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Nieustanny rozwój to konieczność
Innowacyjne rozwiązania i najwyższa jakość produktów to od 25 lat podstawowe wyznaczniki w działalności
białostockiej spółki KAN. Ten producent i dostawca innowacyjnych rozwiązań dla instalacji wodnych i grzewczych,
m.in. Systemu KAN-therm, stawia na dalszy rozwój. Po inwestycjach w linie technologiczne i zaplecze biurowe, 
są już kolejne plany rozbudowy firmy.

Do tych czas za rząd spół ki sku piał
się przede wszyst kim nad roz wo -
jem za ple cza pro duk cyj ne go, in -
we stu jąc w ha le fa brycz ne, ma ga -
zy ny i no wo cze sne urzą dze nia.
Póź niej przy szedł czas na za pew -
nie nie kom for to wych wa run ków
pra cy dla po nad 120 pra cow ni -
ków ad mi ni stra cyj nych, bez pra -
cy i zan ga żo wa nia któ rych nie
uda ło by się roz wi nąć tak po tęż nej
1r my jak KAN. Wy ra zem te go
by ła bu do wa trzy pię tro we go, no -
wo cze sne go biu row ca o po -
wierzch ni 2 tys. m2, od da ne go
do użyt ku pra wie 2 la ta te mu. To
cen trum ope ra cyj ne spół ki, wktó -
rym nie su tan nie bi je ser ce KAN,
na da ją ce rytm wszyst kim pro wa -
dzo nym dzia la niom.

Jak pod kre śla Jan Ka czan, 
Wi ce pre zes Za rzą du KAN 
Sp. zo.o.: – To nie ko niec na szych
in we sty cji. W naj bliż szym cza sie
pla nu je my bu do wę no wo cze sne -
go Cen trum Lo gi stycz no -Pro -

duk cyj ne go o po wierzch ni pra -
wie20 tys. m2. No wy kom pleks to
nie tyl ko po wierzch nie ma ga zy no -
we wy so kie go skła do wa nia czy bu -
dy nek so cjal no-biu ro wy, ale
przede wszyst kim ha le pro duk cyj -
ne. Je den głów ny ma ga zyn dla
wszyst kich sys te mów uspraw ni za -
rów no ob słu gę klien ta, jak i ca ły

łań cuch lo gi stycz ny. No we in we -
sty cje są prze ja wem cią głe go roz -
wo ju przed się bior stwa iumac nia -
ją nasz po ten cjał oraz pod no szą
kon ku ren cyj ność na kra jo wym
iza gra nicz nym ryn ku. Przy szłość
bu du je my na moc nych fun da -
men tach: do świad cze niu, ja ko -
ści i in no wa cyj no ści.

Pro duk ty KAN cie szą się za ufa -
niem klien tów nie tyl ko w Pol sce.
Sys tem KAN -therm, prze zna czo -
ny do bu do wy we wnętrz nych in -
sta la cji wo dy cie płej i zim nej oraz
ogrze wa nia grzej ni ko we go, ścien -
ne go ipod ło go we go, eks por to wa -
ny jest do 23 kra jów. Sieć dys try -
bu cji obej mu je swym za się giem
nie tyl ko Eu ro pę, ale rów nież
znacz ną część Afry ki iAzji. Kom -
po nen ty, z któ rych wy ko na ne są
czę ści skła do we sys te mu, speł -
nia ją naj wyż sze stan dar dy ja ko -
ścio we. Spół ka, ja ko pierw sza
w Pol sce, wdro ży ła do pro duk cji
kształ tek, do tych czas pro du ko -
wa nych z mo sią dzu, no we, nie -
zwy kle trwa łe two rzy wo, wy ko rzy -
sty wa ne m.in. przez NA SA 
– po li sul fon fe ny le nu (PPSU). 

Przed się bior stwo ofe ru je od -
bior com peł ne wspar cie tech -
nicz ne na wszyst kich eta pach re -
ali za cji in we sty cji: pro jek tan tom 
– pro fe sjo nal ne na rzę dzia pra cy

w po sta ci pa kie tu pro gra mów
kom pu te ro wych, wy ko naw com
– no wo cze sne na rzę dzia i kom -
plek so we szko le nia mon ta żo we,
a in we sto rom i użyt kow ni kom 
– gwa ran cję bez a wa ryj nej pra cy
in sta la cji wy ko na nych w Sys te mie
KAN -therm. – Wła śnie dzię ki
naj wyż szej ja ko ści pro duk tów
i na sze go ser wi su, zdo by li śmy

za ufa nie part ne rów han dlo wych,
spe cja li stów w bran ży in sta la -
cyj nej, jak i użyt kow ni ków na -
szych roz wią zań. KAN jest dziś
po strze ga ny ja ko nie za wod ny
i god ny za ufa nia part ner tech no -
lo gicz ny – pod su mo wu je J. Ka -
czan.  

Jo an na Chru stek, 

Jo an na Ja ko weń ko
Jo an na Chru stek z Fo rum Biz ne su oraz Jan Ka czan, Wi ce pre zes Za rzą -
du KAN Sp. z o.o. z cer ty fi ka tem Naj wyż sza Ja kość QI za Sys tem KAN -therm

Wi zu ali za cja Cen trum Lo gi stycz no -Pro duk cyj ne go

Miesz ka nia ofe ro wa ne przez
TBS -y prze zna czo ne są głów nie
dla lu dzi mło dych, ma ją cych
śred nie do cho dy, któ rzy nie chcą
uru cha miać ban ko we go kre dy -
tu hi po tecz ne go, a jed no cze śnie
ich po ziom do cho dów jest gwa -
ran cją do ko ny wa nia ter mi no -
wych wpłat czyn szu do TBS.
We dług usta wy z 1995 r., re gu -
lu ją cej prze pi sy do ty czą ce TBS -
-ów, pra wo do wy naj mu ma ją
oso by, któ re speł nia ją okre ślo ne
wa run ki 1 nan so we i praw -
ne. – Wła śnie z my ślą o ta kich lu -
dziach zo sta ło po wo ła ne do ży -
cia i na sze, Biel sko -Bial skie
To wa rzy stwo Bu dow nic twa
Spo łecz ne go Sp. z o.o. Za ło żo ne
zo sta ło w 1997 r. przez Gmi nę
Biel sko -Bia ła oraz Śród miej ską
Spół dziel nię Miesz ka nio wą.
W cią gu pierw szych kil ku lat
dzia łal no ści spół ka od da ła
do użyt ku 296 lo ka li miesz kal -
nych, 6 użyt ko wych oraz 163

ga ra że, w 5 lo ka li za cjach. Dziś
do na szych za dań na le ży głów -
nie za rzą dza nie nie ru cho mo -
ścia mi wła sny mi oraz pro wa dze -
nie za rzą dza nia na zle ce nie 
– mó wi Ewa Ka miń ska, Pre zes
Za rzą du Biel sko -Bial skie go
TBS Sp. z o.o. 

W za kre sie ad mi ni stro wa nia
i za rzą dza nia nie ru cho mo ścia -
mi biel ski TBS za trud nia li -
cen cjo no wa nych pra cow ni ków
po sia da ją cych dłu go let nie do -
świad cze nie i wie dzę w tym
za kre sie. Dzię ki nim za pew -
nio na jest na jem com i wła ści -
cie lom nie ru cho mo ści pro fe sjo -
nal na, kom plek so wa ob słu ga.
Zo sta ła ona rów nież za uwa -
żo na i do ce nio na przez człon -
ków Kra jo wej Izby Go spo dar -
ki Nie ru cho mo ścia mi, któ rzy
wy róż ni li biel ski TBS na gro dą
„Li der Za rzą dza nia 2014”.

Fa cho wa i spraw na po moc
pra cow ni ków ad m ni stra cyj nych

jest jed nym z ele men tów wy so -
kie go stan dar du ofer ty, bo wiem
jak pod kre śla pre zes E. Ka miń -
ska: – Za wsze kie ru je my się

ochro ną in te re sów wła ści cie li
i na jem ców, sta ra jąc się, aby
świad czo ne usłu gi by ły na jak
na wyż szym po zio mie. Na szy mi

dzia ła nia mi chce my po ka zać,
iż po wie rza jąc nam ad mi ni stro -
wa nie nie ru cho mo ścią, klien ci
zy sku ją nie tyl ko za rząd cę, ale
przede wszyst kim rzecz ni ka
swo ich praw i in te re sów.
Na prze strze ni bli sko 20 lat
dzia łal no ści, sta li śmy się spe cja -
li sta mi w tym za kre sie. Chce my
jed nak po wró cić rów nież do ak -
tyw no ści w ob sza rze bu do wy
no wych miesz kań dla po trzeb
miesz kań ców re gio nu i nie ba -
wem ma my na dzie ję roz po cząć
pra ce zwią za ne z przy go to wa -
niem no wych in we sty cji. 

W tym ce lu TBS w Biel sku -
-Bia łej za an ga żo wał się w pra ce
nad pro jek tem Mi ni ster stwa
In fra struk tu ry i Roz wo ju pn.
„Kon cep cja wspie ra nia spo łecz -
ne go bu dow nic twa czyn szo we -
go”. W ra mach dzia łań w Sto wa -
rzy sze niu Te be esów Pol ski
Po łu dnio wej i Za chod niej
BBTBS ak tyw nie uczest ni czy

w pra cach nad wpro wa dze niem
zmian w tych za pi sach usta wy
z 1995 r., któ re w co dzien nej
pra cy za rzą dów TBS spra wia ją
naj wię cej pro ble mów in ter pre -
ta cyj nych. – Aby móc efek tyw -
nie wspie rać wła ści cie li i na jem -
ców nie ru cho mo ści, mu si my
od no sić się do ja snych i pre cy -
zyj nych prze pi sów. Sku tecz ne
i no wo cze sne za rzą dza nie, jak
i moż li wość re ali za cji ko lej nych
in we sty cji w ra mach bu dow nic -
twa spo łecz ne go mu si być opar -
ta na rze tel no ści i pro fe sjo na li -
zmie, ale rów nież przej rzy stej
li te rze pra wa – pod su mo wu je
E. Ka miń ska. 

Jo an na Chru stek,

Jo an na Ja ko weń ko

Jak nowocześnie zarządzać TBS-em?
W większości polskich miast wciąż nie słabnie zapotrzebowanie na mieszkania w ramach budownictwa społecznego.
Istnieje jednak pilna potrzeba wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach, o co postuluje m.in. Bielsko-Bialskie TBS,
nowoczesny zarządca i inwestor rynku mieszkaniowego, który planuje budowę kolejnych nieruchomości. 

Osiedle na ul. Świętego Pawła


