
stu poziomu spójności społecznej,
gospodarczej i przestrzennej. 
W efekcie realizacji projektu 
w polskich firmach lotniczych,
wdrożone zostaną innowacyjne
rozwiązania, które wpłyną na po-
prawę ich produktywności i efek-
tywności oraz wzrost satysfakcji
klientów, wzmacniając tym sa-

mym pozycję oraz zwiększając
konkurencyjność polskich firm
na rynku globalnym.

Które kierunki cieszą się najwięk-
szą popularnością?
Największą liczbę studentów
mamy na kierunku mechanika 
i budowa maszyn oraz na kie-

runku lotnictwo i kosmonautyka.
Jest to kierunek, w ramach któ-
rego posiadamy unikalne specjal-
ności: samoloty, silniki lotnicze,
awionika i pilotaż. Dzięki temu
przyciągamy studentów z całej
Polski. 

Jakie plany rozwoju na najbliższe
lata posiadają władze wydziału,
czy mają Państwo w planach ko-
rzystanie z środków unijnych?
Uczelnia bardzo sprawnie wyko-
rzystała szanse, które stwarzają
dotacje unijne. Zbudowano m.in.
nowoczesne laboratorium badań
materiałów dla przemysłu lotni-
czego, udało się również utwo-
rzyć wiele laboratoriów w ra-
mach wydziału. Pozyskaliśmy no-
woczesne wyposażenie, powstała
infrastruktura naukowo-badaw-
cza. Oczywiście myślimy o nowej
perspektywie i projektach, pierw-
sze wnioski już zostały złożone.
Teraz głównym naszym zada-
niem jest efektywne wykorzysta-
nie tej aparatury, właśnie we
współpracy z podmiotami ze-
wnętrznymi. Pierwsza faza dofi-

nansowania kładła nacisk na zbu-
dowanie infrastruktury, teraz ten
nacisk zdecydowanie położymy
w kierunku współpracy z prze-
mysłem, m.in. niedawno otwie-
raliśmy  laboratorium badań kół
zębatych, we współpracy z firmą
Klingelnberg. Z drugiej strony
chcielibyśmy utrzymać satysfak-

cjonujący nas nabór studentów,
dlatego jestem pewny, że właśnie
to powiązanie z przemysłem 
i perspektywa zatrudnienia bę-
dzie przyciągała kandydatów. Ak-
tualnie nie mamy żadnych
problemów z naborem, nie od-
czuwamy niżu demograficznego
i mamy głębokie przekonanie, że
będzie tak w dalszym ciągu.
Oczywiście cały czas wymusza to
na nas uatrakcyjnianie oferty
kształcenia i podejmowanie dzia-
łań takich, aby odpowiadała wy-
maganiom rynkowym. Druga
sprawa to utrzymywanie aktyw-
ności badawczej, tak, aby liczba
projektów wciąż była na maksy-
malnym poziomie. W tej chwili
realizujemy ich kilkadziesiąt.
Chcemy ten poziom utrzymać,
co wymaga stałej aktywności
w pozyskiwaniu środków. Wiele
wyzwań i zadań stoi przed nami
jako wydziałem i jestem głęboko
przekonany, że nie zwolnimy
tempa i będziemy się dalej rozwi-
jać. ■

Rozmawiał
Wojciech Grabarczyk

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej kształci inżynierów na sześciu kie-
runkach o charakterze technicznym, z unikatowymi na skalę kraju specjalnościami. Południowo-
wschodnia kadra inżynierów i naukowców jest jedną z najlepszych w kraju. O nowoczesnym
kształceniu i współpracy z przemysłem mówi dziekan wydziału, prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp.

Lot w innowacyjną przyszłość

Budynki Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, fot. Marian Misiakiewicz

Stanowisko do badań kół zębatych stożkowych, fot. Marian Misiakiewicz
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Już niebawem w Międzyzdro-
jach powstaną ścieżki edukacyjne
w koronach drzew. Skąd ten po-
mysł?
Podsunęło nam go Nadleśnictwo,
wzorując się na przykładzie Nie-
miec. Prowadzimy rozmowy 
z  Wolińskim Parkiem Narodo-
wym i Nadleśnictwem Między-
zdroje, aby rozpocząć realizację
inwestycji. W sprawie funduszów
rozmawiamy z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. W tym
roku chcemy zamknąć całość do-
kumentacji, a w przyszłym roku
rozpocząć prace. Całe przedsięw-
zięcie ma wymiar edukacyjny,
ekologiczny, ale także promo-
cyjny. Jest to pierwszy tego typu
projekt w Polsce.

Kolejną inicjatywą, dość niety-
pową dla nadmorskiej miejsco-
wości, jest zbudowanie stoku.
Międzyzdroje nie mogą być ko-

jarzone tylko z sezonem letnim.
Chcemy wykorzystywać walory
wynikające z naszego położenia.
Kiedyś usłyszałem, że Między-
zdroje to Polska w pigułce – jest
tu wyżyna, nizina, morze, zalew,
jeziora, i największe klify, które
chcemy wykorzystać w celach ak-
tywnej turystyki zimowej. Chce-
my zbudować stok narciarski 
o rożnych stopniach trudności,
wykorzystując zarówno warunki
naturalne, jak i pokrycie igielitem.
Oprócz tego na naszych ścież-
kach rowerowych będzie możli-
wość amatorskiego korzystania 
z nart biegowych. Nie będzie to
konkurencja dla kurortów gór-
skich, a oferta dla mieszkańców
dużych miast z pobliża. Infra-
struktura drogowa jest na najwy-
ższym poziomie, dlatego łatwo
do nas trafić.

Kolejnym planem wykorzystują-
cym walory naturalne gminy jest

stworzenie źródeł geotermalnych.
Opieramy się na dokumentacji 
z lat 60., która wskazuje na po-
tencjał naszych źródeł. W tym
roku planujemy pierwszy odwiert
potwierdzający tę dokumentację.
Dzięki niemu dowiemy się więcej
o składzie chemicznym, wartości
temperaturowej na wypływie
oraz ilości metrów sześciennych
wody, które można pozyskać na
godzinę. Są to trzy główne wa-
runki opłacalności inwestycji.
Dokumenty, które posiadamy da-
ją pozytywne informacje, należy
to jednak potwierdzić odwier-
tem. Tutaj także posiłkujemy się
współpracą z Narodowym oraz
Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska. Oprócz
tego chcemy powołać spółkę
Termy Międzyzdrojskie. Inwesto-
rzy są już gotowi do przekazania
środków, a jedynym warunkiem
inwestorów są dokładne wyniki
odwiertu.

Międzyzdroje to nie tylko miasto,
ale też gmina. Jakie planujecie
Państwo inwestycje na jej terenie?
W najbliższym czasie realizowa-
nych będzie osiem inwestycji.
Chcemy rozbudować marinę 
i zagospodarować plaże, zbudo-
wać kładki do spacerów i cumo-
wania niewielkich jednostek pły-
wających. Panujemy unowocześ-
nić port i zbudować muzeum ry-
bołówstwa, które ma tutaj bogatą
historię, a także przywrócić że-
glarstwo na nasze jeziora. Fun-
dusze na te inwestycje pozysku-
jemy zarówno ze środków euro-
pejskich, jak i krajowych.

Ostatnie lata również należały do
intensywnych pod względem in-
westycyjnym. Czy któraś z nich
wyróżnia się spośród pozostałych?
Zdecydowanie możemy po-
chwalić się infrastruktura spor-
tową. Mamy stadion lekko-
atletyczny i piłkarski z całym za-
pleczem oraz halę sportową do-
stępną dla wszystkich dyscyplin,
a także naturalne trasy biegowe.
Służą one nie tylko sportowcom,
ale także tym którzy dbają 
o swoją kondycję i zdrowie. Sta-
dion ma zaplecze związane z od-
nową biologiczną oraz możli-
wość badań wytrzymałościowych. 

Międzyzdroje kojarzą się z sezo-
nem letnim i turystyką. Jak
mieszka się w Międzyzdrojach na
co dzień?

Jesteśmy miejscowością stricte tu-
rystyczną, nie mamy przemysłu
ani dużych firm. Dlatego też
nasze stowarzyszenie prowadzi
szkołę średnią o profilu hotelar-
sko-gastronomicznym. Poziom
życia mieszkańców zależny jest
od długości sezonu, dlatego sta-
ramy się, aby trwał cały rok. Ko-
lejnym aspektem jest bogata
oferta kulturalna na najwyższym

poziomie. W tym roku odbędzie
się już XX Festiwal Gwiazd. 
W czerwcu cyklicznie odbywa się
Festiwal Chóralny. Naszym po-
mysłem jest dwanaście festiwali
na dwanaście miesięcy. Miesz-
kańcy silnie angażują się w nasze
działania. Jesteśmy także bardzo
wysoko w ogólnopolskich ran-

kingach dotyczących zarobków
mieszkańców czy inwestycji.

Te wszystkie działania zostały na-
grodzone nominacją do Lidera
Rozwoju Regionalnego w 2015
roku. Co to dla Państwa oznacza?
Jest to swoista owacja na stojąco
dla naszych wieloletnich działań,
wyrażenie aprobaty dla naszej
pracy. Dostrzeżenie starań naszej

społeczności jest olbrzymią satys-
fakcją. I właśnie w imieniu wszy-
stkich mieszkańców, serdecznie
zapraszam do Międzyzdrojów.
Wszyscy, którzy jeszcze nas nie
odwiedzili, powinni spróbować,
a na pewno się nie zawiodą.

Dziękuję za rozmowę.

Międzyzdroje zostały nominowane do Lidera Rozwoju Regionalnego 
w 2015, udowadniając, że nie są miejscowością sezonową, która przy-
ciąga rzesze turystów wyłącznie latem. O możliwościach aktywnego wy-
poczynku przez cały rok i prestiżowych wydarzeniach kulturalnych, 
z burmistrzem Leszkiem Doroszem, rozmawia Paulina Jaworska.

Międzyzdroje – Polska w pigułce

Panorama Międzyzdrojów z powodzeniem konkuruje z zagranicznymi kurortami
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Historia firmy Roboplast roz-
poczyna się w 1976 roku od
rodzinnej pasji do przedsię-
biorczości. Od początku dzia-
łalności firma dynamicznie się
rozwija. Dziś jest wiodącym
przedsiębiorstwem produkują-
cym dla różnych gałęzi prze-
mysłu wysokiej jakości opa-
kowania do produktów spo-
żywczych i przemysłowych,
pojemniki plastikowe, opako-
wania foliowe, tacki ekspozy-
cyjne i zabezpieczające pro-
dukty podczas transportu.

– Aktualną pozycję ryn-
kową zawdzięczamy  naszej
filozofii działania, stałemu
samodoskonaleniu, wielolet-
niemu doświadczeniu, know-
how,  badaniom oraz wysoko
wykwa- lifikowanemu perso-
nelowi. Misją firmy i jej pra-
cowników jest spełnianie ocze-
kiwań klientów i zapewnianie
im maksymalnej satysfakcji.
Staramy się projektować i rea-
lizować dogodne dla nich roz-
wiązania. Posiadamy umie-
jętność szybkiego dostosowy-
wania się do najbardziej zróż-
nicowanych wymagań i po-
trzeb odbiorców. Nie mamy
katalogu produktów – dla każ-
dego produkujemy unikatowe
i innowacyjne rozwiązania –
mówi Paolo Clot, prezes za-
rządu Roboplast. Wykorzystu-
jąc wieloletnie doświadczenie 
i praktykę termoformowania
tworzyw sztucznych oraz naj-
nowocześniejsze maszyny fi-
rma proponuje optymalne
rozwiązania dla swoich klien-
tów. – Zdajemy sobie sprawę 
z tego, że opakowania odgry-
wają co raz większą rolę 

w walce o klienta, dlatego do-
kładamy wszelkich starań, że-
by stworzyć nowoczesne, fun-
kcjonalne i estetycznie wyko-

nane modele opakowania,
uwydatniające zalety produk-
tów i zwiększające ich atrak-
cyjność dla konsumentów –
dodaje Ryszard Piasek,
dyrektor produkcji w Robo-
plast Sp. z o.o. Tworzywa wy-
korzystywane w produkcji to:
A-PET, PP, OPS, PVC o typo-
logii food-grade z przezroczy-
stym, metalicznym, złotym,
srebrnym lub kolorowym wy-
kończeniem. Jedyne ograni-
czenia to wymiary formy,
które wynoszą 750x540x140
mm oraz grubość materiału:
od 0,15 mm do 1,2 mm.

Roboplast w Polsce

Głównymi odbiorcami pro-
duktów firmy są, obok produ-
centów nabiału i wędlin, naj-
większe europejskie koncerny
spożywcze i cukiernicze. Ros-
nąca produkcja dla zagranicz-
nych partnerów skłoniła za-
rząd spółki do inwestycji w no-

wy zakład wytwórczy w Pol-
sce. Spółka-córka Roboplast
Sp. z o.o. została zarejestro-
wana pod koniec 2012 roku.

Kosztem 3,5
mln zł, w Ra-
d o m i u  n a
terenie Tar-
nobrzeskiej
S p e c j a l n e j
Strefy Eko-
nomiczn e j ,
uruchomio-
n a  z o s t a ł a
nowa fabry-
ka o łącznej
powierzchni
2500 m2 wy-
p o s a ż o n a 

w najnowocześniejsze, wysoce
zautomatyzowane  linie pro-
dukcyjne oraz odpowiednie
zaplecze magazynowe spełnia-
jące wysokie wymagania
HACCP. Właściwa organizacja
i optymalizacja działalności
magazynu pozwala
na terminowe reali-
zowanie zamówień
klienta i dostawy
"just in time", dzięki
czemu kontrahenci
Roboplast nie są
narażeni na ry-
zyko przestojów
operacyjnych.
– Otwierając fab-

rykę w Radomiu
posiadaliśmy dwie
linie produkcyjne, jednak od
momentu rozpoczęcia działal-
ności nasze moce produkcyjne
wzrosły dwukrotnie. W 2014
roku zakupiliśmy kolejną no-
woczesną linię produkcyjną
oraz specjalistyczną maszynę
do wklejania wkładek absor-

pcyjnych do tacek PVC. Po-
zwoliło to na rozszerzenie
oferty o produkty mogące
mieć bezpośredni kontakt 
z mięsem. W tym roku inwes-
tujemy w 4 linię produkcyjną.
Naszym głównym celem jest
ciągły rozwój, poszerzanie
swojej oferty i poszukiwanie
nowych klientów i rynków
zbytu. Dzięki tym inwestycjom
chcemy dotrzeć z naszą ofertą
do różnych gałęzi przemysłu –
mówi prezes zarządu.

Najwyższa jakość i dbałość 
o środowisko naturalne

Gwarancją najwyższej jakości
wyrobów oferowanych przez
Roboplast Sp. z o.o. jest  uzys-
kany w listopadzie 2014 roku
międzynarodowy certyfikat 
w zakresie produkcji przemy-
słowej wyrobów termoformo-
wanych z tworzyw sztucznych
potwierdzający właściwe dzia-
łanie systemu zarządzania ja-
kością: ISO 9001: 2008.
Członkostwo firmy w Polskiej
Izbie Opakowań, uwierzytel-
nia firmę wobec jej rynkowych
partnerów. W codziennej dzia-
łalności spółka dba także o śro-
dowisko naturalne i ekologię.
W całym procesie produkcyj-

nym priorytetami firmy są re-
cykling i racjonalna gospo-
darka odpadami. Roboplast
odzyskuje odpady z obróbki 
i ogranicza wykorzystanie no-
wych zasobów.

Jakub Laskowski

Od rodzinnej manufaktury do pozycji lidera produkcji opakowań termofor-
mowanych z tworzyw sztucznych.  Roboplast Sp. z o.o. wywodzi się z włoskiej
firmy Roboplast S.r.l., która powstała z pasji członków rodziny Oderda.

Z ziemi włoskiej do Polski
POLSKA NAGRODA iNNOWACYJNOŚCi 2015 - NOmiNACJA

Dzięki wysokiemu poziomowi automatyzacji, firma zatrudnia tylko 15 pracowników

Troska o wysoką jakość zarzą-
dzania to motyw przewodni
działalności Ogólnopolskiej
Izby Gospodarki Nieruchomo-
ściami. W tym roku Izba ob-
chodzi 25-lecie istnienia. Je-
dnym z nadrzędnych celów ist-
nienia organizacji jest działal-
ność szkoleniowa – podno-
szenie kwalifikacji zarządców
i administratorów nierucho-
mości, prowadzenie i nadzoro-
wanie specjalistycznych pra-
ktyk zarządców i pośredników,
przyznawanie certyfikatów ko-
mpetencji (do tej pory otrzy-
mało je ok. 3 tys. osób). W tym
celu prowadzone są szkolenia
terenowe oraz centralne, pro-
wadzone przez ekspertów gos-
podarki nieruchomościami.
Obecnie rozpoczął się również
proces szkolenia przedstawi-
cieli wyższych uczelni dla po-
zyskania środków na organi-
zację studiów podyplomowych
w zawodach budowlanych
oraz zarządzania nieruchomo-
ściami. Izba stara się wpłynąć
na zmiany w kwestiach legisla-
cyjnych dotyczących np. pra
wa spółdzielczego czy kwestii
związanych z podnoszeniem
kwalifikacji osób działających
w zawodzie. – Jesteśmy na eta-
pie obrony spółdzielczości. Ty-
le razy chciano przekształcić
spółdzielnie we wspólnoty. Jes-
teśmy temu absolutnie prze-
ciwni, ponieważ doskonale
znamy oba modele i uważamy,
że spółdzielnia jest bardzo do-
brą formą organizacyjną –
mówi Aleksandra Kurzyk, pre-
zes Izby. – Na przekształceniu
stracą przede wszystkim miesz-
kańcy, bo duże podmioty takie

jak spółdzielnie są w stanie ne-
gocjować korzystniejsze wa-
runki z dostawcami mediów
komunalnych. Nie można do-
puścić również do tego, że
nagle zabraknie ekspertów,
którzy odpowiadają za swoje
działania, a we wspólnotach
decyduje przeważnie tylko
koszt usługi eksperckiej. 
Od wielu lat kierujemy listy 
do Krajowej Rady Spółdziel-
czej z wnioskami o wspólne
działania i wywarcie nacisku
na posłów. Nie otrzymywa-
liśmy jednak żadnych odpo-
wiedzi – dodaje. Kolejną  kwe-
stią, priorytetową dla Izby, jest
ustawa o gospodarce nieru-
chomościami, która zniosła 
a nawet nie określiła definicji
zarządcy nieruchomościami.
– Nie może być tak, żeby w tej
grupie znalazł się człowiek,
który nie ma pojęcia o tym, co
robi i będzie w ten sposób
chciał łatwo zarabiać. Wnios-
kujemy zatem o zmiany 
w ustawie: zdefiniowanie za-
wodu zarządcy i wprowadze-
nie obowiązku szkolenia. 
W tym celu powołaliśmy Poro-
zumienie Trzech Federacji –
mówi Kurzyk.

Aleksandra Gil

Troska o wysoką jakość zarządzania to mo-
tyw przewodni działalności Ogólnopolskiej
Izby Gospodarki Nieruchomościami.

Dbałość o kompetencje
ii NADBAŁTYCKA KONFERENCJA SPÓŁDZiELCZOŚCi

Produkty firmy Roboplast projektowane są od podstaw zgodnie
z indywidualnymi potrzebami klientów



KSM to spółdzielczy filar Ka-
towic. Skutecznie łączy trady-
cję z nowoczesnością, będąc
jednocześnie jedną z najwięk-
szych spółdzielni w kraju – 
z blisko 19 tys. mieszkań 
o łącznej powierzchni przekra-
czającej milion metrów kwad-
ratowych. Funkcjonuje od po-
nad pół wieku i w znacznym
stopniu uformowała współ-
czesne oblicze miasta, a jej do-
robek to realizacja ponad 400
budynków mieszkalnych wie-
lorodzinnych, przeszło 300
domów jednorodzinnych, po-
nad 2000 garaży, 30 pawilo-
nów handlowych, 5 szkół, 
5 przedszkoli, 3 krytych base-
nów oraz innych obiektów słu-
żących mieszkańcom miasta.
W pejzaż Katowic na stałe
wpisały się takie obiekty, jak
położona w centrum miasta
„Superjednostka”, 24-kondyg-
nacyjne „Gwiazdy” przy Al.
Roździeńskiego i domy na
osiedlu Zgrzebnioka, uważane
za estetyczną perłę regionu.
Doświadczenie oraz umiejętne
zarządzanie stanowią potencjał
pozwalający na planowanie
dalszego rozwoju. Ostatnią in-
westycją KSM jest niestandar-
dowy kompleks mieszkaniowy
p.n. „Rekreacyjna Dolina –
Mały Staw, Duży Staw” przy
ul. Pułaskiego w bardzo atrak-
cyjnej części Katowic na
obrzeżu Doliny Trzech Sta-

wów. Spółdzielnia, dążąc do
obniżenia przyszłych kosztów
utrzymania budowanych nie-
ruchomości, stosuje spraw-
dzone technologie i prze-
myślane rozwiązania projek-
towe, co zapewnia ich użyt-
kownikom wysokie poczucie
komfortu i bezpieczeństwa.
Katowicka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa już od 1992 roku

prowadzi szereg działań, mają-
cych na celu zwiększenie kom-
fortu zamieszkiwania człon-
ków, ze szczególnym naci-
skiem na działania termomo-
dernizacyjne i działania ene-
rgooszczędne. W roku 1997
opracowany został, po raz
pierwszy, długofalowy pro-
gram modernizacji i remontów
zasobów, obejmujący cykl
dziesięcioletni, tj. Strategia

Ekonomiczna Katowickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej na
lata 1997-2006, która jest co-
rocznie aktualizowana tak, aby
wybrać najbardziej optymalny
ekonomicznie wariant moder-
nizacji poszczególnych budyn-
ków. W 1997 roku, po spo-
rządzeniu audytów energe-
tycznych budynków, z zaso-
bów KSM wytypowano 318

budynków do termomoderni-
zacji. Plan został zrealizowany
z końcem 2011 roku. Jedno-
cześnie przystąpiono do mo-
dernizacji docieplenia elewacji
w budynkach docieplanych 
w latach 90-tych ubiegłego
wieku. Niebagatelnym proble-
mem, z jakim musiała uporać
się spółdzielnia, była likwida-
cja okładzin ścian elewacji 
z płyt azbestowo-cemento-

wych. Już od roku 1999, ma-
jąc na uwadze dobro wszyst-
kich mieszkańców miasta,
rozpoczęto realizację “Pro-
gramu likwidacji acekolu”. Do
końca roku 2007 zdemonto-
wano ponad 150 tys. m2 z 55
budynków wielorodzinnych,
tym samym realizując w 100%
wcześniejsze założenia. W ra-
mach działań proekologicz-
nych dokonano także korzy-
stniejszej dla mieszkańców
zmiany źródeł ciepła, poprzez
likwidację wyeksploatowa-
nych i zdekapitalizowanych lo-
kalnych kotłowni węglowych
lub węglowo-miałowych oraz
podłączenie budynków do sie-
ci miejskiej, wybudowano 19
nowych, lokalnych kotłowni
gazowych, zmodernizowano 
3 własne kotłownie węglowe,
uciepłowniono 5 budynków
wielorodzinnych, eliminując
piece węglowe. Istotne jest
również to, że przy realizacji
nowych inwestycji mieszkanio-
wych stosuje się nowoczesne
rozwiązania technologiczne,
między innymi naturalne sys-
temy pozyskiwania energii, ja-
kimi są kolektory słoneczne.
Dziś KSM to nowoczesna 
i przyjazna mieszkańcom spół-
dzielnia, której zasoby przeszły
termomodernizację oraz im-
plementację nowoczesnych te-
chnologii i rozwiązań. Zarzą-
dzają nią licencjonowani za-
rządcy nieruchomościami.
Działalność społeczno-kultu-
ralna prowadzona jest głównie
w oparciu o sześć klubów spół-
dzielczych, w których realizo-
wanych jest rocznie ok. 1.000
różnego rodzaju imprez dla
20.000 uczestników. Spół-
dzielnia zaangażowana jest od
kilku lat we współorganizację
imprez o wojewódzkim za-
sięgu. Należy tutaj wymienić
takie formy, jak: Regionalny
Złaz Rodzinny Mieszkańców
Osiedli Spółdzielczych, co-

roczny Piknik dla Osób Nie-
pełnosprawnych oraz Przegląd
Zespołów Artystycznych pod-
czas Międzynarodowego Dnia
Spółdziel-
czości. Rów-
nolegle pro-
wadzone są
w i e l o p ł a -
szczyznowe
formy po-
m o c o w e 
i wspierają-
ce  miesz-
k a ń c ó w
Spółdzielni.
Do zakresu
społecznego
oddziaływa-
nia należy
głównie eli-
minowanie
lub minima-
l i zowan i e
zaistniałych
problemów,
p o m o c 
w trudnych
sytuacjach życiowych, doradz-
two i pośrednictwo w uzyska-
niu fachowego wsparcia w je-
dnostkach samorządowych czy
specjalistycznych, takich jak
MOPS, poradnie i przychod-
nie zdrowia, policja, straż miej-
ska bądź fundacje. Z pomocy
tej co roku korzysta średnio
200 osób. Szeroko pojęta dzia-
łalność gospodarcza spół-
dzielni realizowana jest po-
przez funkcjonujące w jej ra-
mach tzw. zakłady celowe. Za-
kład Ciepłowniczy, którego
naczelnym zadaniem jest bie-
żąca obsługa techniczna 
i merytoryczna związana 
z dostawą ciepła do budynków
Spółdzielni, jak również pro-
dukcja ciepła we własnych kot-
łowniach czy obsługa stacji
wymienników ciepła. Zakład
dysponuje wysokiej klasy spe-
cjalistycznym sprzętem oraz
wyspecjalizowaną, doświad-
czoną kadrą techniczną i za-

wodową. Kolejnym zakładem
jest Serwis Techniczny, który
wykonuje całodobowo usługi
w zakresie: wymiany, naprawy

i regulacji urządzeń oraz insta-
lacji wodno-kanalizacyjnych 
i gazowych. Dysponuje par-
kiem maszynowym – sprzętem
budowlanym i transporto-
wym. Działania spółdzielni
uzupełniają: Zakład Usług Par-
kingowych, którego działal-
ność realizowana jest poprzez
administrowanie całodobo-
wymi parkingami strzeżonymi
oraz administrowaniem kom-
pleksów garażowych oraz
Mieszkaniowe Biuro Pośred-
nictwa, które zajmuje się
sprzedażą, zamianą, pośred-
nictwem i wynajmem miesz-
kań. Najwyższe standardy
zarządzania i funkcjonowania
spółdzielni znajdują uznanie na
szerokiej arenie, czego dowo-
dem są zdobyte w ostatnich la-
tach wyróżnienia i tytuły, m.in.
Filar Spółdzielczości 2014,
Lider Rynku 2014 oraz Lider
Zarządzania 2014.

Krzysztof Dyła
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Duże spółdzielnie mieszkaniowe mają olbrzymi wpływ na wizerunek
miasta. Stała modernizacja istniejących zasobów, realizacja kolejnych in-
westycji zgodnych z najnowszymi trendami, szeroko zakrojona działalność
społeczno-kulturalna to atuty, które sprawiają, że Katowicka Spółdzielnia
Mieszkaniowa jest solidnym fundamentem dla rozwoju stolicy Śląska.

Spółdzielczością miasto stoi
FILAR SPÓŁDZIELCZOŚCI 2015 - NOMINACJA

Istnieją Państwo od 20 lat. Co
stanowi o Państwa wysokim
poziomie oraz ogólnopolskim
sukcesie?
Staramy się stale podnosić ja-
kość zarządzania. Dzięki na-
szej polityce, przeszliśmy dro-
gę od monopolisty do rynku 
w pełni uregulowanego. Sta-
ramy się utrzymywać najwyż-
szy poziom jakości usług 
w działalności rynkowej, czyli
zarządzaniu wspólnotami,
działalności deweloperskiej.
Staramy się także  podnosić ja-
kość życia naszych lokatorów.
Najważniejsza jest praca u po-
dstaw i wsłuchiwanie się 
w głos mieszkańców, próby
wychodzenia naprzeciw ich
oczekiwaniom i spełnianiu po-
dstawowych potrzeb. To właś-
nie te czynności, które z po-
zoru wydają się oczywiste 
i proste, stanowią o całym
kształcie relacji pomiędzy
spółką a mieszkańcami. W ca-
łych naszych zasobach mieszka
ok. 20 000 mieszkańców, za
których czujemy się odpowie-
dzialni.

Współpracują Państwo z mie-
szkańcami oraz realizują nowe
inwestycje. Jakie są Państwa
plany na przyszłość?
Głównie skupiamy się na in-
westycjach deweloperskich.
Aktualnie przygotowujemy je-
dną z największych w okręgu
radomskim inwestycję, a mia-
nowicie w 3 etapach ma po-
wstać 350 mieszkań. Pierwszy
etap rozpocznie budowę ok.

130 mieszkań i chcemy go roz-
począć już w tym roku, a od-
dać do użytku w roku 2017.
Będą to nowoczesne mieszka-
nia o bardzo ciekawej archi-
tekturze, wyposażone m.in 
w windy, podziemne garaże
oraz stały monitoring. Z każ-
dym rokiem podnosimy stan-
dard w budowanych przez nas
inwestycjach, dbamy o to, aby
każde osiedle było wyposa-
żone w ogrodzenie, miejsca
parkingowe oraz plac zabaw
dla najmłodszych. Jesteśmy
prekursorami na radomskim
rynku, wprowadzając w stan-
dard klimatyzację oraz logo-
termy. Prowadzimy również
innowacyjny, zintegrowany
system zarządzania nierucho-
mościami oraz finansowo-księ-
gowy, który umożliwia mie-
szkańcom internetowy sposób
sprawdzenia swojego salda ra-
chunków, opłat etc. Monitoro-
wanie drogą elektroniczną bie-
żących spraw przez miesz-
kańca oraz elektroniczny obieg
dokumentów jest, moim zda-
niem, technologicznym sko-
kiem w przyszłość.

TBS Administrator jest zarzą-
dzany w dość nietypowy, no-
watorski sposób. Skąd wziął
się ten pomysł?
Zgodnie z zasadą, jeżeli nikt ci
nie chce pomóc, pomóż sobie
sam i rzeczywiście, byliśmy
zmuszeni do stworzenia pew-
nego rodzaju modelu bizneso-
wego. Spółka 20 lat temu była
tworzona w celu realizacji bu-
downictwa społecznego, ale
także  gospodarowania miej-
skim zasobem mieszkaniowo-
komunalnym. Formuła zmie-
niła się w 2006 roku i od roku
2007 nie otrzymujemy finan-
sowego wsparcia ze strony
miasta, w związku z czym mu-
simy finansować się sami. Za-
inwestowaliśmy w budowni-
ctwo mieszkaniowe na sprze-
daż, gdzie osiągamy bardzo
dobre wyniki. Myślę, że w tak
skrajnym przypadku trzeba ro-
zejrzeć się i spróbować stwo-
rzyć samofinansujący się mo-
del. Spróbować dźwignąć ten
ciężar, bo inaczej przypomina
mi się prawo Murphy'ego,
które mówi, że rzeczy pozosta-
wione samym sobie zmieniają
się ze złych na gorsze.■      WG

Zmieniające się otoczenie pra-
wne, coraz większe naciski
lobby deweloperskiego i ban-
kowego oraz nieprzychylne
nastawienie większości me-
diów to trudne warunki do
funkcjonowania, nie wspomi-
nając o rozwoju. Spółdzielnie
bronią się swoim profesjona-
lizmem i doświadczeniem, ale
bez stworzenia szerokiego fo-
rum dyskusyjnego, może oka-
zać się, że to zwyczajnie za
mało, by przetrwać. Groźba
likwidacji tej popularnej na
Zachodzie formy zarządzania
nabiera realnego wymiaru, gdy
dodamy medialną nagonkę na
pojedyncze patologie i rosnącą
przez to niechęć społeczeń-
stwa, które rzadko zadaje so-
bie trud dostrzeżenia pozy-
tywnych stron spółdzielczości. 
Tematyka tegorocznej Konfe-
rencji będzie swoistym rozwi-
nięciem i kontynuacją dyskusji
z zeszłego roku. Ważnym za-
gadnieniem będą nowoczesne
usługi dla spółdzielczości,
gdzie wiele firm oferujących
swe rozwiązania dla branży
mieszkaniowej przedstawi naj-
nowsze trendy i technologie
podnoszące komfort życia
mieszkańców. We wdrażaniu
tych nowinek na pewno po-
mogą środki unijne. Nowa
perspektywa dotacji z UE prze-
widuje spółdzielnie mieszka-

niowe jako bezpośrednich be-
neficjentów, dzięki czemu in-
nowacyjne rozwiązania będą
wprowadzane na większą niż
dotychczas skalę. Zgodnie 
z zapowiedziami środki mają
być dostępne od drugiego
kwartału br., a tego jak złożyć
wniosek i na co można otrzy-
mać dofinansowanie, uczest-
nicy Konferencji dowiedzą się
od profesjonalistów – firm,
które pozyskiwaniem dotacji
unijnych zajmują się na co
dzień. Kolejnym tematem is-
totnym dla spółdzielców jest
ustawa gospodarowaniu odpa-
dami. Wprowadzenie jej zało-
żeń w życie do tej pory sta-
nowi nie lada problem dla
spółdzielni mieszkaniowych,
ale również dla spółek komu-
nalnych zajmujących się utyli-
zacją odpadów. O skutecznym
realizowaniu założeń ustawy 
i propozycjach zmian, które
ułatwiłyby jej przyswojenie
również przez mieszkańców,
mówić będą reprezentanci
Krajowej Izby Gospodarki Od-
padami. Kontrowersyjny te-
mat inwestycji i zakładania
przez spółdzielnie spółek
prawa handlowego omawiany
będzie na konkretnych przy-
kładach. Wielu uczestników
Konferencji, mimo ograniczeń
ustawowych, przy pomocy
spółek zrealizowało nowo-

czesne inwestycje, które mogą
stawać w szranki z ofertą naj-
większych deweloperów. Za-
sadniczą różnicą dla naby-
wców jest zdecydowanie niż-
sza cena za metr kwadratowy
w budynkach postawionych
przez spółdzielnie. Taka krea-
tywność i biznesowe zacięcie
pomagają również w sytua-
cjach kryzysowych i niejedno-
krotnie oddaliły widmo upa-
dłości, spowodowane zbyt
dużym zadłużeniem. Spółdziel-
nie, którym udało się wyjść 
z takich tarapatów, powinny
być stawiane za wzór dewelo-
perom, którzy upadając zosta-
wili ludzi z kredytami na całe
życie. II Nadbałtycka Konfe-
rencja Spółdzielczości Miesz-
kaniowej to wydarzenie, któ-
rego przypomina i potwierdza
fakt, że ruch spółdzielczy ma
bogatą historię i tradycję, która
przekłada się na doświadcze-
nie, a jednocześnie zachowuje
prospołeczne wartości, któ-
rych brak w warunkach ostrej
konkurencji rynkowej. Dowo-
dem na to, że rola spółdziel-
czości w realizacji polityki
mieszkaniowej jest kluczowa 
i nie sposób jej przecenić. Za-
interesowanie jakim cieszy się
Konferencja w całej Polsce,
bezpośrednio przekłada się
również na wspieranie wize-
runku spółdzielni mieszkanio-

wych, co w czasach
mediatyzacji poli-
tyki jest aspektem,
o którym nie należy
zapominać.

Krzysztof Dyła

II Nadbałtycka Konferencja Spółdzielczości Mieszkaniowej to wydarze-
nie, które 14-15 maja będzie skupiać nie tylko branżę mieszkaniową, ale
również specjalistów z zakresu pozyskiwania dotacji unijnych oraz firmy
zajmujące się innowacjami w dziedzinie gospodarki komunalnej.

Nadbałtyckie możliwości
RTBS Administrator Sp. z o.o. jako pierwszy w kraju wdrażał ustawę 
o własności lokali. Jego założeniem była nie tylko budowa mieszkań w sys-
temie na wynajem, ale także gospodarowanie zasobami mieszkalnymi gminy.
Dziś zarządza blisko połową zarejestrowanych wspólnot w Radomiu. 
O biznesowym zarządzaniu TBSem, mówi prezes zarządu, Karol Frieman.

Prekursor TBS-owego biznesu
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24-kondygnacyjne „Gwiazdy” są charakterystycznym punktem w krajobrazie miasta

„Niebieskie Bloki” w centrum Katowic poprawiają estetykę okolicy odnowioną elewacją

Wizualizacja projektu nowoczesnego osiedla - Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Administrator Sp. z o.o.


