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 RNG zrzesza przedsiębiorstwa budowlane i firmy projektowe, czynnie 

działające nie tylko na rynku województwa łódzkiego, ale również firmy o 

zasięgu krajowym oraz międzynarodowym.  

     Poza podmiotami gospodarczymi Członkami RNG są również:  

     -  Urząd Miasta Łodzi 

     -  Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

     -  Regionalna Izba Budownictwa w Łodzi 

     -  Urząd Gminy Rzgów 

  RNG zrzesza ponad 60 przedsiębiorstw budowlanych i instytucji z rejonu 

łódzkiego i innych województw 
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 Celem RNG jest inicjowanie działań wspierających przedsięwzięcia 

budowlane, związanych z unowocześnieniem technologii i organizacji  

 o działalności budowlanej oraz szeroko pojęta współpraca Uczelni ze  

 środowiskiem gospodarczym. 

 Zakres działań Rady Naukowo-Gospodarczej obejmuje następujące 

obszary: 

 współudział firm w kształtowaniu sylwetki absolwenta Wydziału BAIŚ 

poprzez tworzenie programów studiów i efektów kształcenia 

 zgłaszanie przez członków RNG tematyki badawczo-rozwojowej do 

realizacji w ramach prac inżynierskich, magisterskich oraz doktorskich, 

prowadzonych pod kierunkiem pracowników naukowych Wydziału 

 doktoraty przemysłowe 
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 współudział firm w kształtowaniu sylwetki absolwenta Wydziału BAIŚ 

poprzez tworzenie programów studiów i efektów kształcenia 

 zgłaszanie przez członków RNG tematyki badawczo-rozwojowej do 

realizacji w ramach prac inżynierskich, magisterskich oraz doktorskich, 

prowadzonych pod kierunkiem pracowników naukowych Wydziału 

 doktoraty przemysłowe 

 

   Współpraca badawcza inicjowana przez środowisko gospodarcze z  

     możliwością wykorzystania wysokiego potencjału merytorycznego i  

     szerokiej bazy laboratoryjnej Uczelni 

   Praktyki i staże studenckie w przedsiębiorstwach 
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    Pomoc Uczelni w rozwiązywaniu problemów naukowo-technicznych. 

    Transfer technologii i wdrożenia badań naukowych w realizacjach 

      przemysłowych 

    Różnorodne formy komercjalizacji wyników badań 

    Zamawiane wykłady przedstawicieli przemysłu budowlanego dla  

      studentów kierunku WBAiŚ 

    Propozycja praktycznych zajęć dla studentów prowadzonych przez 

      przedsiębiorców na WBAiIŚ  -  studia dualne 

    Tworzenie konsorcjów przy ubieganiu się o środki unijne w konkursach 

      NCBiR oraz Horyzont 2020. 

     Spotkania RNG odbywają się 2 razy w roku 
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  Nowe umowy o współpracy 2017-2019 

 

     Skanska S.A. – Warszawa - umowę obejmującą współpracę ekspercką 

w obszarze badawczym, edukacyjnym i kadrowym. 
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    OCMER Sp. z o.o -  Łódź - umowę obejmującą współpracę badawczo-

wdrożeniową w ramach wniosku o dofinansowanie ze środków NCBiR 

 

Mgr inż. Krzysztof  Bednarek jest ekspertem w zespole oceniającym 

działającym w ramach postępowania akredytacyjnego kierunku studiów 

budownictwo na Wydziale BAIŚ PŁ. 

 

 

 

Ht                        tps://www.ocmer.com.pl/ocmer/firma-ocmer  
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     S & P Polska Sp. z o.o. – Malbork – umowa o współpracy + umowa 

wdrożeniowa na system wzmacniania naprężonymi kompozytami CFRP 

 

         

Projekt TULCOEMPA - Innowacyjne systemy monitoringu w strategii zrównoważonego 
rozwoju infrastruktury budowlanej 
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     Prefa Kompozity, A.S. (PKOM) – Czechy – umowa o współpracy w 

obszarze badań doświadczalnych przyczepności prętów GFRP do betonu 
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  ComRebars Sp. z o.o. – Świętochowice - umowa o współpracy w obszarze 

badawczym i  edukacyjnym; Dwuletnie wsparcie materiałowe badań 

elementów z betonu zbrojonych zbrojeniem niemetalicznym GFRP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

         



Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 
 

Politechnika Łódzka 

  
     Matbau Robert Socha – Łódź – umowa o współpracy w obszarze 

badawczym i  edukacyjnym  

 

 

         

 

      Gmina Rzgów -– list intencyjny współpracy przy prowadzeniu prac 

naukowo-badawczych poświęconych Gminie Rzgów, które będą służyć 

kształtowaniu polityki przestrzennej, społecznej i gospodarczej gminy - 

reprezentowana przez  Pana dr Mateusza  Kamińskiego - Burmistrza 

Rzgowa  
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     SIA „ALBA KOMPOZIT TRADING” - Ryga, Łotwa  - umowa o  

współpracy w obszarze badawczym i  edukacyjnym  
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    FiReP International AG   
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