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Tematem przewodnim czwartego już „Spotkania ze specjalistą” było zarządzanie 

nieruchomościami. Na pierwszym panelu mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli 

Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w tym Dyrektor Katowickiego Zarządu 

Gospodarki Komunalnej Panią mgr inż. Barbarę Oborny, której towarzyszyli Pan mgr Marcin 

Gawlik wicedyrektor KZGM oraz Pan Adam Jagiełło, który jest jednym z głównych 

specjalistów ds. ekonomicznych.  

Drugi panel poprowadził dr Marek Szczerbowski dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i 

Sportu „Stadion Śląski”, który jest również asystentem w Katedrze Zarządzania Kulturą 

Fizyczną i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.   

W pierwszej części spotkania mogliśmy przyjrzeć się bliżej wyzwaniom, jakie 

stawiane są zarządcom mieszkań komunalnych, celom i zadaniom KZGM-u oraz jego 

strukturze. Pani Dyrektor początkowo przybliżyła nam samą istotę tej jednostki budżetowej, 

której jednym z głównych zadań jest realizacja polityki mieszkaniowej gminy, a nadzór nad 

jej działalnością sprawuje Wydział Budynków i Dróg UM Katowice. Zaprezentowała nam 

również liczbowo) zasób jakim KZGM dysponuje (prawie 21 tys. lokali, 1047 budynków i 

blisko 44 tys. Mieszkańców), aby zobrazować jak ciężko jest zarządzać tak dużą jednostką. 

Omówione zostały dysfunkcje KZGM-u, czyli forma prawna zakładu i jego wielkość. 

Przedstawione zostały także zmiany, jakie zaproponowała Pani Dyrektor po objęciu 

stanowiska tj.: przełamanie przekonania, że nobilitacją jest praca w dyrekcji zakładu, wyjście 

urzędników za biurka w teren, propagowanie kultury zachowań urzędników niezależnie od 

zjawiska postaci zadłużenia z tytułu użytkowania lokalu, ograniczenie ilości procedur z 53 w 

2008 r. do 37 w roku bieżącym (dzięki czemu można lepiej przyjrzeć się sprawom),  

racjonalizacja kosztów funkcjonowania Zakładu oraz naturalne zmniejszenie osób 

zatrudnionych w zakładzie.  

Następnie Pani Dyrektor omówiła zmiany w zarządzaniu nieruchomościami, 

np. przekierowanie większej ilości środków finansowych na remonty części wspólnych 

obiektów, czy wprowadzenie nowego projektu umowy najmu lokalu, który uwzględnia zwrot 

środków finansowych za uznane nakłady konieczne w lokalu.  



W czasie wykładu zostały przytoczone także przykładowe działania KZGM-u. 

Pierwszym z nich, był budynek położony przy ulicy Francuskiej 80, gdzie głównym 

problemem uniemożliwiającym wszelkie zmiany jest duże zadłużenie lokatorów. Problem ten 

był głównym powodem niewyrażenia zgody przez Burmistrza Miasta Katowice na 

przeprowadzenie termomodernizacji budynku, pomimo tego, że jest on pokryty płytami 

betonowo - azbestowymi. Powodem, dla którego KZGM wnioskował o remont był aspekt 

społeczny (w budynku tym mieści się 127 lokali). Według Pani Oborny i pozostałych 

pracowników, utrzymywanie budynku w nieładzie i stanie znacznie pogorszonym warunkuje 

brak inicjatyw społecznych mających na celu poprawienie warunków bytowych. Dlatego 

ważna jest jakakolwiek interwencja zmierzająca do poprawienia estetyki tego miejsca. 

Działaniem, jakie podjęto była budowa placu zabaw, która miała zostać sfinansowana 

z oszczędności KZGM-u. Aby uniknąć jakichkolwiek ataków odnoszących się do 

właściwości decyzji przeprowadzono ankietę, czy mieszkańcy chcą tego placu zabaw. Pomysł 

przypadł im do gustu i opowiedzieli się oni za budową placu. Dzięki tej niewielkiej inwestycji 

poprawiły się nastroje społeczne lokatorów, którzy są szczęśliwi z posiadania 

zagospodarowanej w ten sposób przestrzeni. Nie rozwiązało to jednak problemu, jakim jest na 

chwilę obecną, stan budynku, dlatego podjęto decyzję o częściowych remontach. Na 

kompleksowy remont Zakład niestety nie posiada środków.  

Kolejnym przytoczonym przykładem były kamienice na ulicy Cynkowej, gdzie Zakład 

zainwestował głównie w ożywienie zieleni. Do jednych z zadań KZGM-u należy dbanie 

o przestrzeń wokół budynków. Stąd inicjatywy wyżej wymienione, a także murale czy remont 

domków na Giszowcu, które omówione zostały na spotkaniu. 

Ostatnim omawianym aspektem tej części spotkania były finanse, w tym analiza 

finansowa jednostki. Wspomniany został budżet, jakim operuje Zakład, który wynosi 135 mln 

(porównywalnie do budżetów średnich miejscowości). W przyszłym roku ma on zostać 

zmniejszony o 10 mln, co będzie skutkować ograniczeniem remontów. W kontekście 

finansowym został również poruszony problem zadłużenia mieszkańców lokali komunalnych 

oraz windykacji ich zadłużenia. Tutaj Pani Oborny nawiązała do nastoletnich dłużników, 

którzy nawet nie mają pojęcia, że są obarczeni wierzytelnościami, przypadającymi im 

najczęściej po rodzicach. Blok ten zakończyły pytania z sali dotyczące przede wszystkim 

polityki czynszowej, zamiany mieszkań czy polityki oddłużeniowej.  



 Drugi blok spotkania został poprowadzony przez Pana Marka Szczerbowskiego, który 

zaprezentował nam najistotniejsze aspekty zarządzania obiektami sportowymi, odnosząc się 

do Stadionu Śląskiego w Chorzowie, którym zarządza.  

Pierwszym tematem, jaki został poruszony na tej części spotkania było prowadzenie 

książki obiektu budowlanego. Pan Szczerbowski wspomniał nam o rzetelności i konieczności 

jej prowadzenia, aby uniknąć nieszczęścia, do jakiego doszło np. w przypadku hali 

Międzynarodowych Targów Katowickich. Zwrócił uwagę, iż przy podejmowaniu procesu 

inwestycyjnego ważne jest zadanie sobie kilku podstawowych pytań tj.: czego od tego obiektu 

oczekujemy? Do czego obiekt ma nam służyć? Zwłaszcza, że mówimy o obiekcie 

infrastruktury sportowej. Należy określić planowane funkcje w perspektywie oczekiwań 

stowarzyszeń zajmujących się organizacją rozgrywek na tych obiektach. Pan Doktor 

przedstawił kilka przykładów (hale sportowe z bramkami namalowanymi na ścianie, boiska 

do koszykówki z naklejonymi koszami, hale w których linia boczna znajduje się przy 

drabinkach) wzbudzających wątpliwości co do funkcjonalności. Problemy tego typu 

zaistniały głównie dlatego, że pewne kwestie nie zostały przemyślane już na etapie 

planowania, a ma to istotny wpływ na utrudnienia w zarządzaniu takimi obiektami. Często 

wady te prowadzą do ograniczeń w wykorzystaniu tej infrastruktury.  

Następnym etapem według Pana Szczerbowskiego jest rozplanowanie infrastruktury 

towarzyszącej powiązanej z planowanymi funkcjami, co ma znaczący wpływ na późniejsze 

pełne funkcjonowanie i wykorzystanie obiektu. Trzecią i najważniejszą rzeczą, o jakiej 

wspomniał nasz Gość jest „weryfikacja wytycznych w świetle zaproponowanych rozwiązań 

projektowych”, czyli zderzenie koncepcji projektowych z możliwymi zdarzeniami 

i wyciągnięcie gotowych rozwiązań dla późniejszego użytkowania (jako przykład posłużył 

problem dachu Stadionu Narodowego w Warszawie). Na końcu, jak powiedział Pan 

Szczerbowski, należy dokonać ostatecznego zaopiniowania projektu przed przyjęciem do 

realizacji, aby uniknąć zmian na etapie budowy, czy już na etapie gotowego obiektu, co 

zazwyczaj niesie za sobą użycie dużych środków finansowych.  

Kolejnym punktem prezentacji było zarządzanie infrastrukturą sportową w świetle 

obowiązującego prawa. Pan Szczerbowski omówił ten aspekt szczególnie pod względem 

organizacji imprez masowych, wspominając o podstawowym dokumencie, jakim jest ustawa 

o bezpieczeństwie imprez masowych. Zawiera ona wytyczne, jakie organizator musi spełnić, 

aby uzyskać zgodę na organizację imprez masowych - w tym przypadku rozgrywek 

sportowych. Ciekawym wydaje się, że pomimo tego, iż obiekt ma pozwolenie na użytkowanie 



to w świetle wyżej wymienionej ustawy nie spełnia warunków koniecznych przy organizacji 

tego typu imprez. Pan Szczerbowski wskazał podstawowe różnice w przypadku obu decyzji, 

m.in. organy odpowiedzialne za opiniowania i wydawanie pozwoleń. Następnie wskazał nam 

kilka elementów dotyczących przebiegu takiej imprezy, w tym: napełnianie i opróżnianie 

obiektu, ćwiczenia ewakuacyjne, odśnieżanie, komunikacja wizualna, infrastruktura dla 

niepełnosprawnych oraz utrzymywanie czystości.  

Podczas całego spotkania Pan Szczerbowski podkreślał, że najważniejszym elementem 

zarzadzania są kwestie bezpieczeństwa, w przypadku których „nie można zawierać 

kompromisów”. 

Ostatnią częścią spotkania, tak samo jak w przypadku pierwszego bloku, były pytania 

z sali. Pierwsze pytanie dotyczyło przyszłości Stadionu Śląskiego, którego głównym problem 

jest konstrukcja dachu, jednakże jak odpowiedział Pan Szczerbowski, do tej pory nie 

wiadomo, co tak naprawdę zawiodło przy jej stawaniu. W przygotowaniu była kolejna 

ekspertyza, dlatego żadne szczegóły dalszej realizacji inwestycji nie były jeszcze znane. 

Następne pytania dotyczyły procesu realizacji imprezy i potencjalnego wykorzystania 

obiektu, jego finansowania, a także kwestii odpowiedzialności za wadliwość konstrukcji.  

Spotkanie pozwoliło nam dostrzec z jak trudnymi zadaniami mierzą się zarządcy i jak 

dużą odpowiedzialność na siebie przyjmują. Podejście do zagadnienia od strony praktyczniej, 

jakie zaprezentowali nam Pani mgr inż. Barbarę Oborny oraz Pan dr Marek Szczerbowski, z 

pewnością pomoże osobom planującym rozwijać swoją karierę w tym zawodzie zwrócić 

uwagę na kwestie dotyczące przede wszystkim planowania inwestycji i bezpieczeństwa.  

Dziękujemy za poświęcony Nam czas i podzielenie się szeroką wiedzą praktyczną 

uzupełnioną o wieloletnie doświadczenie. Podziękowania kierujemy również do wszystkich 

uczestników spotkania za okazane zainteresowanie. Mamy nadzieję, że kolejne spotkania 

również cieszyć się będą tak wysoką frekwencją.  
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