
Społeczny monitoring kandydatów
na Prezydenta Miasta Łodzi
www.prezydent.dlalodzi.info

ANKIETA KANDYDATA NA PREZYDENTA MIASTA 
ŁODZI

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety w wersji  elektronicznej,  a także jej wydrukowanie  
i podpisanie.  Ankietę  w  wersji  elektronicznej  należy  przesłać  na  adres 
kontakt@fundacjafenomen.pl zaś ankietę w wersji  papierowej opatrzoną podpisem odbierze  
przedstawiciel Fundacji.

INFORMACJE O KANDYDACIE

Imię i nazwisko Dominik Sankowski

Rok i miejsce urodzenia 1946

Posiadany majątek Status materialny klasy średniej:  m. inn. dom 
jednorodzinny i samochód osobowy.

Hobby, zainteresowania, pasje, 
sukcesy osiągnięte na tych polach

Interesuję się historią (jestem współautorem 
monografii miasta Radomska), muzyką klasyczną, 
żeglarstwem, uprawiam turystykę górską i rowerową 
oraz narciarstwo. Prestiżowa nagroda „Rejs roku” 
przyznana przez Polski Związek Żeglarski za rejs 
przez Atlantyk na jachcie s/y „Stomil” w roku 1986.

W jaki sposób łodzianin może uzyskać 
z Panią/Panem kontakt, aby zadać 
dodatkowe pytania

http://www.dominiksankowski.pl/

WYKSZTAŁCENIE

Ukończone kierunki studiów, 
stopnie/tytuły naukowe, inne istotne 
kursy, szkolenia

Politechnika Łódzka Wydział Elektryczny Mgr Inż., Dr 
Inż., Habilitacja, Profesor Tytularny, Profesor 
Zwyczajny.  
Mgr Matematyki - Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Publikacje Ponad 250:Monografie, artykuły na konferencjach 
oraz w czasopismach krajowych i zagranicznych  

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język wraz ze stopniem znajomości (w 
skali A1-C2)

Na co dzień używam języka angielskiego, gdyż 
wykładam na uniwersytetach całego świata oraz mam 
wsród swoich pracowników obcokrajowców. W ciągu 
ostatnich 4 lat w związku z wykonywaniem grantu 
międzynarodowego Denidia sponsorowanego przez UE 
(o wartości ok1 mln.  Euro) zatrudniałem okresowo 
naukowców z Anglii, Bułgarii, Chin, Francji, Litwy 
Niemiec Norwegii, Rosji i Ukrainy.
Język rosyjski w stopniu dobrym, język niemiecki w 
stopniu podstawowym-, 
Łacina klasyczna.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Miejsca pracy wraz ze stanowiskiem i 
obowiązkami

1970- Politechnika Łódzka – Asystent Stażysta
1971-1979 Politechnika Częstochowska Asystent
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1979-1989 Politechnika Łódzka –Adiunkt
1989- 1991 Politechnika Łódzka- Docent
1991-Prof. Nadzwyczajny  Politechniki Łódzkiej
1995 Kierownik Katedry Informatyki Stosowanej 
Politechniki Łódzkiej 
1998- Tytuł Profesora 
2001- Stanowisko Prof. zwyczajnego 
Ponadto Od 1992 R. Praca dodatkowa w WSHE W 
Łodzi- Organizacja kierunku Informatyka, a  od 2002 
Roku W SWSPIZ W Łodzi. Wykłady na uniwersytetach 
Anglii, Szkocji, Niemiec, USA, Chin, Japonii , Australii i 
Singapouru. .

Doświadczenie w zarządzaniu Utworzenie i kierowanie Przez 15 Lat od 1995 Roku 
Katedrą Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. 
Ponadto:
Organizowanie wędrownych obozów żeglarskich na 
Mazurach (lata 70-te), 
V-Ce Prezes ds. Szkolenia Częstochowskiego 
Okręgowego Związku Żeglarskiego (Lata 70-te). 
Pozyskanie i wykorzystanie grantów w wysokości 
ponad 2 miliony euro na potrzeby rozwoju 
naukowego, dydaktycznego i nowoczesnych 
technologii informatycznych Politechniki Łódzkiej. 
Współtwórca realizowanej obecnie na Politechnice 
Łódzkiej inwestycji z budżetu UE o wartości ok. 40 
mln zl Centrum Technologii Informatycznych 

Największy sukces zawodowy Utworzenie od podstaw Katedry Informatyki 
Stosowanej liczącej dzisiaj ponad 80 osób i 
zbudowanie kilku zespołów naukowych mających 
osiągnięcia na skalę światową
Pozyskanie środków z EU na remont i modernizację 
Katedry, oraz 1 mln.  euro na transfer wiedzy i 
wymianę naukową. Współtwórca Polskiej Szkoły 
Tomografii Procesowej, mającej światowe osiągnięcia.
W 2007 roku uzyskanie  tytułu Profesora Honoris 
Causa Państwowej Akademii Finansów we Lwowie. 
Złoty medal na 54 Światowej Wystawie Innowacji i 
Nowych Technologii Eureka 2005 w Brukseli, złoty 
medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków- 
Seul 2006 Korea Południowa, oraz wiele innych (vide 
www.kis.p.lodz.pl) 

Największa porażka zawodowa Drobne porażki w ciągu ponad 40-letniej kariery 
zawodowej uodporniły mnie nas stresy. Ogólnie 
jestem człowiekiem sukcesu.

PROGRAM DLA ŁODZI W STU SŁOWACH

Proszę opisać w 100 słowach program 
wyborczy dla miasta

Edukacja, nauka i kultura są najważniejszym, 
fundamentalnym i koniecznym warunkiem rozwoju 
cywilizacyjnego i gospodarczego społeczeństwa XXI 
wieku. Postawię na intelekt 
Wykorzystując potencjał Łodzi  akademickiej /140 
tysięcy studentów/zapewnię warunki rozwoju dla firm 
działających w takich obszarach jak  nowe technologie 
IT, czy też nowe materiały tekstylne.Mam zamiar 
skorzystać z doświadczeń i wzorców zarządzania 
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miast zachodnioeuropejskich oraz przede wszystkim 
wzorców miast dalekiego wschodu Pekinu i Singapuru, 
które są obecnie najszybciej rozwijającymi się 
miastami świata , co zobaczyłem na własne oczy. 
Współpraca z krajami dalekiego Wschodu,  w 
szczególności z Chinami  oraz krajami Europy o 
zaawansowanych wysoko technologiach.
Budowa w Łodzi kilku elektrowni geotermicznych 
zgodnie z projektami opracowanymi na Politechnice 
Krakowskiej. Rewitalizacja ulicy Piotrkowskiej.
Największym kapitałem miasta  Łodzi są jego 
mieszkańcy ze swoją wiedzą i umiejętnościami, 
którym trzeba stworzyć, łagodniejsze od dzisiaj 
istniejących, warunki otwierania tzw. firm  rodzinnych 
i wprowadzenie programu prac interwencyjnych dla 
osób dotkniętych długoletnim bezrobociem. Ponadto 
należy skorzystać z wzorców sprawdzonych i budować 
nowe mieszkania dla osób nie mających zdolności 
kredytowej /wzorzec anglosaski/.

WYBRANE OBSZARY PROBLEMOWE

Prosimy o  opisanie,  w dowolnej  objętości,  działań,  jakie  zamierza  Pani/Pan  podjąć  we wskazanych  
obszarach problemowych.

Polityka kadrowa w UMŁ i spółkach 
miejskich. Kryteria doboru 
współpracowników.

Kryterium doboru na podstawie dotychczasowych 
osiągnięć. Ponadto  fachowość, uczciwość, rzetelność 
bez oglądania się na  opcje polityczne 
współpracowników i koterie,co z powodzeniem 
realizuję w mojej pracy zawodowej.

Mieszkaniowy zasób gminy, jego 
przekształcenia własnościowe, 
budownictwo komunalne, obowiązki 
gminy w zakresie lokali socjalnych.

1. Program budowy mieszkań wg wzoru 
londyńskiego – z powodzeniem realizowany w 
Gdańsku – budowa mieszkań dla osób nie 
posiadających zdolności kredytowej – z 
możliwością wykupu – spłata 5% rocznie –
budowa po kosztach

2. Rozwój budownictwa Towarzystw Budownictwa 
Społecznego.

3. Program rewitalizacji centrum Lodzi

Rewitalizacja i ochrona zabytków. 
Nowe Centrum Miasta.

Weryfikacja dotychczasowych planów pod kątem 
możliwości finansowych miasta i przewidywanych 
korzyści. Zbilansowanie potrzeb i możliwości miasta.

System transportowy miasta i regionu. 
Proszę o wskazanie priorytetowych 
środków transportu i koncepcji dla 
obszarów śródmiejskich.

Priorytet – transport zbiorowy. System transportowy 
oparty o układ bezpłatnych obwodnic wyprowadzający 
transport ze strefy śródmiejskiej. Konieczność 
natychmiastowej rewitalizacji torowisk tramwajowych 
z uwzględnieniem przede wszystkim spółek łódzkich, 
jako wykonawców. To jest wymóg bezpieczeństwa 
obywateli i sprawności komunikacji zbiorowej.

Spółki miejskie Zrobienie bilansu otwarcia wszystkich spółek. Analiza 
finansowa  pod   kątem  ich  sanacji.  Nie  wykluczam 
prywatyzacji spółek poza MPK, która stanowi swego 
rodzaju aortę organizmu jakim jest miasto Łódź. Na 
stanowisko prezesa spółki  powinien być powołany z 
konkursu  wybrany  dynamiczny  menedżer,  człowiek 
sprawdzony.  MPK,  MPO,  ZWiK,  ŁSI-  zachowanie 
własności  przez  gminę,  tam  gdzie  to  możliwe 
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wprowadzenie konkurencyjności.

Czystość i porządek. Gmina- właścicielem śmieci. System ten powinien 
wpłynąć na likwidację dzikich wysypisk.

Ulica Piotrkowska. Udrożnienie dostaw oraz dojazdów klientów od strony 
ulic równoległych.  Budowa nowych miejsc 
parkingowych przede wszystkim wielopoziomowych 
by maksymalnie wykorzystać powierzchnię. 
Rewitalizacja ul.Piotrkowskiej na odcinku od 
Al.Mickiewicza do Placu Niepodległości przy udziale 
mieszkańców, jak to miało miejsce na odcinku od 
Placu Wolności do Al.Mickiewicza wstawiając  tzw. 
„cegiełki” fundowane przez obywateli- powielajmy 
dobre pomysły.

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

Pytania przygotowane przez inicjatywę „Łodzianie Decydują” - lodzianiedecyduja.pl

Czy i w jaki sposób zamierza Pani/Pan 
zwiększyć udział łodzian w zarządzaniu 
miastem?

Stworzenie systemu informatycznego z 
przeznaczeniem do konsultacji społecznych i 
opracowanie programów komputerowych dla urzędów 
by mieszkańcy mogli kontaktować się z urzędem za 
pomocą internetu, jak ma to miejsce w przypadku 
rozliczeń z Urzędem Skarbowym , czy opłatami za 
wykorzystane media. Już są prowadzone prace na ten 
temat pod moim kierownictwem.

Jakie kroki poczyni Pani/Pan by 
konsultacje z mieszkańcami 
prowadzone były już na gruncie 
sublokalnym, np. za pośrednictwem 
Rad Osiedli?

Informatyzacja kontaktów- jak wyżej. Rozbudowa e-
urzędów czyli  droga elektroniczna – bezpośredni 
kontakt obywatela z urzędem za pomocą internetu.

Niedawno Rada Miejska w Łodzi 
przyjęła Regulamin Konsultacji 
Społecznych. Dotychczas w oparciu o 
ten regulamin nie zostały 
przeprowadzone żadne konsultacje z
mieszkańcami, natomiast miały 
miejsce przypadki prowadzenia 
konsultacji niezgodnie z nowo 
przyjętym prawem. Jakie kroki 
podejmie Pani/Pan aby ów regulamin 
w rzetelny sposób wdrażany był w 
Łodzi?

Sprawa do wyjaśnienia przez nowo wybraną Radę 
Miasta.

Czy w strukturze UMŁ powołana 
zostanie osobna komórka, której 
zadaniem będzie prowadzenie 
wszystkich konsultacji społecznych?

Konsultacje prowadzić będą kompetentne wydziały.
Znaczące wykorzystanie Internetu. 

Obecnie w Łodzi planowanie 
przestrzenne odbywa się bez 
wcześniejszego badania potrzeb i 
problemów mieszkańców i przyszłych 
użytkowników (np. zagospodarowanie 
terenu Placu Dąbrowskiego, konkurs 
„U źródeł Piotrkowskiej”) co powoduje 
m.in. mniejsze dopasowanie 
przestrzeni dla jej przyszłych 

Jako Prezydent zweryfikuję wszystkie dotychczasowe 
plany pod kątem zgodności z potrzebami 
mieszkańców i  strategiami rozwoju miasta, biorąc 
pod uwagę szeroką konsultację społeczną. 
Jest niedopuszczalnym  brak planu przestrzennego 
zagospodarowania miasta Łodzi i tu zachodzi 
konieczność opracowania takiego planu.
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użytkowników oraz brak identyfikacji z 
miejscem wśród społeczności lokalnej. 
Czy prowadzone podczas Pani/Pana 
kadencji konsultacje społeczne będą 
uwzględniać również badanie potrzeb 
mieszkańców na wczesnym etapie 
planowania?

SIEDEM DODATKOWYCH PYTAŃ

Łódź słynie z „fryzjerskich elewacji” - 
pomalowanych na pstrokate kolory 
parterów większości kamienic. Co 
zrobi Pani/Pan aby skłonić właściciela 
prywatnej kamienicy do przywrócenia 
w tym zakresie normalności?

Nienormalnością nie są „fryzjerskie elewacje” ale 
fatalny stan łódzkich budynków.

Czy zabroniłaby/by Pani/Pan parady 
gejów w Łodzi?

Łódź zasługuje na lepsze atrakcje promujące zdrowe 
zwyczaje, lub odnoszące się do rodzimej kultury i 
tradycji, np. wprowadzenie parady KOŚCIUSZKI.
 
POWINNIŚMY CZERPAĆ  WZORY Z USA I WIELKIEJ 
BRYTANII.KTÓRE PROMUJĄ WŁASNĄ 
HISTORIĘ,KULTURĘ I DOKONANIA.

Czy uważa Pani/Pan, że w Łodzi 
powinny znajdować się ulice nazwane 
imieniem fabrykantów - 
Lodzermenschów, np. Scheiblera, 
Grohmana, Poznańskiego?

Tak, ale po konsultacjach z mieszkańcami. Szanujmy 
historię i słuchajmy obywateli.

Czy wprowadzi Pani/Pan opłaty za 
wjazd samochodem do ścisłego 
centrum miasta?

Sprawa wymaga konsultacji społecznej ze względu na 
interes klientów i przedsiębiorców.

W centrum miasta od lat stale 
przebywają osoby żebrzące, będące 
pod wpływem alkoholu, intensywnie 
woniejące i odstraszające łodzian oraz 
turystów. Czy Pani/Pana zdaniem ich 
zachowanie – mimo że formalnie 
legalne – stanowi problem, a jeśli tak - 
jakie działania można podjąć w celu 
jego rozwiązania?

Żebractwo można zminimalizować poprzez pomoc 
osobom biednym- zapewnić minimum egzystencji 
poprzez zorganizowanie prac interwencyjnych.
 

Czy zaryzykuje Pani/Pan poddanie się 
postępowaniu dyscyplinarnemu w 
partii, aby podjąć decyzję w sposób 
oczywisty korzystną dla Łodzi, a 
niezgodną z wytycznymi?

 Jestem człowiekiem niezależnym materialnie i nie 
podlegam dyscyplinie żadnej partii, gdyż jestem 
bezpartyjny!Zawsze będę starał się podejmować 
decyzje najkorzystniejsze dla miasta Łodzi mojej 
„małej” ojczyzny.   

Czy gotowa/y jest Pani/Pan poddać się 
testowemu sprawdzeniu wiedzy z 
języków obcych/prawa 
samorządowego/ekonomii?

Oczywiście zgadzam się na sprawdzenie wiedzy z 
języków obcych i ekonomii. Kieruję 
międzynarodowymi zespołami naukowymi (Ukraina, 
Rosja, Chiny, Anglia Francja, Niemcy, Litwa, Bułgaria), 
gdzie codziennie  używam języka angielskiego oraz 
wykładam w tym języku na uniwersytetach całego 
świata.

Oświadczam,  że  dane  powyższe  są  zgodne  z  prawdą.  Wyrażam  zgodę  na  gromadzenie  
i przetwarzanie  danych  osobowych  wskazanych  powyżej  przez  Fundację  Normalne  Miasto  
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- Fenomen, Stanisława Wigury 12a, 90-301 Łódź, KRS 0000327680. Jestem poinformowany  
o prawie do wglądu,  żądaniu zmiany lub usunięcia ww. danych w każdej chwili.  Wyrażam 
zgodę  na  publikację  powyższych  danych  na  stronie  internetowej  projektu  "Społeczny  
monitoring  kandydatów  na  prezydenta  miasta  Łodzi"  oraz  w  publikacjach  związanych 
z projektem.

…........................ ….................................
Data Podpis kandydata
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