
Dnia 19.11.2008 r. weszła 

w życie Dyrektywa Parla-

mentu Europy i Rady 2008/98/WE

w sprawie odpadów. Celem 

Dyrektywy jest tworzenie 

w państwach członkowskich

Unii środków prawnych dążą-

cych do ograniczenia wytwarza-

nia odpadów i do ich jak najszer-

szego powtórnego wykorzysta-

nia oraz propagujących ideę

„społeczeństwa recyklingu”.

Dyrektywa określa następujące

działania (wg ich ważności):

1. Zapobieganie produkowaniu

odpadów (zmniejszanie ich

ilości).

2. Przygotowanie do ponownego

użycia. 

3. Recykling.

4. Inne metody odzysku (np. od-

zysk energii).

5. Unieszkodliwianie.

Do 2020 r. co najmniej 50% wa-

gowo przynajmniej takich odpa-

dów jak papier, metale, plastik 

i szkło należy przeznaczyć do

ponownego użycia i recyklingu.

Konkretne rozwiązania, jakie

należy przyjąć w celu zrealizo-

wania postanowień Dyrektywy

pozostawiono w gestii państw

członkowskich UE. 

Sejm RP, na wniosek rządu, żeby

realizować w Polsce Dyrektywę

UE przyjął m.in. ustawę o utrzy-

maniu porządku i czystości 

w gminach, która od 1 lipca br.

całkowicie zmienia system odbio-

ru odpadów. Ustawa i wprowa-

dzone w ślad za nią przez samo-

rząd regulaminy wprowadzają

bałagan, chaos i znaczne pod-

wyżki, a nowe stawki opłat są w

zdecydowanej większości znacz-

nie wyższe od obowiązujących.

Ustawa jest zła i niepotrzebna: 

1. Nie spełnia podstawowego 

założenia Dyrektywy, bowiem nie

zachęca do zmniejszenia ilości

wytwarzanych śmieci i w żaden
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ZŁA I NIEPOTRZEBNA  

USTAWA śMIECIOWA

miesięcznik robotniczej spółdzielni mieszkaniowej praga
Wydawca – Rada Nadzorcza i Zarząd RSM PRAGA ISSN 1898-4681 gazeta bezpłatna nakład 18000

Nr 01 (63) 2013
czerwiec

Chaos, podwyżki i niepewność towarzyszą 
rewolucji śmieciowej.

RSM „PRAGA” POZyTyWISTĄ ROKU 
Ten zaszczytny tytuł, przyznawany przez Fundację Wokulski,

Spółdzielnia otrzymała za „ekologię i zrównoważony rozwój”.

r e k l a m a

STOMATOLOGIA
UNIMED® 
- NAJWyżSZA JAKOść USŁUG

cd. na s. 2

Szczegóły na s. 5

• Zbliża się kolejne Walne Zgromadze-

nie. Jak ocenia Pan stan Spółdzielni?

Stan ekonomiczno-finansowy Spółdzielni

jest bardzo dobry. Rok 2012 to kolejny rok

bardzo dobrych wyników gospodarczych.

Osiągnęliśmy wynik brutto (zysk brutto)

w wysokości blisko 21,5 mln zł. Na wynik

ten składa się nadwyżka przychodów z eks-

ploatacji w kwocie ponad 13,5 mln zł, 

w tym zysk z działalności inwestycyjnej

prawie 3 mln zł i premia termomoderniza-

cyjna 1,8 mln zł, oraz zysk z działalności

gospodarczej prawie 8 mln zł. Dodam

jeszcze, że na koniec ubiegłego roku

Spółdzielnia posiadała na rachunkach

bankowych blisko 35 mln zł. Mamy bardzo

dobrą i bezpieczną sytuację finansową, co

potwierdziła także opinia biegłych rewi-

dentów z badania sprawozdania finanso-

wego Spółdzielni. 

• Mieszkańców interesują remonty 

i opłaty 

Remontów wykonaliśmy na kwotę prawie

44 mln zł. To absolutny rekord. Ale wielkość

nakładów to nie wszystko. W pracach re-

montowych stosujemy najnowsze techniki

budowlane i najlepsze materiały. Posłużę się

przykładem wymian instalacji centralnego

ogrzewania i wody oraz remontami dźwi-

gów. Stosujemy pełną automatykę, najlepsze

urządzenia  i nowoczesne rozwiązania. 

I mamy efekty coraz mniejsze zużycie

ciepła. Przetargi na większe grupy robót

oraz te o większym zaangażowaniu tech-

nicznym prowadzimy centralnie, dla całej

Spółdzielni. W przetargach określamy

wymogi techniczne co do materiałów 

i wykonawstwa. Uzyskujemy niższe ceny

korzystając z makroskali Spółdzielni. 

Sami także negocjujemy ceny materiałów

bezpośrednio u producentów, co znacznie

obniża koszty remontów. Nie tylko prze-

znaczamy bardzo duże kwoty na remonty,

ale wydajemy je efektywnie i z rozwagą.

• Na co zwracana jest największa uwaga?

Główny nacisk i najwięcej środków kieru-

jemy na termomodernizację. Dzięki temu

koszty ciepła w Spółdzielni się zmniej-

szają, mimo ciągłych podwyżek. Od 2000

roku cena za gigadżul wzrosła prawie 3

krotnie, a w Spółdzielni opłaty nie tylko

nie wzrosły ale uległy zmniejszeniu. Coraz

większą uwagę zwracamy na wygląd

osiedli. Dociepliliśmy już wszystkie bu-

dynki. Nowe elewacje poprawiają także ich

estetykę. Stopniowej renowacji będziemy

poddawać budynki najwcześniej ocieplone.

Coraz więcej środków kierujemy na zie-

leń, trawniki, miejsca postojowe, uliczki

ROZMOWA Z PANEM 
ANDRZEJEM 
PÓŁROLNICZAKIEM
PREZESEM ZARZĄDU RSM
„PRAGA”
Wywiad przeprowadził 
Marek Borkowski

cd. na s. 3



GOSPODARKA ODPADAMI
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sposób nie wiąże ilości wytwa-

rzanych śmieci z opłatą. Jeżeli

mieszkaniec płaci tyle samo nie-

zależnie, czy wyprodukuje 1 czy

10 litrów śmieci dziennie, to nie

ma żadnej zachęty do ogranicze-

nia produkcji odpadów. 

2. Cały ciężar gospodarki odpada-

mi przerzuca na mieszkańców, 

a przecież Dyrektywa daje możli-

wość, że za organizację gospoda-

rowania odpadami odpowiedzial-

ność ponosić będą producenci i

dystrybutorzy np. opakowań. Ina-

czej mówiąc, w ustawie można by-

ło wprowadzić odpowiedzialność

producentów i dystrybutorów opa-

kowań, które lądują w śmieciach,

np. producentów i dystrybuto-

rów butelek „pet” i opakowań

szklanych. I wtedy problem ich

utylizacji spocząłby na produ-

centach, którzy przecież na nich

zarabiają. Takich rozwiązań usta-

wa nie wprowadza.  

3. Niepotrzebnie zmienia roz-

wiązania przyjęte dla budynków

wielorodzinnych zarządzanych

przez spółdzielnie i wspólnoty

mieszkaniowe. Wprowadzane

zmiany są niepotrzebne, bo sys-

tem odbioru odpadów w budyn-

kach wielorodzinnych działa

sprawnie i coraz większa ich

ilość jest segregowana. 

Ponadto ustawa wprowadza sze-

reg innych niekorzystnych i nie-

precyzyjnych rozwiązań:

1. 14-dniowy obowiązek zgłasza-

nia zmian ilości zamieszkujących

osób; termin zbyt krótki, ciągłe

zmiany danych, dodatkowa praca

z tego wynikająca.

2. Wprowadzenie deklaracji na

wzór deklaracji podatkowej.

3. Zerwanie bezpośredniej współ-

pracy pomiędzy zarządcami nieru-

chomości a firmami odbierającymi

odpady; zupełnie niepotrzebne po-

średnictwo Urzędu Miasta.

4. Wprowadzenie zbiorowej od-

powiedzialności, gdy część miesz-

kańców nie będzie segregować

odpadów.

5. Brak prawnych mechanizmów

weryfikacji ilości mieszkańców,

a w zamian niepoważne zapo-

wiedzi urzędników o policyjnych

kontrolach stanów zasiedlenia!

6. Zupełnie niepotrzebne zatrud-

nianie nowych urzędników 

w administracji samorządowej

zajmujących się systemem od-

bioru odpadów, co obciąży kie-

szenie mieszkańców-podatników.

7. Na mieszkańców ustawa prze-

rzuciła obowiązek zakupu, mycia,

konserwacji i napraw pojemników

na odpady. Ani spółdzielnie, ani

wspólnoty mieszkaniowe w bu-

dynkach wielorodzinnych nie

mają możliwości wypełniania

takich obowiązków, takie roz-

wiązanie rodzi także dodatkowe

koszty dla mieszkańców. Do tej

pory pojemniki były własnością

firm wywożących odpady i one

dbały o ich utrzymanie. 

Na etapie tworzenia ustawy

spółdzielnie mieszkaniowe i or-

ganizacje spółdzielcze zgłaszały

szereg uwag do projektu ustawy.

Niestety nie zostały one uwzględ-

nione. 

Argumenty twórców ustawy, że

śmiecie są wyrzucane do lasów, są

niepoważne, bo kto z budynków

wielorodzinnych w miastach wy-

wozi śmiecie do lasu? Na margi-

nesie należy dodać, że jest prze-

cież aparat kontroli, straż leśna,

straż miejska, a nie słychać, żeby

kogoś za to ukarano. Nie prze-

prowadzono żadnej akcji, najła-

twiej jest wszystko przewrócić

do góry nogami i przerzucić cię-

żar reformy na mieszkańców. 

Od tak uchwalonej ustawy nie

przybędzie ani jednego urządzenia

do segregacji i zagospodarowania

odpadów, co więcej, nie może

przybyć, bo wpływy z opłat nie

mogą finansować budowy przez

prywatne firmy spalarni, sortowni

itp. Od tego jest kredyt i środki

własne firmy. Opłaty zgodnie 

z ustawą mogą pokryć tylko sam

system odbioru odpadów, a nie ich

przetwarzanie. Dlaczego są więc

takie wysokie? Porównajmy obo-

wiązujące ceny w RSM „Praga”

z cenami uchwalonymi na wnio-

sek Pani Prezydent przez Radę

Miasta (głosami radnych PO,

radni PiS i SLD byli przeciw).

Zarząd miasta na sesji Rady

Miasta nie przedstawił żadnej

kalkulacji i poważnego uzasad-

nienia dla tak wysokiej podwyżki.

Nowe opłaty są absolutnie nie-

uzasadnione, nie mają oparcia w

rzeczywistości i nastawione są

na drenaż kieszeni mieszkańców.

Także w Markach, gdzie są bu-

dynki Spółdzielni, wprowadzone

przez Radę Miasta Marki opłaty

są wyższe od obowiązujących 

w RSM „Praga”, aczkolwiek

znacznie niższe niż w Warszawie.

 Ale nowe, znacznie wyższe opłaty

to nie jedyne niekorzystne zmiany

przyjęte przez Radę Miasta:

1. Do dzisiaj ostatecznie nie wie-

my, kto będzie dostarczał pojem-

niki i kto będzie ponosił koszty

utrzymania ich w należytym sta-

nie techniczno-higienicznym.

2. Odbiór gabarytów. W regula-

minie ustalono jeden raz w mie-

siącu, to zdecydowanie za mało.

3. Odbiór urobku po pracach

pielęgnacyjnych zieleni tylko

cztery razy w roku, też zdecydo-

wanie za mało.

4. Brak regulacji odbioru odpa-

dów powstałych na skutek pro-

wadzonych przez mieszkańców

remontów.

5. Nieuregulowana sprawa odbio-

ru odpadów od najemców lokali

użytkowych.

6. Budowa nowych altanek

śmietnikowych i przebudowa

zsypów.

7. Pośrednictwo Urzędu Miasta

na linii Spółdzielnia–firma wy-

wożąca odpady. 

8. Brak precyzyjnego określenia,

kto ocenia stan segregacji odbiera-

nych odpadów i tym samym wpro-

wadza kary za brak segregacji.

9. Gdzie i jakim trybem można

się odwoływać.

W celu wyjaśnienia tych wszyst-

kich spraw Zarząd RSM „Praga”

zwrócił się pisemnie w począt-

kach maja br. do Urzędu Miasta,

o czym Państwa informowaliś-

my. Do dzisiaj Urząd nie udzielił

odpowiedzi.

I na koniec sprawa opóźnień 

w wyłonieniu firm odbierających

odpady w Warszawie.

Nowe firmy i nowy system po-

winny działać  od 1 lipca br. Na

wyłonienie firmy Urząd Miasta

miał półtora roku. Ale przetarg

został ogłoszony w ostatniej chwili

i został zaskarżony. 4 czerwca br.

Krajowa Izba Gospodarcza unie-

ważniła przetarg. Pani Prezydent

m.st. Warszawy zdymisjonowała

swojego zastępcę. Do końca bie-

żącego roku, jak zapowiedziała na

konferencji prasowej Pani Prezy-

dent, budynki będą obsługiwane

na dotychczasowych zasadach

przez te same firmy. W odbiorze

śmieci nic się do końca roku nie

zmieni, tylko ceny, jakie miesz-

kańcy będą płacić za te same

usługi będą znacznie wyższe.

Szkoda, że wcześniej Pani Prezy-

dent nie słuchała mieszkańców

Warszawy, przedstawicieli spół-

dzielni i wspólnot mieszkanio-

wych ostrzegających przed chao-

sem i wysokimi nieuzasadniony-

mi cenami. Także Zarząd naszej

Spółdzielni: Prezes Zarządu 

Andrzej Półrolniczak i Zastępca

Prezesa Zarządu ds. Eksploatacji

Tomasz Jankojć, na Sesji Rady

Miasta kompleksowo przedstawili

zagrożenia przyjmowanych przez

Radę Miasta, na wniosek Pani

Prezydent, rozwiązań i cen.

Dodać także należy, że ustawa

została zaskarżona do Trybunału

Konstytucyjnego, więc za jakiś

czas może się okazać, że jest ona

niekonstytucyjna. �

Agnieszka Dąbrowska

Marek Borkowski

Typ gospodarstwa 
domowego

Dotychczasowe opłaty
w RSM „Praga”

stawka miesięczna [zł] 
od osoby

Sposób zbiórki 
odpadów 

– nieselektywnie

Sposób zbiórki 
odpadów

– selektywnie

Jednoosobowe 27,30 19,50

Dwuosobowe 51,80 37,00

Trzyosobowe 67,20 48,00

Czteroosobowe i więcej 78,40 56,00

r e k l a m a

Stawka powiązana jest z ilością odpadów 
w danej nieruchomości 

6,56 – 13,30 średnio 8zł/osobę

Odpady są traktowane jako niesegregowane,
ponieważ poziom segregacji w Spółdzielni

wynosi ok. 15–20%.

Miesięczne stawki opłat za odbiór odpadów dla lokali mieszkalnych:

Opłaty do Miasta od 1.07.2013 r.  
stawka miesięczna [zł]
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ROZMOWA Z PREZESEM RSM „PRAGA”

osiedlowe, remonty wejść do klatek 

schodowych. Pierwsze wejścia do klatek

schodowych w nowych estetycznych roz-

wiązaniach wyremontowaliśmy w ubieg-

łym roku. Chcemy być dumni z wyglądu

naszych osiedli, by wyglądały na miarę

XXI wieku.

• Wróćmy do opłat, które ciągle rosną

Od lat powtarzam, że w opłatach czynszo-

wych należy rozróżniać opłaty zależne od

Spółdzielni, które ustala Spółdzielnia 

i niezależne-zewnętrzne. Opłaty zależne,

umownie mówiąc wnoszone na rzecz

Spółdzielni to opłaty na administrowanie,

konserwację, utrzymanie czystości, prze-

glądy techniczne. Opłaty te praktycznie od

3 lat nie wzrastają. W 2013 roku również

nie wzrosły.

• To co powoduje wzrost czynszów?

Ten wzrost powodują opłaty za media i po-

datki. Od lat producenci systematycznie

podnoszą opłaty za ciepło, energię elek-

tryczną, gaz. Od lat drastycznie i skokowo

wzrastają opłaty z tytułu użytkowania

wieczystego gruntów wprowadzane przez

Urząd Miasta. Podobnie rosną opłaty za

wodę i odbiór ścieków, które na wniosek

Zarządu Miasta uchwala Rada Miasta. 

• Dlaczego tak się dzieje?

Państwo nie ma żadnej polityki mieszka-

niowej. Wzrost kosztów mediów przerzu-

cany jest na mieszkańców. Proponowane

przez producentów wolnorynkowe ceny

mediów zatwierdzane są tylko z niewiel-

kimi korektami przez państwowy Urząd

Regulacji Energetyki. Z kolei Zarząd 

naszego miasta szuka w każdy możliwy

sposób środków na załatanie dziury bu-

dżetowej, także kosztem mieszkańców.

• Jak Spółdzielnia walczy z podwyżkami?

Skutki podwyżki cen ciepła ograniczamy

poprzez prace termomodernizacyjne. Ceny

energii elektrycznej negocjujemy w celu

ich obniżenia. Skarżymy do sądu pod-

wyżki opłat za użytkowanie wieczyste.

Wygrywamy, sąd obniża wysokość pod-

wyżek. W zeszłym roku w  wyniku nego-

cjacji z MPO obniżyliśmy koszty wywozu

śmieci.

• No właśnie, Spółdzielnia rok temu wy-

negocjowała obniżkę opłaty za śmiecie,

a od 1 lipca br. wchodzi radykalna

podwyżka ich wywozu.

Jest to kolejny doskonały przykład drenażu

kieszeni mieszkańców. Opłaty uchwalone

przez Radę Miasta głosami radnych PO,

na wniosek Pani Prezydent są całkowicie

nieuzasadnione i zawyżone, prawie 3 krotnie

wyższe niż obecnie obowiązujące w naszej

Spółdzielni. Nie ma żadnego uzasadnienia

dla tak drastycznych podwyżek. Starałem

się to wytłumaczyć na Sesji Rady Miasta

przedstawiając wyliczenia i racjonalne 

argumenty, niestety bez efektu.

• Co Pan sądzi o nowej ustawie śmiecio-

wej?

Cała ustawa jest źle przygotowana, a już

zupełnie niepotrzebna dla spółdzielni 

i wspólnot mieszkaniowych. Na wzrost

kosztów składa się nie tylko opłata za 

wywóz odpadów ale szereg innych dodat-

kowych. Ustawa spowoduje także  rozrost

aparatu urzędniczego i wprowadza zupeł-

nie niepotrzebne procedury i dodatkowe

rozliczenia między mieszkańcami, spół-

dzielnią a miastem. Ustawa  ma wiele luk

i wcale nie gwarantuje właściwego zagos-

podarowania odpadów. Piszemy o tym 

w tym numerze.

• A czy posuwa się sprawa regulacji

gruntów?

To kolejny poważny problem. Blisko 50%

gruntów nie jest uregulowanych na rzecz

Spółdzielni. Niestety Urząd Miasta za-

przestał regulacji gruntów na rzecz naszej

i innych spółdzielni. Od 9 lat miasto nie

uregulowano żadnych terenów na rzecz

naszej Spółdzielni. Jest to całkowicie nie-

zrozumiała polityka Urzędu Miasta. Bez

regulacji gruntów Spółdzielnia nie może

właściwie reprezentować interesów miesz-

kańców i prowadzić remontów. Na nie-

uregulowanych gruntach nie możemy

uzyskać pozwolenia np. na wymianę 

instalacji gazowej, czy też wybudowanie

pochylni dla niepełnosprawnych. Musimy

odwoływać się do Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego. Działania Urzędu Mias-

ta są wręcz szkodliwe dla mieszkańców.

• A co Spółdzielnia robi w celu regulacji

gruntów?

Złożyliśmy pozwy do sądu. Sprawy się

toczą. Urząd powinien być przyjazny dla

mieszkańców, przecież mieszkańcy Spół-

dzielni to także mieszkańcy miasta. Trzeba

podkreślić, że Spółdzielnia nasza i jej

mieszkańcy są gospodarzami i utrzymują

we właściwym stanie przestrzeń publiczną,

zieleń, trawniki, place zabaw. Tereny te

sprzątamy i odśnieżamy. Budujemy par-

kingi, utrzymujemy w porządku uliczki

wewnątrzosiedlowe. Przestrzeń ta jest

ogólnodostępna. 

• Do Sejmu złożono projekty nowelizacji

ustaw o spółdzielniach. Co one niosą

dla mieszkańców?

Od roku 2000 mamy ciągłe zmiany i no-

welizacje ustawy o spółdzielniach  miesz-

kaniowych. Powoduje to bałagan i dodat-

kową niepotrzebną pracę. Ciągłe zmiany

prawa nie służą stabilnej działalności 

i gospodarce spółdzielni.

Aktualny projekt nowelizacji ustawy posłów

PO likwiduje spółdzielnie mieszkaniowe 

i obligatoryjnie przekształca je we wspól-

noty mieszkaniowe, bez zgody mieszkań-

ców. Taka to demokracja. Ci posłowie wie-

dzą lepiej niż mieszkańcy. Jeżeli nowelizacja

ta wejdzie w życie to spowoduje to obok

likwidacji spółdzielni, chaos organizacyjny,

wieloletnie spory o majątek, drastyczne

ograniczenie prac remontowych, brak

gospodarza na wspólnych przestrzeniach

osiedlowych. Mieszkańcy nie będą mieli

skutecznej reprezentacji w sprawach pod-

wyżek opłat za użytkowanie wieczyste,

regulacji gruntów, opłat za media. Może 

o to chodzi aby pozbawić mieszkańców

reprezentacji i skutecznej ochrony, które

gwarantuje Spółdzielnia.

• A jak ten projekt wpłynie na budowę

mieszkań spółdzielczych?

Nie będzie spółdzielni, to nie będzie inwe-

stycji i mieszkań spółdzielczych. Może o to

chodzi aby wyeliminować konkurencyjne

budownictwo spółdzielcze, tańsze i lepsze

niż budownictwo developerskie. 

W naszej inwestycji w Markach ceny

mieszkań wynoszą poniżej 4 tys. zł. Są to

ceny znacznie niższe niż po sąsiedzku 

budujących developerów.

• Autorzy projektów ustaw likwidują-

cych spółdzielnie zarzucają spółdziel-

niom niegospodarność.

Nie zgadzam się z tym zarzutem. Wyniki

naszej Spółdzielni i wielu innych świad-

czą, że spółdzielnie dobrze się gospodarują.

To samorządy mogą się uczyć gospodar-

ności od spółdzielni mieszkaniowych. 

W spółdzielniach nie ma deficytów

budżetowych, radzą sobie z zaległościami

czynszowymi mieszkańców, gospodarka

jest zrównoważona, nie ma przerostów

zatrudnienia, sytuacja jest stabilna.

• Co należy poprawić w RSM „Praga”?

Należy poprawić jakość i terminowość ob-

sługi mieszkańców oraz tempo udzielania

odpowiedzi i czas reakcji na  zgłaszane

problemy. Szerzej konsultować planowane

prace remontowe i przedsięwzięcia. Tro-

chę nas usprawiedliwiają ciągłe zmiany

prawa i ilości związanej z tym pracy. Tym

bardziej, że zatrudnienie ulega zmniejsze-

niu, aby koszty Spółdzielni  utrzymać w

ryzach. Wiele osób nie stać na płacenie

czynszu, przybywa bezrobotnych miesz-

kańców, a opłaty za media i podatki ciągle

rosną i jest to problem.

• A jakie są główne cele na najbliższe lata?

� Kompleksowa termomodernizacja

wszystkich budynków i obniżenie

kosztów ciepła poniżej 1,80 zł/m2,

� Poprawa estetyki Osiedli,

� Poprawa jakości zamieszkiwania,

� Poprawa obsługi mieszkańców, 

� Skuteczne reprezentowanie mieszkań-

ców i ich interesów przed urzędami 

i organami zewnętrznymi. 

Chciałbym podziękować członkom Rady

Nadzorczej i Rad Osiedli oraz pracowni-

kom Spółdzielni za współpracę. W środku

numeru znajdują się Sprawozdania Rady

Nadzorczej i Zarządu z działalności

Spółdzielni w 2012 roku. Zachęcam do

ich przeczytania i w imieniu Zarządu

RSM „Praga” zapraszam na VI Walne

Zgromadzenie.

• Dziękuję za rozmowę. �

ROZMOWA Z PANEM 
ANDRZEJEM PÓŁROLNICZAKIEM
PREZESEM ZARZĄDU RSM „PRAGA” – c.d.
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VI WALNE ZGROMADZENIE RSM „PRAGA”

                

   
   

    

   
  

 
      

        
      

      
     

 

 
 

        
          

   
  

   
   
   
    

   
   

  

     
   

  
   

     
    

   
  

      
   

   
  

   
   

     
     

    
  

   
    

   
    

  
   

  
   

   
   
  

   
     

   
  

  
  

    
 

    
    

   
    

   
 

    

     
    

    
     

   
    

  
   

    
   
   

   
     

   
    

  
   

   
   

   
  

  
    

  
    

  
  

    
    
      

   
     

   
    

   
    

  
     
     

    
   

       

  
    

    
   

    
  

    
     

  
    

    
    

 
     

   

    
   

   
      

  
      

   
   

     
    
    
   

    
    

  

  
    
  

  
   

    
    

      

  

CZERWIEC 20134

RSM „Praga” składa odwołania w sprawie budowy przez firmę
„PROBUD” S.A. budynku mieszkalnego wielorodzinnego z ga-
rażem na terenie należącym do Spółdzielni.

Adwokat Marek Kucharski

BUDOWA MARKOWSKA    
– PROTEST SPÓŁDZIELNI

Decyzją nr 37/12 z dnia 20.03.2012 r.

Prezydent m.st. Warszawy zatwierdził

projekt budowlany i udzielił spółce „PRO-

BUD” S.A. pozwolenia na budowę budyn-

ku mieszkalnego wielorodzinnego z gara-

żem w parterze przy ul. Markowskiej na

dz. nr 22/5 wraz z infrastrukturą techniczną

na terenie sąsiadującym bezpośrednio z te-

renem należącym do Robotniczej Spół-

dzielni Mieszkaniowej „Praga”. Zdaniem

Spółdzielni na terenie planowanej inwe-

stycji firmy „PROBUD” S.A. zaprojekto-

wano zbyt małą jak na wielkość projekto-

wanego budynku ilość miejsc postojowych

dla samochodów. W projekcie budowlanym

zatwierdzonym ww. decyzją zaprojekto-

wano 13 miejsc postojowych. Z uwagi na

fakt, że projekt budynku będzie miał 56

mieszkań i 1 lokal użytkowy, ilość miejsc

postojowych jest niewystarczająca na po-

trzeby przyszłych mieszkańców i stanowi

znaczne odstępstwo od obowiązujących

w tym zakresie norm, a w szczególności

uchwały Rady m.st. Warszawy nr XCIII/

2736/2010 z dnia 21.10.2010 r. Projektując

powyższą inwestycję, nie wykonano rów-

nież analizy środowiskowej celem ustalenia,

jaki wpływ na możliwości parkowania 

samochodów przy ul. Markowskiej i Zą-

bkowskiej będzie miała planowana inwe-

stycja. W tym stanie rzeczy Spółdzielnia

złożyła odwołanie od powyższej decyzji do

Wojewody Mazowieckiego. Decyzją nr

412/12 z dnia 24.05.2012 r. Wojewoda

Mazowiecki umorzył postępowanie od-

woławcze w sprawie decyzji Prezydenta

m.st. Warszawy nr 37/12 uznając, iż Spół-

dzielnia nie jest stroną postępowania o wy-

danie powyższej decyzji. Decyzja Woje-

wody Mazowieckiego została zaskarżona

przez Spółdzielnię do Wojewódzkiego

Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Wyrokiem z dnia 07.02.2013 r. sygn. akt

VII SA/Wa-1776/12 WSA uchylił zaska-

rżoną decyzję. Powyższy wyrok prowadzi

do wstrzymania budowy przez „PRO-

BUD” S.A. i merytorycznego rozpatrzenia

odwołania wniesionego przez Spółdzielnię

od decyzji Prezydenta m.st. Warszawy. �

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie zaprasza
Członków Spółdzielni na VI Walne Zgromadzenie Robotniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Praga”, które odbędzie się w Wyższej Szkole Menedżerskiej
w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 36 w następujących terminach:

Porządek obrad dla członków Spółdzielni
uprawnionych do lokalu lub garażu:
 1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Prezydium Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad VI Walnego Zgro-

madzenia.
4. Wybory Komisji Mandatowej, Wyborczej 

i Skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni

w 2012 roku wraz z omówieniem realizacji
kierunków rozwoju Spółdzielni w latach
2010–2014.

6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności
w 2012 roku.

7. Omówienie wniosków zawartych w liście 
polustracyjnym Związku Rewizyjnego Spół-
dzielni Mieszkaniowych RP z dnia 5.02.2013 r.
z przeprowadzonej lustracji pełnej działalności
Spółdzielni za lata 2008–2010.

8. Dyskusja nad pkt. 5, 6, 7.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z dzia-

łalności Spółdzielni w 2012 roku,

b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2012 roku,

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spół-
dzielni za 2012 rok,

d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
e) ustalenia najwyższej sumy zobowiązań,
f) przyjęcia wniosków zawartych w liście polus-

tracyjnym Związku Rewizyjnego Spółdzielni
Mieszkaniowych RP z dnia 5.02.2013 r. z prze-
prowadzonej lustracji pełnej działalności Spół-
dzielni za lata 2008–2010,

g) zbycia nieruchomości,
h) wyboru delegatów na VI Krajowy Zjazd

Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszka-
niowych RP.

10. Wybory do:
a) Rady Nadzorczej,
b) Rady Osiedla.
11. Omówienie spraw i problemów osiedlowych

– dyskusja. 
12. Rozpatrzenie odwołań od decyzji Rady Nad-

zorczej.
13. Zakończenie obrad. 

ZAPROSZENIE

1. Część nr 1 17.06.13 r. godz.16.30 Osiedle „Kijowska”
2. Część nr 2 19.06.13 r. godz.16.30 Osiedle „Poraje”
3. Część nr 3 20.06.13 r. godz.16.30 Osiedle „Erazma”
4. Część nr 4 24.06.13 r. godz.16.30 Osiedle „Targówek” 
5. Część nr 5 25.06.13 r. godz.16.30 Członkowie Oczekujący
6. Część nr 6 26.06.13 r. godz.16.30 Osiedle „Jagiellońska”
7. Część nr 7 27.06.13 r. godz.16.30 Osiedle „Generalska ”

Osiedle „ERAZMA”
1. Majewski Piotr
2. Skrońc-Bielak Ewa 
Osiedle „GENERALSKA”
3. Danko Maciej
4. Domańska Bożena
5. Domżała Józef
6. Sobótka Hanna
7. Staniszewski Kazimierz
8. Zawadzki Bogusław
Osiedle „JAGIELLOŃSKA”
9. Ferensztain Lucyna
10. Kisiel Jan
11. Rutkowski Mieczysław
Osiedle „KIJOWSKA”
12. Borucki Wiesław
13. Buda Krystyna
14. Doda Józef
15. Drozdowski Tadeusz 
16. Gruszczyńska Joanna
17. Jarzębska Hanna
18. Łabędż Krystyna
19. Masikowska Elżbieta
20. Matalińska Barbara
21. Niziołek Janusz
22. Siborenko Andrzej
23. Stokowska Barbara
24. Strzelecki Paweł
25. Ułanowicz Anna
26. Wojdyga Mieczysław
27. Wojtasik Hanna
28. Żmijewska-Laskowska Maria
Osiedle „PORAJE”
29. Kozieł Izabela
30. Lulis Roman
31. Malarczyk Grażyna
32. Maślankiewicz Andrzej
33. Musialik Leszek
34. Nowak Dariusz
35. Nowakowski Henryk
36. Olszak Tadeusz
37. Woźniakowski Andrzej
Osiedle „TARGÓWEK”
38. Broniec Alfred
39. Czubakowska Zofia
40. Deptuła Bernard
41. Dominiak Iwona
42. Harasim Witold
43. Klimaszewski Dariusz
44. Kozakiewicz Bogumiła
45. Łukasiak Zygmunt

46. Magierska Danuta
47. Makała Andrzej
48. Paruch Jolanta
49. Pazdyka Zbigniew 
50. Rybicka-Bacinska Alicja
51. Wieczorek Weronika
52. Witke Lidia
Członkowie Oczekujący 
53. Postek Stanisław 

LISTA KANDYDATÓW DO RADY NADZORCZEJ 
KADENCJA 2013–2016
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SySTEM MONITORINGU OSIEDLOWEGO
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UNIMED® to nowoczesna placówka medyczna, którą cechuje wysoka jakość usług oraz szybki dostęp do stomatologów 
i fizjoterapeutów z wieloletnim doświadczeniem, dysponujących wysokiej jakości sprzętem i najnowocześniejszymi metodami. 

Profesjonalna krioterapia aparatem Cryo 6 pomaga w leczeniu
ostrych  i  przewlekłych  chorób  aparatu  kostnego  i  mięśniowego, 

stanów  zapalnych,  przykurczów  mięśniowych,  urazów  sportowych, 
stanów pooperacyjnych i zaburzeń neurologicznych.
Fizjoterapia najnowocześniejszym urządzeniem BTL 5818 SLM:
W elektroterapii stosuje  się prądy  impulsowe małej  i  średniej mocy
lub prądstały - niegroźny dla człowieka. Starannie dobrane dawki prądu
mobilizują  naturalne mechanizmy  obronne  i  naprawcze  organizmu,
lecząc efektywnie choroby zwyrodnieniowe stawów kręgosłupa, nerwo-
bóle, rwę kulszową, zapalenia okołostawowe, stany po urazach mięśni,
ścięgien oraz stawów, odmrożenia, półpasiec i zanik mięśni.
Wpływ  laseroterapii na organizm człowieka  to  szereg korzystnych
działań leczących trudno gojące się rany i owrzodzenia, rany poampu-
tacyjne, oparzenia, odmrożenia, łuszczycę, przewlekłe stany zapalne sta-
wów, zapalenie ścięgien, powięzi, kaletek stawowych i pochewek ścięg-
nistych, wylewy podskórne (siniaki), stłuczenia, urazy sportowe ścięgien
i więzadeł, zwichnięcia, skręcenia, nerwobóle, neuropatię cukrzycową.
Magnetoterapia jest skuteczną metodą leczenia pulsującym polem
magnetycznym  niskiej  częstotliwości,  głęboko  oddziałującą  na  orga-
nizm. Wskazania do magnetoterapii  to urazy,  choroby  reumatyczne,
stany pooperacyjne, choroby naczyniowe i serca, systemu nerwowego,
górnych  i  dolnych  dróg  oddechowych,  geriatryczne  (bezsenność, 
problemy klimakteryczne, zapalenie gruczołu krokowego). 
Leczenie ultradźwiękami przynosi  ulgę  cierpiącym  na  ostrogę 
piętową, nerwoból nerwu trójdzielnego, owrzodzenie goleni, chorobę

zwyrodnieniową  stawów,  zespoły  bólowe  rwy  kulszowej,  łokcia, 
barku, pleców i krzyża.
Bezbolesna  i  krótkotrwała  terapia światłem BIOPTRON Pro 1, 
urządzeniem produkowanym w Szwajcarii, poprawia mikrocyrkulację,
harmonizuje  procesy  przemiany  materii,  wzmacnia  system  obrony 
organizmu, stymuluje procesy regeneracyjne organizmu, sprzyja goje-
niu się ran, łagodzi ból. 
Masaże lecznicze są skuteczne w terapii schorzeń kręgosłupa i sta-
wów obwodowych: terapia manualna (w schorzeniach kręgosłupa,
mięśni  i  stawów obwodowych: dyskopatie,  rwa kulszowa, bóle  i  za-
wroty  głowy,  zespół  bolesnego  barku,  łokieć  tenisisty,  zespół  cieśni
nadgarstka, bóle miednicy), łagodna manualna terapia kręgosłupa
wg  dr.  Ackermanna,  rehabilitacja (po  zabiegach  neurochirurgicz-
nych,  artroskopowych,  rekonstrukcji  ścięgna  Achillesa,  endoprotezy,
halluxy); elektroakupunktura; masaż klasyczny, relaksacyjny,
odchudzający, izometryczny, antycellulitowy, sportowy, 
kręgosłupa dla kobiet w ciąży, drenaż limfatyczny; terapia
wibroakustyczna (bezoperacyjna terapia dyskopatii); masaż
bańkami chińskimi. �

STOMATOLOGIA
UNIMED® 
- NAJWyżSZA JAKOść USŁUG

UNIMED® • rok założenia 1991 • ul. Barkocińska 6
tel.: 22 679 96 69 • kom.: 608 301 517

http://unimed.waw.pl/targowek 

ZAPRASZAMy

r e k l a m a

Obecnie monitoringiem objęty jest już

obszar pomiędzy ulicami Łomżyńską

i Radzymińską, pomiędzy ulicami Kijows-

ką, Markowską i Ząbkowską oraz na we-

wnętrznych terenach osiedla przy ulicy

Białostockiej i Wiosennej. Ponadto, w ra-

mach osiedlowego systemu monitoringu,

prowadzony jest w budynkach naszego

osiedla monitoring wewnętrzny. 

Dane z systemu rejestrowane są w central-

nym punkcie dozorowym, gdzie również

przez całą dobę prowadzona jest obserwacja.

Wraz z wykorzystaniem systemu monito-

ringu, który skupia się na ochronie głów-

nych ciągów komunikacyjnych wzdłuż ulic

Ząbkowskiej, Kijowskiej i Radzymińskiej

uzyskujemy skuteczne zabezpieczenie

znacznej części terenów osiedla „Kijowska”. 

Dla utrzymania wysokiej jakości działania

systemu monitoringu i dla redukcji kosztów

zastosowane zostały nowoczesne i wydajne

rozwiązania techniczne, m.in. przesyłanie

sygnału wizyjnego przy użyciu sieci Inter-

netu, sieci bezprzewodowych oraz najwyż-

szej jakości kamery i urządzenia rejestru-

jące. Dobrym przykładem jest tu ostatnio

dokonana rozbudowa systemu w rejonie

budynków Wiosenna 2, Wiosenna 3 i Bia-

łostocka 7, gdzie wykorzystano nowo-

czesne wysokiej jakości „megapikselowe”

kamery zewnętrzne tulejowe, pozwalające

prowadzić skuteczną obserwację niezależ-

nie od pory dnia i warunków pogodowych. 

Dzięki podpisanej przez Zarząd umowie 

z operatorem telewizji kablowej VECTRA

uzyskaliśmy nieodpłatny dostęp do sieci

światłowodowej do przesyłania danych 

z kamer monitoringu osiedlowego, co po-

zwala na utrzymanie niskich kosztów eks-

ploatacyjnych systemu. 

System monitoringu osiedlowego sprawdził

się w działaniu i już krótko po uruchomieniu

pozwolił na ujawnienie pierwszych prze-

stępstw i ujęcie ich sprawców. Oprócz po-

prawy bezpieczeństwa mieszkańców system

ułatwia utrzymanie porządku na terenie

osiedla. Przyczynił się też do ograniczenia

przypadków dewastacji w naszych budyn-

kach oraz  zdarzających się niekiedy wybry-

ków chuligańskich, uciążliwych dla naszych

mieszkańców. 

Przewidywana dalsza rozbudowa systemu

monitoringu osiedlowego prowadzona 

będzie w kierunku zwiększenia obszaru

osiedla objętego systemem oraz wprowa-

dzenia monitoringu wewnętrznego w ko-

lejnych naszych budynkach. �

DBAMy O BEZPIECZEńSTWO
SySTEM MONITORINGU OSIEDLOWEGO
W ostatnich latach sukcesywnie wdrażany jest program 
poprawy bezpieczeństwa na terenie osiedla „Kijowska” 
poprzez tworzenie systemu monitoringu osiedlowego wyko-
rzystywanego przez służby osiedlowe w ścisłej współpracy
ze stołeczną policją. 

Robert Gałązka

Kierownik Administracji os. „Kijowska”



Jednak zdarzają się awarie, zużywa się sprzęt i trzeba

wysyłać ekipę do naprawy szkody. Bywa, że niektórzy

użytkownicy nie dbają o porządek... Mieszkańcy nie po-

zostają wtedy sami. 

Na polecenie Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Półrolniczaka

wprowadzono systematyczne kontrole stanu techniczno-

estetycznego oraz czystości budynków. Wcześniej kontrole

takie były prowadzone, ale tylko dorywczo. Od 2011 r.

Dział Eksploatacji Zasobów Mieszkaniowych Biura 

Zarządu RSM „Praga” systematycznie prowadzi kontrole

stanu technicznego i czystości w budynkach należących

do naszych zasobów. W skład komisji kontrolującej 

budynek wchodzą pracownicy Biura Zarządu oraz,

zwykle, administrator kontrolowanego budynku. 

W roku 2012 przeprowadzono 27 takich kontroli. Zostały

zatem przeprowadzone kontrole w ponad 10% wszystkich

budynków znajdujących się w RSM „Praga”. W sumie

skontrolowano 21 budynków. W 3 budynkach (Prała-

towska 5, Gajkowicza 3, Zamiejska 5), gdzie stan czystości

nie był odpowiedni, po przekazaniu zaleceń usunięcia

nieprawidłowości dokonano powtórnych kontroli.

Z prac komisji zawsze zostaje sporządzony protokół oraz

obszerna dokumentacja fotograficzna. W razie gdy pra-

cownicy Biura Zarządu stwierdzą zły stan utrzymania

czystości lub nieprawidłowy stan techniczno-estetyczny

budynku, występują do Administracji osiedla o zlikwido-

wanie nieprawidłowości w określonym terminie, po któ-

rym zostaje przeprowadzona kolejna kontrola. 

Kontrole czystości nie są wcześniej zapowiadane. Pracownik

Biura Zarządu na ok. godzinę przed przybyciem do kon-

trolowanego budynku dzwoni do kierownika Administracji,

informując go o kontroli i prosząc o obecność administ-

ratora budynku podczas kontroli. Takie podejście ma swoje

zalety. Oglądany jest faktyczny stan utrzymania czystości,

ponieważ osoba sprzątająca nie zdąży posprzątać przed

przybyciem komisji.

Obserwujemy, że dzięki prowadzanym kontrolom stanu

czystości oraz stanu techniczno-estetycznego budynków

ich wygląd znacząco się poprawia. 

Zakres kontroli obejmuje zarówno sprawdzenie wizual-

nego stanu utrzymania czystości w całym budynku i na

terenie przyległym (zieleńce, ciągi komunikacyjne, place

zabaw – przynależne do danej nieruchomości), jak i stan

techniczny i estetyczny budynków. 

Na ocenę stanu utrzymania czystości składa się: 

• W częściach wspólnych budynku: odkurzanie, zdejmo-

wanie pajęczyn, ścieranie kurzu, mycie parapetów i gablot,

mycie okien oraz szyb w drzwiach, mycie lamperii 

i grzejników, zmiatanie i mycie posadzek, zamiatanie 

i mycie komór zsypowych i pomieszczeń zsypu, dezyn-

fekcja, mycie i utrzymanie czystości w kabinie windy,

przemywanie miejscowych zabrudzeń.  

• Na terenie wokół posesji: zamiatanie terenów utwardzo-

nych, zbieranie śmieci, grabienie i czyszczenie opaski

wokół budynku, sprzątanie placów zabaw, opróżnianie

koszy na śmieci; wiosną i latem okopywanie drzew,

pielenie trawników, grabienie skoszonej trawy, zimą –

odśnieżanie, skuwanie oblodzeń i posypywanie piaskiem. 

W trakcie kontroli oceniany jest również stan techniczno-

estetyczny wejścia do budynku, domofonu, drzwi wej-

ściowych, wycieraczki przy drzwiach wejściowych, holu

głównego, tablic informacyjnych, klamek w drzwiach,

szyb w drzwiach, szyb w oknach, oświetlenia, tablic zna-

mionowych oraz skrzynek zabezpieczających liczniki 

i instalacje, lamperii, posadzek w budynku, kabiny windy,

zsypów, sufitów oraz instalacji elektrycznej. 

Ponadto sprawdzane są ślady występowania gryzoni oraz

zapach w pomieszczeniach wspólnych budynku. Na ze-

wnątrz budynku pod względem techniczno-estetycznym

oceniane są: trawniki, nawierzchnia ciągów komunika-

cyjnych, zabawki, ogrodzenie i podłoże placu zabaw, 

pomieszczenie zsypu, altanki śmietnikowe, ławeczki

przy budynku, przejścia na ciągach komunikacyjnych, stan

roślinności przy budynku oraz stan elewacji budynku. 

Spółdzielnia dąży do tego, aby każdy budynek był skon-

trolowany, a stan utrzymania czystości w nich – udoku-

mentowany. Jednak ze względu na ograniczone możliwości

czasowe oraz ogrom pracy związanej z szeroko pojmo-

waną eksploatacją zasobów nie może przeprowadzić kon-

troli wszystkich ponad 220 budynków raz w roku. Dlatego

– o ile nie ma zgłoszeń nieprawidłowości w którymś 

z budynków – kontrole mają charakter losowy. 

Wybierając budynek do kontroli, pracownicy spółdzielni

kierują się najczęściej opiniami mieszkańców, wyrażanymi

w rozmowach telefonicznych, mailach lub w korespon-

dencji, jaka do nas wpływa. Czasem zdarza się, że prze-

kazana informacja o bardzo złym stanie utrzymania czys-

tości w budynku nie potwierdza się. 

Należy pamiętać, że za wygląd naszego wspólnego oto-

czenia odpowiedzialni są również mieszkańcy. Czasem

prościej jest podnieść leżący na klatce schodowej papierek

niż pisać pismo do Zarządu i angażować wiele osób do

przeprowadzenia kontroli. Nasi dozorcy i osoby sprząta-

jące mają duży teren do sprzątania i, co się z tym wiąże,

dużo pracy. 

Gdy zauważą Państwo znaczące i długotrwałe zaniedbania

w utrzymaniu czystości czy też niedokładne sprzątanie

prosimy o informowanie nas o takich sytuacjach. Prosimy

również informować pracowników Administracji o za-

uważonych drobnych awariach, usterkach w budynku

(przepalona żarówka, potłuczona lub wybita szyba, nowo

powstałe graffiti), wtedy szybciej uda się naprawić 

powstałe uszkodzenie. Powinniśmy także zwracać uwagę

na pozamiejscowych i rodzimych wandali, którzy niszczą

klatki, domofony, ogrodzenia i zieleń wokół budynków.

Idą przecież na to Państwa pieniądze. 

Dzięki utożsamianiu się z osiedlem, z jego infrastrukturą,

wysiłek włożony w ostatnich latach przez Spółdzielnię 

w zmianę estetyki budynków, zieleni i infrastruktury

osiedlowej spełni swoją rolę. A nam będzie się mieszkało

lepiej i przyjemniej w zadbanych i ładnych budynkach. �

KONTROLE STANU TEChNICZNEGO

CZERWIEC 20136

Agnieszka Dąbrowska
Inspektor w Dziale Eksploatacji Zasobów Mieszkaniowych

KONTROLE STANU TEChNICZNEGO I CZySTOśCI BUDyNKÓW

DBAMy O PORZĄDEK NA OSIEDLACh
RSM „Praga” przywiązuje wielką wagę do estetyki i czystości osiedli. Szybko usu-
wane są usterki zgłaszane przez lokatorów. Sukcesywnie prowadzone są remonty
i modernizowane budynki. Dzięki termomodernizacji czterdziestoletnie budynki
z nowymi elewacjami wyglądają jak nowe. 

Brudne schody na Zamiejskiej 5Brudny grzejnik na Zamiejskiej 5Brudna stolarka okienna – Prałatowska 5

Czysta stolarka okienna – Prałatowska 6



          ISSN 1898-4681 gazeta bezp³atna   nak³ad 17500

N    
   

    

   
  

 
      

        
      

      
     

 

 
 

        
          

   
  

   
   
   
    

   
   

  

     
   

  
   

     
    

   
  

      
   

   
  

   
   

     
     

    
  

   
    

   
    

  
   

  
   

   
   
  

   
     

   
  

  
  

    
 

    
    

   
    

   
 

    

     
    

    
     

   
    

  
   

    
   
   

   
     

   
    

  
   

   
   

   
  

  
    

  
    

  
  

    
    
      

   
     

   
    

   
    

  
     
     

    
   

       

  
    

    
   

    
  

    
     

  
    

    
    

 
     

   

    
   

   
      

  
      

   
   

     
    
    
   

    
    

  

  
    
  

  
   

    
    

      

  

CZERWIEC 2013 7

OPŁATy ZA UżyTKOWANIE WIECZySTE

Wtym celu wszystkie przychodzące do Spółdzielni

podwyżki opłat z tytułu użytkowania wieczystego

są wnikliwie analizowane. Jeśli z takiej analizy wynika,

że stawka powinna być mniejsza, Zarząd wnosi odwołanie

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO).

Sam wniosek nie wystarczy, aby przekonać SKO, że

stawka jest zawyżona. Należy dołączyć do wniosku

kontrwycenę sporządzoną przez biegłego rzeczoznawcę,

z której będzie wynikać niższa opłata. 

SKO przeprowadza rozprawę, na której wysłuchuje argu-

mentów obu stron. Następnie wydaje orzeczenie określa-

jące wysokość stawki. Przyjęcie orzeczenia przez obie

strony, tj. m. st. Warszawa oraz RSM „Praga”, kończy 

daną sprawę. Sprzeciw od orzeczenia złożony przez jedną

ze stron, jest jednoznaczny z żądaniem przekazania spra-

wy do sądu. Wtedy SKO przesyła akta sprawy do sądu

rejonowego właściwego dla miejsca położenia nierucho-

mości. W naszym przypadku jest to Sąd Rejonowy dla

Warszawy Pragi. Jest to drugi etap odwołania.

Operaty szacunkowe, z których wynika wysokość opłaty,

sporządzone na zlecenie m. st. Warszawy oraz RSM

„Praga”, są traktowane przez sąd jako prywatne dowody

w sprawie. Ponieważ każdy z nich określa inną stawkę,

sąd zleca biegłemu sądowemu sporządzenie niezależnego

operatu. Następnie w oparciu o ten operat wydaje wyrok.

Przyjęcie wyroku przez obie strony kończy sprawę. Strona

niezadowolona z wyroku Sądu Rejonowego może wnieść

apelację od wyroku. Spowoduje to przekazanie sprawy

do Sądu Okręgowego. Jest to trzeci etap odwołania.

Wyrok Sądu Okręgowego utrzymujący w mocy wyrok

Sądu Rejonowego kończy postępowanie. Natomiast 

wyrok Sądu Okręgowego uchylający wyrok Sądu Rejo-

nowego powoduje przekazanie sprawy Sądowi Rejono-

wemu do ponownego rozpatrzenia. W tym przypadku

wskazówki zawarte w uzasadnieniu wyroku Sądu Okrę-

gowego są wiążące dla Sądu Rejonowego. 

Takie sprawy toczą się przez wiele lat. Niektóre z nich

rozpoczęły się w 2007 r., a jeszcze nie zostały zakończone.

Ilość spraw rośnie, gdyż do każdego z lokali użytkowych,

wyodrębnionych na rzecz RSM „Praga”, Spółdzielnia

otrzymuje odrębne wypowiedzenie i jest zmuszona pro-

wadzić odrębne postępowanie odwoławcze.

W ostatnim czasie zostały zakończone postępowania o

obniżenie opłaty  z tytułu użytkowania wieczystego dla

następujących nieruchomości:

1. Nieruchomość przy ul. Jagiellońskiej 62 (działka ew.

nr 57 z obrębu 4-12-01). W wyniku postępowania odwo-

ławczego Spółdzielni wysokość opłaty została obniżona

przez SKO o 10 % względem opłaty, jaką forsował Urząd

m. st. Warszawy. Stawka przedstawiona przez Urząd 

w wypowiedzeniu 1468 zł/m2, stawka ustalona przez

SKO po odwołaniu Spółdzielni 1316,43 zł/m2.

2. Nieruchomość przy ul. Jagiellońskiej 64 (działka ew. nr 42

z obrębu 4-12-01). Podobnie, jak w poprzednim przypadku,

SKO obniżyło opłatę o 10% w stosunku do opłaty, jaką

forsował Urząd m. st. Warszawy. Stawka przedstawiona

przez Urząd w wypowiedzeniu 1468 zł/m2, stawka ustalona

przez SKO po odwołaniu Spółdzielni 1316,43 zł/m2.

3. Nieruchomość przy ul. Goławickiej (działka ew. nr 43/3

z obrębu 4-10-10). Nowa opłata ustalona została przez

Sąd Rejonowy w wysokości o 19% niższej od opłaty, 

jaką forsował Urząd m. st. Warszawy. Stawka przedsta-

wiona przez Urząd w wypowiedzeniu 1014 zł/m2, stawka

ustalona przez Sąd Rejonowy po odwołaniu Spółdzielni

823,11 zł /m2.

4. Nieruchomość przy ul. Goławickiej (działka ew. nr 43/2

z obrębu 4-10-10). Nowa opłata ustalona została przez

Sąd Rejonowy w wysokości o 13% niższej od opłaty, jaką

forsował Urząd m. st. Warszawy. Stawka przedstawiona

przez Urząd w wypowiedzeniu 901 zł/m2, stawka ustalona

przez Sąd Rejonowy po odwołaniu Spółdzielni 783 zł/m2.

5. Nieruchomość przy ul. P. Skargi 54 (działka ew. nr 3 

z obrębu 4-10-13). Nowa opłata ustalona została przez Sąd

Rejonowy w wysokości o 17% niższej od opłaty, jaką

forsował Urząd m. st. Warszawy. Stawka przedstawiona

przez Urząd w wypowiedzeniu 1014 zł/m2, stawka usta-

lona przez Sąd Rejonowy po odwołaniu Spółdzielni

841,80 zł/m2.

6. Nieruchomość przy ul. Remiszewskiej 1 (działki ew. nr

104/3 i 106/2 z obrębu 4-10-06). Nowa opłata ustalona

została przez Sąd Rejonowy w wysokości o 7,6% niższej

od opłaty, jaką forsował Urząd m. st. Warszawy. Stawka

przedstawiona przez Urząd w wypowiedzeniu 926 zł/m2,

stawka ustalona przez Sąd Rejonowy po odwołaniu Spół-

dzielni 856 zł/m2.

7. Nieruchomość przy ul. Myszkowskiej 33 (działki ew.

nr 46/1 i 46/2 z obrębu 4-10-10). Nowa opłata ustalona

została przez Sąd Rejonowy w wysokości o 24% niższej

od opłaty, jaką forsował Urząd m. st. Warszawy. Stawka

przedstawiona przez Urząd w wypowiedzeniu 989 zł/m2,

stawka ustalona przez Sąd Rejonowy po odwołaniu Spół-

dzielni 754,43 zł/m2.

8. Nieruchomość przy ul. Smoleńskiej, Świdnickiej,

Wincentego, P. Skargi (działki ew. nr 22/3, 22/5, 22/6 

z obrębu 4-10-12). Nowa opłata ustalona została przez

Sąd Rejonowy w wysokości o 11 % niższej od opłaty, jaką

forsował Urząd m. st. Warszawy. Stawka przedstawiona

przez Urząd w wypowiedzeniu 989 zł/m2, stawka ustalona

przez Sąd Rejonowy po odwołaniu Spółdzielni 881,52 zł/m2.

Niżej przedstawiamy zestawienie nieruchomości oraz or-

ganów, przed którymi w dalszym ciągu toczą się sprawy

o ustalenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowa-

nia wieczystego. 

Dzięki działaniom podjętym przez Zarząd RSM „Praga”,

mieszkańcy wyżej wymienionych nieruchomości posia-

dający własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu,

będą płacić mniej za użytkowanie wieczyste niż żądał

Urząd Miasta.

Adres nieruchomości
Termin obowiązywania 
nowej (ustalonej przez 

organ odwoławczy) 
stawki opłaty rocznej

ul. Łomżyńska 22/24 01.01.2011 r.
ul. Targowa 80, 82 01.01.2011 r.

ul. Smoleńska, Świdnicka, Wincentego, 
P. Skargi (działki ew. nr 22/3, 22/5, 22/6 
z obrębu 4-10-12)

01.01.2012 r.

ul. Olgierda 42 01.01.2013 r.
ul. Olgierda 44 01.01.2013 r.

ul. P. Skargi 63, Smoleńska 82, 
Wincentego 28, 32 01.01.2013 r.

ul. Wincentego 38 01.01.2013 r.
ul. Wincentego 40 01.01.2013 r.

ul. Wincentego (działka ew. nr 168/8 
z obrębu 4-10-08) 01.01.2013 r.

ul. Wincentego (działka ew. nr 213/6 
z obrębu 4-10-08) 01.01.2013 r.

ul. Mokra 31, 33 + lokale użytkowe 
RSM „Praga” w budynku 31: U-01, U-02, 
U-03, w budynku 33: U-01, U-02, U-03, 
U-04, U-05, U-06, U-07, U-08, U-09, U-10 

01.01.2013 r.

Sprawy prowadzone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze 
po odwołaniu wniesionym przez Spółdzielnię od wypowiedzenia 
z Urzędu m. st. Warszawy– I etap odwołania.

Adres nieruchomości
Odwołanie 

dotyczy opłaty
obowiązującej

od roku

Strona 
odwołująca się

od rozstrzygnię-
cia SKO

ul. Namysłowska (działki ew. nr 13/2
z obrębu 4-12-02) 01.01.2010 r. RSM „Praga”

ul. Wiosenna 1, 2, 3, 
ul. Tarchomińska 10 01.01.2009 r. RSM „Praga”

ul. Goławicka 1, 3, 5 01.01.2011 r. RSM „Praga”

Sprawy prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi po
sprzeciwie wniesionym przez którąś ze stron od orzeczenia SKO 
– II etap odwołania.

Adres nieruchomości
Odwołanie 

dotyczy opłaty
obowiązującej

od roku

Strona 
odwołująca się

od rozstrzygnię-
cia SR

ul. Jagiellońska 1, 3, 5a 01.01.2008 r. m. st. Warszawa

Sprawy prowadzone przez Sąd Okręgowy w Warszawie po apelacji
wniesionej przez którąś ze stron od wyroku Sądu Rejonowego 
– III etap odwołania.

Ewa Gniewek
Kierownik Działu Gospodarki Nieruchomościami 

AKTUALIZACJA OPŁATy
Z TyTUŁU UżyTKOWANIA WIECZySTEGO MUSI Być ROZSĄDNA
Zarząd RSM „Praga” podejmuje działania przeciwko zawyżaniu przez 
m. st. Warszawa opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. 

Z PODZIELNIKIEM TANIEJ
Rozliczenie za rok 2012 kosztów ciepła w budynkach
z zamontowanymi elektronicznymi podzielnikami
kosztów ciepła wykazało ekonomiczną opłacalność
tego przedsięwzięcia. 

Rozliczenie objęło 21 budynków. Trzynaście budynków
było rozliczane po raz pierwszy. Koszt ciepła na metr
kwadratowy we wszystkich tych budynkach był niższy
od średniego kosztu w budynkach bez podzielników.
Było tak na każdym z tych osiedli, w których zainsta-
lowano podzielniki. W stosunku do roku 2011 uzyskano
oszczędności od 2 do 27%. W związku z powyższym
wielu lokatorów mieszkań z zainstalowanymi podziel-
nikami uzyska znaczne zwroty pieniędzy. 
Wprowadzenie systemu indywidualnego rozliczenia
kosztów opartego na elektronicznych podzielnikach
ciepła spełniło oczekiwania. �

mgr inż. Agnieszka Haponiuk
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Zupa czosnkowa

SKłAdNIKI:
• główka czosnku
• litr bulionu
• łyżka masła albo smalcu
• tarty żółty ser
• czerstwe pieczywo lub grzanki
• majeranek
• sól, pieprz

SPOSÓb PRZyGOTOWANIA:
Przygotować bulion. Czosnek obrać, pokroić w drobniutkie plasterki, następnie rozgnieść i popró-
szyć solą. W garnku rozpuścić masło, podsmażyć na nim czosnek, aż nabierze złotawego koloru. 
Zalać bulionem i zagotować. Doprawić solą i pieprzem. Grzanki można zarumienić na patelni. Przed
podaniem posypać startym serem, dodać grzanki i majeranek. 

Smacznego życzy Magdalena Kubiak

Miesięcznik RSM „Praga”
Wydawca: Zarząd i Rada Nadzorcza, 03-748 Warszawa, ul. Białostocka 11
Rada programowa: Alfred Broniec, Hanna Jarzębska, Piotr Majewski, 
Andrzej Półrolniczak, Ryszard Zarański
Redakcja i Biuro Ogłoszeń: 03-748 Warszawa, ul. Białostocka 48, lok. 91, 
tel./faks 22 620-53-28, e-mail: ds.liza@gmail.com
Redakcja: Lilka Zawadzka
Redakcja materiałów niezamówionych nie zwraca, za treść ogłoszeń nie odpowiada.

Wiosenna krzyżówka

Miłego rozwiązywania!

Również w tym roku odbyły się festyny z okazji Dnia Dziecka. Pierwszy 

w piątek 24 maja przed klubem „Arkona” na Tarchominie, mimo złej pogody.

Agencja BE ACTIVE GRUP zapewniła nagłośnienie, oprawę muzyczną, pokazy

baniek mydlanych oraz prowadziła konkursy tematyczne. Dużo radości najmłodszym

sprawiły dmuchane zabawki: zjeżdżalnia, trampolina i dmuchane zamki. Starsze

dzieci uczestniczyły w spartakiadzie sportowej oraz w warsztatach plastycznych,

które prowadziła Joanna Gałązka, oraz w warsztatach modelarskich, które prowadził

druh Krzysztof Najberg. Podczas festynu nagrodzono laureatów konkursu pla-

stycznego „Moje marzenia”. Dodatkowym punktem programu był pokaz radio-

wozu oraz prezentacja wozu i sprzętu gaśniczego przez strażaków. W czasie trwania

imprezy dzieci i opiekunowie mogli skorzystać z poczęstunku: grochówki, droż-

dżówek, soków i słodyczy. Dyskotekę, ze względu na pogodę przeniesioną do po-

mieszczeń klubowych, prowadzili artyści z Agencji Pikolo-Art. Udział w festynie

był bezpłatny. Jego sponsorami byli: Krzysztof Nowak, DH Tarchomin, wolonta-

riuszkami – Anna Sołtysiak i Ewa Wołyniec, sympatyczki Klubu „Arkona”. 

Całość nadzorowali pracownicy Klubu.

Drugi festyn odbył się 27 maja w Parku Wiecha przy Teatrze Rampa. Imprezę 

poprowadzili aktorzy tego teatru: Konrad Marszałek i Robert Kowalski, realiza-

torem dźwięku był Marcin Pawłot. Niestety i w tym dniu aura nie była łaskawa.

Z powodu padającego nieustannie deszczu nie wystąpiła dziecięca grupa baletowa

„Puenta”. Pozostałe punkty programu przebiegły bez zakłóceń: pokaz taneczny

grupy Tazzarro i grupy Junior Dance (dzieci z Klubu „Pinokio” i „Naszego Klubu”),

występ zespołu „Muzyczni Czarodzieje” , pokaz wokalno-taneczny zespołu „Pro-

myczki”, występ perkusistów pod kierownictwem Bartłomieja Mieczkowskiego,

pokaz sekcji zapaśniczej UKS „Zdrowy Targówek”, karateków z „Naszego Klubu”,

występ dziecięcej sekcji gitarowej z Klubu „Kołatka”, pokaz grupy tanecznej

„Burleska”, występ gitarowy Daniela Skrzypczyńskiego i Kamila Kurka z „Na-

szego Klubu”, wystąpił Teatrzyk „Raj”. Gościem specjalnym był wicemistrz

olimpijski z Atlanty Jacek Fafiński. Przeprowadzonych zostało wiele konkursów

(logopedyczny, taneczny, literacki, wiedzy o zapasach, który poprowadził trener

zapaśników Robert Żółtowski). Dzieci uczestniczące w konkursach i występujące

na scenie zostały nagrodzone upominkami. Pomimo deszczu odbyły się wcześniej

zaplanowane atrakcje plenerowe (warsztaty: plastyczne, decoupage, kreatywnego

rozwoju, robotyki, odkrywców „Mali Einsteini”, ceramiki, kaligrafii japońskiej itd.).

Festyn cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców osiedla. W czasie jego

trwania pomocą służyli seniorzy z Klubu „Pinokio” i „Naszego Klubu”, pracownicy

Administracji „Targówek” i „Generalska”, instruktorzy, dzieci i młodzież z klubów

RSM „Praga”. Partnerem strategicznym był Procter & Gamble, współorganizatorem –

fundacja „aKADEMIAartis”, nad bezpieczeństwem czuwała Policja i Straż Miejska. 

Dziękujemy Urzędowi Dzielnicy za pomoc w organizacji festynu „Targówek”, 

a wszystkim uczestnikom za udział w obydwu imprezach.

Materiał opracowała Jadwiga Krawczyk

MIMO DESZCZU  

DZIECI SIĘ BAWIĄ!!!
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga” zawsze pamięta 
o swoich najmłodszych mieszkańcach. 
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Sprawozdania z działalności Spółdzielni 
w 2012 roku:

• Rady Nadzorczej, s. 2
• Zarządu, s. 6

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Praga”

Warszawa 2013 r.



SpRawoZdaNie Rady NadZoRcZe j Z dZiałalNości w 2012 R.
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Sprawozdanie rady nadzorczej 

z działalności w 2012 r.

Rada Nadzorcza Robotniczej Spółdzielni Mieszka-

niowej „Praga” działa na podstawie: ustawy Prawo

Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. z późniejszymi

zmianami, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia

15 grudnia 2000 r. z późniejszymi zmianami, statutu RSM

„Praga” oraz regulaminów i innych przepisów wewnętrz-

nych ustanowionych przez organy statutowe Spółdzielni.

Z mocy ustawy, Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę 

i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Wybrany na III-cim

Walnym Zgromadzeniu w II-giej połowie czerwca 2010 r.

skład osobowy Rady Nadzorczej oraz przyjęta struktura

wewnętrzna nie uległy zmianom. Obecna kadencja upływa

z chwilą wyboru nowego składu osobowego Rady Nadzor-

czej, którego dokona VI Walne Zgromadzenie. W załączni-

kach 1 i 2 do niniejszego sprawozdania podane są imienne

składy osobowe Rady Nadzorczej, w tym Prezydium 

i Komisji problemowych. 

Zgodnie z postanowieniami Statutu RSM „Praga”, pracami

Rady Nadzorczej kierowało Prezydium, które przygoto-

wywało posiedzenia plenarne Rady. Porządek obrad okre-

ślany był w oparciu o ustalony w porozumieniu z Zarządem

Spółdzielni, Ramowy Harmonogram zadań (na okresy

kwartalne), uzupełniony bieżącymi potrzebami w odnie-

sieniu do spraw wymagających pilnego rozpatrzenia 

i podjęcia decyzji. 

 

W roku sprawozdawczym Prezydium odbyło 12 posiedzeń.

W tym samym okresie na 13-stu posiedzeniach plenarnych,

Rada Nadzorcza podjęła 168 uchwał w sprawach należą-

cych do jej kompetencji. Podejmowaniu uchwał towarzy-

szyła szczegółowa, merytoryczna ich ocena oraz rzetelna

analiza dokonywana przez komisje problemowe. Obowiązki

powyższe spełniały komisje: Rewizyjna, Eksploatacyjno-

Ekologiczna, Inwestycyjna, Członkowsko-Mieszkaniowa,

Samorządowo-Społeczno-Statutowa. Łącznie wszystkie

Komisje odbyły 33 posiedzenia, w tym 7 posiedzeń wspól-

nych (Komisja Rewizyjna i Eksploatacyjno-Ekologiczna). 

W okresie sprawozdawczym szczególną uwagę Rady

Nadzorczej absorbowały następujące obszary działalności

Spółdzielni: 

• gospodarka finansowa,

• eksploatacja i remonty zasobów mieszkaniowych, gos-

podarka nieruchomościami i sprawy terenowo-prawne,

• działalność inwestycyjna,

• sprawy członkowsko-mieszkaniowe,

• zagadnienia organizacyjne i statutowo-samorządowe, 

• działalność społeczno-oświatowo-kulturalna. 

i. GoSpodarka finanSowa

Rada Nadzorcza sprawowała nadzór i kontrolę nad dzia-

łalnością gospodarcz-finansową Spółdzielni. Funkcje te

przejawiały się głównie w procesie uchwalenia planów

eksploatacji i utrzymania nieruchomości, opiniowania

sprawozdań finansowych, ustalania stawek opłat eksploa-

tacyjnych dla lokali mieszkalnych i użytkowych oraz za

użytkowanie garaży, miejsc postojowych w garażach wielo-

stanowiskowych i innych miejsc postojowych. Celom tym

służyła również decyzja Rady dotycząca wyboru firmy

audytorskiej do badania sprawozdania finansowego za okres

obrachunkowy. Przedmiotem szczególnego zainteresowania

Rady Nadzorczej były sprawy zadłużeń czynszowych oraz

wprowadzanych w ciągu roku działań windykacyjnych

przez specjalistyczne służby Spółdzielni.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła

uchwały dotyczące:      

• przyjęcia wykonania planu eksploatacji i utrzymania

nieruchomości Spółdzielni za 2011 r., 

• wprowadzenie zmiany do planu eksploatacji i utrzyma-

nia nieruchomości Spółdzielni na 2012 r., 

• rozdziału środków finansowych uzyskanych z nadwyżki

bilansowej (zysku netto) na działalności gospodarczej

Spółdzielni za 2011 r. w części dotyczącej środków

przeznaczonych uchwałą nr 3/2012 V Walnego Zgro-

madzenia RSM „Praga” na fundusz remontowy, oraz na

działalność społeczno-oświatowo-kulturalną,

•  uchwalenia planu eksploatacji i utrzymania nierucho-

mości Spółdzielni na 2013 r., w zakresie eksploatacji,

odpisu na fundusz remontowy, eksploatacji i konser-

wacji dźwigów, anten, domofonów i ochrony Osiedli,

działalności społeczno- oświatowo-kulturalnej, pozos-

tałych wpływów i kosztów finansowych, operacyjnych

oraz pozostałej sprzedaży (część I-sza), 

• ustalenia stawek opłat eksploatacyjnych, odpisu na fun-

dusz remontowy, opłat na działalność społeczno-

oświatowo-kulturalną oraz dodatkowych stawek opłat

dla lokali mieszkalnych i użytkowych, których użyt-

kownicy posiadają spółdzielcze prawo do lokalu lub są

właścicielami lokali w RSM „Praga”, obowiązujących

od dnia 1 stycznia 2013 r.,

• ustalenia stawek opłat eksploatacyjnych i odpisu na

fundusz remontowy oraz dodatkowego odpisu na fun-

dusz remontowy na zieleń, za użytkowanie garaży,

miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych 

i innych miejsc postojowych w RSM „Praga” dla użyt-

kowników posiadających spółdzielcze prawo do garażu

lub miejsca postojowego lub będących ich właścicielem,

obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 r.,

• uchwalenia planu eksploatacji i utrzymania nierucho-

mości Spółdzielni na 2013 r. (część II-ga),  

• wyboru firmy do badania sprawozdania finansowego

RSM „Praga” za 2012 r.

Rada Nadzorcza w ramach przygotowań do Walnego

Zgromadzenia:

a) przyjęła sprawozdanie finansowe Biura Zarządu za

2011 r., 

b) rekomendowała V Walnemu Zgromadzeniu podjęcie

uchwał w sprawach:

• zatwierdzenia sprawozdania finansowego RSM „Praga”

za 2011 r.,

• zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółdzielni w 2011r.,

• udzielenia absolutorium członkom Zarządu,

• ustalenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką RSM

„Praga” może zaciągnąć w okresie jednego roku poczy-

nając od 1.01.2013 r. na kwotę 50.000.000,00 zł.,

z tego: 

> na działalność eksploatacyjną 20.000.000,00 zł,

> na działalność inwestycyjną 30.000.000,00 zł.

ii. ekSploatacja i remonty zaSobów

mieSzkaniowych, GoSpodarka nierucho-

mościami, Sprawy terenowo-prawne

Rada Nadzorcza sprawowała nadzór i kontrolę nad reali-

zacją planów rzeczowych działalności remontowej. 

W minionym roku, zgodnie z przyjętą w 2010 r. strategią

remontową RSM „Praga” na lata 2010–2014, kontynuo-

wano procesy termomodernizacji budynków, w tym ocie-

plenia ścian zewnętrznych, stropodachów, modernizacje

lub regulacje instalacji centralnego ogrzewania. Prowa-

dzono wymiany instalacji ciepłej i zimnej wody, instalacji

centralnego ogrzewania, instalacji gazowych, a także 

remonty dźwigów, malowanie klatek schodowych. Prace

te mają na celu poprawę stanu technicznego budynków,

zmniejszenie zużycia energii oraz podniesienie bezpie-

czeństwa mieszkańców użytkujących zasoby Spółdzielni.

Rada Nadzorcza wyrażała zgodę na obciążanie niektórych

nieruchomości Spółdzielni poprzez udostępnienie zainte-

resowanym firmom, gruntów pod budowę względnie

przebudowę sieci energetycznych lub ciepłowniczych.

Rada Nadzorcza podjęła uchwały dotyczące:

• przyjęcia sprawozdania Zarządu z realizacji w 2011 r.

„Wieloletniego rzeczowego planu remontów nierucho-

mości Spółdzielni na lata 2010-2014”,

• uchwalenia planu działalności remontowej Spółdzielni

na 2013 r.,

• przyjęcia „Zasad przetargów organizowanych przez

RSM „Praga”. Uchwała określa zasady i tryb postępo-

wania związanego z wyborem:

a) wykonawców robót remontowych lub konserwacyjnych,

b) wykonawców usług lub dostawców materiałów lub

sprzętu związanych z działalnością eksploatacyjną lub

remontową,

c) wykonawców dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

• zmiany załącznika do uchwały nr 288/11 z dnia

20.12.2011 r. Zmiany dotyczą 1-szej grupy budynków

RSM „Praga” wyposażonych w system indywidualnego

rozliczania ciepła i obejmują: wysokość zaliczek na 

pokrycie kosztów c.o. oraz stawek odpisu na Fundusz

Efektywności Energetycznej,

• uruchomienia Funduszu Efektywności Energetycznej

(FEE) dla kolejnej grupy budynków RSM „Praga” (grupa

nr 2) wyposażonych w system indywidualnego rozliczania

ciepła oraz ustalenia wysokości zaliczek na pokrycie

kosztów centralnego ogrzewania dla tych budynków.

•  zmiany „Regulaminu rozliczania kosztów ciepła w Ro-

botniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”, przyję-

tego uchwałą nr 208/09 Rady Nadzorczej RSM „Praga”

z dnia 15.12.2009 r., (ze zmianami wprowadzonymi

uchwałą nr 277/11 Rady Nadzorczej RSM „Praga” 

z dnia 25.10.2011 r.),

• wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Spół-

dzielni działki nr 57/3 z obrębu 4-03-06 położonej 

w Warszawie przy ul. Ceramicznej, służebnością grun-

tową polegającą na prawie przejścia i przejazdu dla

każdoczesnego właściciela nieruchomości: działki ewi-

dencyjne nr: 37/8, 40/6, 45/5, 47/4, 48/3, 46/5 z obrębu

4-03-06 oraz działki ewidencyjne nr: 19/7 i 21/3 z obrębu

4-03-09, położonej w Warszawie przy ul. Światowida 

r. Milenijnej,

•  wyrażenia zgody na obciążenie prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej przy
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ul. Namysłowskiej 6c w Warszawie służebnością grun-

tową polegającą na prawie przejścia i przejazdu oraz

wyłączności do korzystania z miejsc postojowych 

naziemnych na rzecz każdoczesnych właścicieli bądź

użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej,

położonej przy ul. Namysłowskiej 6 i 6a,

• wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, położonej

w Warszawie przy ul. Prałatowskiej 5, opisanej w ewiden-

cji gruntów, jako działki nr 30/2, 30/11 w obrębie 4-10-09,

poprzez udostępnienie gruntu pod budowę przyłącza

sieci energetycznej,

• wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, położonej

w Warszawie przy ul. Prałatowskiej 8, opisanej w ewi-

dencji gruntów, jako działki nr 50 w obrębie 4-10-09, 

poprzez nieodpłatne udostępnienie gruntu pod przebu-

dowę przyłącza sieci ciepłowniczej. 

• wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, położonej

w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 2, 4, 6, opisanej 

w ewidencji gruntów jako działka nr 46/2 w obrębie 

4-15-06, poprzez nieodpłatne udostępnienie gruntu pod

przebudowę przyłącza sieci ciepłowniczej, 

• wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, położonej

w Warszawie przy ul. Białostockiej 7, 9, 11, opisanej 

w ewidencji gruntów jako działki nr 6 i 24 w obrębie 

4-14-03, poprzez udostępnienie gruntu pod przebudowę

energetycznej linii kablowej. 

• wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej

w Warszawie przy ul. Porajów 4, opisanej w ewidencji

gruntów i budynków, jako działka nr 18 w obrębie 

4-03-23, poprzez udostępnienie gruntu pod budowę

energetycznej linii kablowej oraz złącza kablowego,

• wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej

w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 3 udostępnieniem

gruntu pod modernizację linii kablowej elektroenerge-

tycznej SN-15kV oraz ustanowieniem służebności

przesyłu,

• wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej

w Markach przy ul. Mieszka I 17, udostępnieniem grun-

tu pod modernizację gazociągu oraz ustanowieniem słu-

żebności przesyłu,

• wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej

w Warszawie przy ul. Szanajcy 3, opisanej w ewidencji

gruntów i budynków, jako działka nr 71 w obrębie 

4-12-01, poprzez udostępnienie gruntu pod modernizację

energetycznej linii kablowej,

• wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej

w Warszawie przy ul. Piotra Skargi/Heleny Junkiewicz 2B

ustanowieniem służebności przesyłu w związku z budową

kanału ogólnospławnego,

• wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położo-

nych w Warszawie przy ul. Mokrej 31, Gajkowicza 11,

Janinówka 13, Kuflewskiej 6, ustanowieniem służebności

przesyłu w związku z budową linii energetycznych dla

zasilania budynków wielorodzinnych przy ul. Handlowej

na działce 59 z obrębu 4-10-06,

• wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej

w Warszawie przy ul. Szczepanika, Janinówka 13, służeb-

nością przesyłu w związku z przebudową osiedlowej

sieci ciepłowniczej na działce ewidencyjnej nr 111/19 

z obrębu 4-10-06,

• wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nierucho-

mości Spółdzielni, położonej w Markach przy ul. Okólnej

24, służebnością przesyłu na rzecz Mazowieckiej Spółki

Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

ul. Kruczej 6/14,

• wyrażenia zgody na obciążenie prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej przy

ul. Bolesława Chrobrego w Markach, służebnością

gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu na

rzecz każdoczesnych właścicieli bądź użytkowników

wieczystych nieruchomości gruntowej położonej przy

ul. Okólnej 24 w Markach.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza zajmowała

stanowiska w wielu kwestiach dotyczących eksploatacji,

remontów i gospodarowania nieruchomościami, podej-

mując stosowne decyzje. 

Do kluczowych problemów należała gospodarka energią

cieplną. Rada Unii Europejskiej przyjęła Dyrektywę 

w sprawie efektywności energetycznej, która wskazuje na

możliwe oszczędności energii w budynkach mieszkalnych

i użytkowych. Dyrektywa wprowadza powszechny obo-

wiązek opomiarowania budynków, lokali mieszkalnych 

i użytkowych oraz indywidualnego rozliczania kosztów

ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody dla

odbiorców końcowych – użytkowników lokali zgodnie

ze wskazaniami urządzeń pomiarowych.

Rada Nadzorcza z uwagą śledziła efekty wprowadzania

nowego systemu rozliczania kosztów ciepła w pierwszej

grupie budynków mieszkalnych RSM „Praga”. Uzyskane

rezultaty stanowiły podstawę do podjęcia decyzji o roz-

szerzeniu tego systemu na kolejną grupę budynków w za-

sobach naszej Spółdzielni.

iii. inweStycje

Rada Nadzorcza poprzez Komisję Inwestycyjną sprawo-

wała nadzór i kontrolę procesów inwestycyjnych oraz

opiniowała zamierzenia inwestycyjne pod kątem finanso-

wania, jakości wykonawstwa inwestycji i terminów rea-

lizacji robót. 

Na posiedzeniach Komisji omawiane były bieżące spra-

wy, dotyczące poszczególnych zadań inwestycyjnych

oraz uzgadniana była procedura dalszego postępowania.

Z uwagi na fakt, że wspieranie budownictwa mieszkanio-

wego środkami publicznymi zostało ograniczone do mi-

nimum, wiele miejsca poświęcono wypracowaniu nowych

rozwiązań, które pozwolą realizować budowę relatywnie

tanich mieszkań dla członków Spółdzielni i ich rodzin.

Chodzi w szczególności o realizację budowy mieszkań

pod wynajem z możliwością ich wykupu przez najemcę

oraz możliwość ich kredytowania. Działalność Komisji

przyczyniła się do wypracowania optymalnych warunków

ekonomiczno-organizacyjnych oraz właściwej procedury

realizacyjnej prowadzonych zadań inwestycyjnych.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła

uchwały dotyczące:

• Przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2011 r. „Wieloletnie-

go rzeczowego planu inwestycji Spółdzielni w zakresie

budownictwa mieszkaniowego na lata 2010-2014”,

• Uchylenia Uchwały nr 87/2007 Rady Nadzorczej 

w sprawie przyjęcia „Regulaminu nabywania na warun-

kach preferencyjnych lokali mieszkalnych, garaży 

i miejsc postojowych w nowobudowanych budynkach

realizowanych na warunkach preferencyjnych”. 

• Wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytowej na 

finansowanie kosztów budowy zadania inwestycyjnego

„Marki”. 

• Wyrażenia zgody na zbywanie lokali mieszkalnych, 

lokali użytkowych i miejsc postojowych w nowobudo-

wanym zespole mieszkaniowym „Marki” w trybie 

komercyjnym,

• Wyrażenia zgody na zbywanie lokali mieszkalnych, 

lokali użytkowych i miejsc postojowych w nowobudo-

wanym zespole mieszkaniowym „Myszkowska II” 

w trybie komercyjnym,

• Wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nierucho-

mości Spółdzielni, położonej w Markach przy ulicy

Okólnej 24, służebnością przesyłu na rzecz Mazowieckiej

Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

przy ulicy Kruczej 6/14,

• Wyrażenia zgody na obciążenie prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej przy

ul. Bolesława Chrobrego w Markach, służebnością

gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu na

rzecz każdoczesnych właścicieli bądź użytkowników

wieczystych nieruchomości gruntowej, położonej przy

ul. Okólnej 24 w Markach,

Rada Nadzorcza podjęła także 7 uchwał dotyczących 

wyrażenia zgody na zbywanie w trybie komercyjnym lokali

mieszkalnych, lokali użytkowych i miejsc postojowych

w inwestycjach budowlanych, których realizacja nastąpi

po roku 2013.

Dotyczą one:

1) zespołu mieszkaniowego „Kamińskiego róg Myślibor-

skiej”,

2) zespołu mieszkaniowego „Piotra Skargi budynek

mieszkalny B”,

3) zespołu mieszkaniowego „Piotra Skargi 54” ,

4) zespołu mieszkaniowego „Kuflewska – Święciańska”,

5) zespołu mieszkaniowego „Barkocińska”,

6) zespołu mieszkaniowego „Witebska 4”,

7) zespołu mieszkaniowego „Kuflewska 6”.

Członkowie Komisji Inwestycyjnej wchodzą również 

w skład Komisji Przetargowej, rozstrzygającej o wyborze

wykonawcy prac projektowych, a także robót budowlano-

montażowych. 

W okresie sprawozdawczym odbyły się następujące po-

stępowania przetargowe: 

1) Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania

inwestycyjnego „Marki” tj. budowę budynku miesz-

kalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziem-

nym przy ul. Okólnej w Markach. Przebieg postępo-

wania przetargowego oparty na „Regulaminie prze-

prowadzania przetargów w RSM „PRAGA” związa-

nych z działalnością inwestycyjną w sytuacjach, które

nie wymagają stosowania ustawy „Prawo zamówień

publicznych”. Postępowanie przetargowe zostało za-

kończone w I kwartale 2012 roku podpisaniem w dniu

05.03.2012 r. umowy z firmą KALTER Sp. z o.o. 

z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Augustowskiej 8.

2) Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania

inwestycyjnego „Myszkowska II” na budowę budynku

mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem

podziemnym przy ulicy Remiszewskiej 17 w Warszawie

nie został rozstrzygnięty. Zakończenie postępowania

przetargowego przewidziane jest w I kwartale 2013 roku.

SpRawoZdaNie Rady NadZoRcZe j Z dZiałalNości w 2012 R.
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iV. Sprawy członkowSko-mieSzkaniowe

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła 106

uchwał dotyczących spraw członkowsko-mieszkaniowych,

w tym:

• 77 uchwał w sprawie wykreślenia z rejestru członków

Spółdzielni, osób które zbyły prawo do lokalu, a nie

wypowiedziały członkostwa lub uchylone zostały pod-

stawy uzyskania członkostwa,

• 18 uchwał w sprawie wygaśnięcia spółdzielczych loka-

torskich praw do lokali, zgodnie z postanowieniami 

art. 11 ust. 11 pkt 2 ustawy o spółdzielniach mieszka-

niowych z uwagi na zaleganie z opłatami za użytkowanie

lokali mieszkalnych.

• Uchwałę upoważniającą Zarząd Spółdzielni do wystą-

pienia do sądu z pozwem o nakaz zbycia spółdzielczego

własnościowego prawa do lokalu z uwagi na nieprze-

strzeganie przez użytkownika zasad używania lokalu

oraz „Regulaminu porządku domowego”.

Uchylono uchwały o wykluczeniu z członkostwa w Spół-

dzielni w stosunku do 5-ciu osób, również w stosunku do

5-ciu osób uchylono uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego

lokatorskiego prawa do lokalu, na skutek ustania przy-

czyn, które spowodowały podjęcie uprzednich decyzji.

Rada Nadzorcza oprócz wymienionych spraw, rozpatry-

wała także indywidualne wystąpienia członków i osób

ubiegających się o członkostwo w Spółdzielni, którzy

zwracali się z interwencjami o pomoc w rozwiązaniu ich

problemów. 

W wykonaniu postanowień Uchwały nr 8/2011 IV Wal-

nego Zgromadzenia RSM „Praga” z 2011r. – Rada Nad-

zorcza podjęła uchwałę w sprawie ogólnych warunków

ustanawiania prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych

zajmowanych przez pracowników lub byłych pracowników

RSM „Praga” na podstawie umowy najmu w związku 

z wykonywaniem pracy na rzecz Spółdzielni. Stworzone

zostały ramy formalno-prawne oraz określone warunki

finansowe, w oparciu o które, potencjalnie kilkadziesiąt

osób będzie mogło skorzystać z prawa ustanowienia 

odrębnej własności lokalu mieszkalnego, użytkowanego

dotychczas na podstawie umowy najmu.

Rada Nadzorcza podjęła także uchwałę w sprawie zasad

najmu lokali mieszkalnych w RSM „Praga”, stanowiącą

nowelizację dwóch aktów prawnych obejmujących zasady

zawierania umów najmu lokali mieszkalnych w RSM

„Praga” oraz zasady naliczania opłat dla osób zajmują-

cych lokale mieszkalne na podstawie umowy najmu.

Obecnie jeden, jednolity dokument reguluje, komplekso-

wo sprawy najmu lokali mieszkalnych.

V. zaGadnienia orGanizacyjne, 

Samorządowe i Statutowe

W zakresie spraw organizacyjnych i samorządowych,

uwaga Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym

koncentrowała się na ocenie działalności Spółdzielni na

rzecz członków, przygotowań do V Walnego Zgromadzenia,

aktualizacji przepisów wewnętrznych Spółdzielni, sposobu

realizacji postulatów i wniosków zgłoszonych podczas V

Walnego Zgromadzenia RSM „Praga”. 

Rada Nadzorcza, podejmując stosowne decyzje korzystała

z opinii i wniosków Komisji Samorządowo-Społeczno-

Statutowej, której proponowane rozwiązania istniejących

problemów przyczyniają się do podnoszenia poziomu

merytoryczno – organizacyjnego działalności organów

samorządowych Spółdzielni. 

Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawach: 

• wyrażenia zgody na udzielenie przez Zarząd RSM

„Praga” pełnomocnictw do dokonywania czynności

prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działal-

nością osiedli przez Kierowników Administracji,

• wyboru przedstawicieli reprezentujących RSM „Praga:

w obradach Zjazdu przedkongresowego Spółdzielczości,

• określenia liczby części V Walnego Zgromadzenia

RSM „Praga” w 2012 r. i zasad zaliczania członków

Spółdzielni do poszczególnych części,

• przyjęcia „Ramowego regulaminu działalności klubów

osiedlowych RSM „Praga”.

Rada Nadzorcza dokonywała okresowej kontroli sposobu

i stanu realizacji postulatów i wniosków zgłoszonych

podczas obrad V Walnego Zgromadzenia RSM „Praga”.

Potwierdza się wcześniejsza obserwacja, że część wnie-

sionych przez członków postulatów kwalifikuje się do

bieżącej realizacji przez Administracje Osiedli, gdzie

winny być bezpośrednio składane.

Vi. działalność Społeczno-oświatowo-

kulturalna

Rada Nadzorcza podejmowała decyzje dotyczące działal-

ności społeczno-oświatowo-kulturalnej, poprzedzone

analizą i opiniami Komisji Samorządowo-Społeczno-

Statutowej. Zatwierdzone zostały m.in. propozycje 

programowe klubów osiedlowych w RSM „Praga” – do

realizacji w roku szkolnym 2012/2013. 

Wspólnie z Urzędem Dzielnicy Targówek i Spółdzielnią

Mieszkaniową „Bródno” organizowano imprezy sportowo-

rekreacyjne, do których należy zaliczyć turnieje tenisa

stołowego, piłki nożnej, koszykówki i siatkówki. Współ-

praca z Urzędami Dzielnic: Pragi Północ, Białołęka oraz

Targówek przyniosła efekt finansowy w postaci bezpłatnych

wejściówek dla dzieci na lodowiska podczas akcji „Zima

w mieście” oraz na baseny podczas akcji „Lato w mieście”.

Wspólnie z Wydziałem Kultury Urzędu Dzielnicy „Targó-

wek” zorganizowany został dla mieszkańców Spółdzielni

Kiermasz Świąteczny z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Rada Nadzorcza wspólnie z Zarządem Spółdzielni spra-

wowały patronat nad realizacją akcji i imprez, które cie-

szyły się dużym uznaniem mieszkańców: 

• akcja „Zima w mieście" i „Lato w mieście”,

• obchody Dnia Dziecka,

• imprezy choinkowe,

• inne imprezy okolicznościowe.

Należy także zwrócić uwagę na działające we wszystkich

klubach sekcje plastyczne, w których zajęcia prowadzone

są na coraz wyższym poziomie. W Osiedlu „Targówek”

jedenasty rok działa sekcja zapaśnicza dla dzieci i mło-

dzieży. W każdym z klubów dzieci mogą korzystać z bez-

płatnej pomocy w nauce i przy odrabianiu lekcji, posze-

rzoną niejednokrotnie o fachowe konsultacje z wolonta-

riuszami. Należy podkreślić, że dzięki wsparciu Kierow-

nictwa Spółdzielni i Administracji Osiedli, a także samo-

rządu terytorialnego współpracujących Dzielnic, rozszerza

się zakres inicjatyw sprzyjających rozwojowi tej ważnej

społecznie działalności. Z uwagi na kończący się okres

obecnej kadencji Rady Nadzorczej należy podkreślić z satys-

fakcją systematyczny rozwój tej współpracy z Urzędem

Dzielnicy Targówek, której rezultatem jest szereg istotnych

przedsięwzięć w obszarze działalności społeczno-kultu-

ralno-oświatowej. Między innymi zorganizowano i prze-

prowadzono szereg turniejów sportowych, konkursów,

festynów i imprez okolicznościowych dla dzieci i mło-

dzieży, a także zajęć zdrowotnych dla seniorów itp.

Rok 2012 był proklamowany przez Organizację Narodów

Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Spółdziel-

czości. Wydarzenie to było propagowane przez Spół-

dzielnię m.in. na V Walnym Zgromadzeniu RSM „Praga”,

ale przede wszystkim na co dzień w bieżącej działalności

społeczno-wychowawczej oraz w ramach organizowanych

festynów pod hasłem „Dzień Dziecka” czy „Pożegnanie

Lata” i innych. W Klubach Osiedlowych zorganizowano

kąciki poświęcone historii RSM „Praga” oraz dziejów

spółdzielczości w Polsce i na świecie. Prowadzone były

zajęcia edukacyjne dla dzieci z zakresu Międzynarodowych

Zasad Spółdzielczych, którymi powinni się kierować

spółdzielcy w codziennym działaniu. W ogłoszonym kon-

kursie plastycznym pod hasłem „Rok 2012 Międzynaro-

dowym Rokiem Spółdzielczości” brały udział przede

wszystkim dzieci. W imprezach plenerowych cieszących

się znaczną frekwencją dzieci, uczestniczyli liczni miesz-

kańcy, a także członkowie Rad Osiedli i Rady Nadzorczej

oraz zaproszeni goście m.in. Senator Marek Borowski,

Zastępcy Burmistrza Urzędu Dzielnicy Targówek.

*  *  *

Rada Nadzorcza aktywnie uczestniczyła w przygotowaniach

do V Walnego Zgromadzenia RSM „Praga”, a jej człon-

kowie brali czynny udział we wszystkich jego częściach.

Rada Nadzorcza i powołane przez nią Komisje zajmowały

się szeregiem bieżących spraw wymagających pilnego

zajęcia stanowiska, a także załatwienia interwencji człon-

kowskich będących w kompetencji Rady.

W każdy pierwszy czwartek miesiąca członkowie Rady

pełnili dyżur, przyjmując członków spółdzielni w ich 

indywidualnych sprawach.

Szczegółowe informacje dotyczące prac poszczególnych

Komisji Rady Nadzorczej w roku 2012 zawarte są w ich

sprawozdaniach. 

Rada Nadzorcza dziękuje członkom Rad Osiedli za 

społeczne zaangażowanie i wkład pracy, przyczyniający

się do uzyskania korzystnych rezultatów działalności

Spółdzielni w okresie sprawozdawczym. 

Rada Nadzorcza wyraża podziękowanie Zarządowi oraz

pracownikom Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej

„Praga” za owocną współpracę w 2012 roku oraz w okresie

trzyletniej kadencji. 

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte na posiedzeniu

plenarnym Rady Nadzorczej RSM „Praga” w dniu

23.04.2013 r.

Sekretarz  Przewodniczący

Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej

/-/  Jan Kisiel /-/  Alfred Broniec

Uchwały Rady Nadzorczej, sprawozdania Komisji oraz inne

dokumenty i zapisy dotyczące prac Rady Nadzorczej są 

dostępne dla członków w Biurze Zarządu Spółdzielni.
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Załącznik nr 1 do sprawozdania Rady Nadzorczej RSM „Praga”

RADA NADZORCZA RSM „PRAGA”
KADENCJA 2010-2013

Załącznik nr 2 do sprawozdania Rady Nadzorczej RSM „Praga”

RADA NADZORCZA RSM „PRAGA” 
– składy Komisji Problemowych

Lp. Nazwisko i Imię Funkcja Osiedle

Komisja Rewizyjna

1. Nowakowski Henryk Przewodniczący  Poraje 

2. Broniec Alfred Członek               Targówek 

3. Drozdowski Tadeusz Członek               Kijowska

4. Kisiel Jan  Członek               Jagiellońska

5. Masikowska Elżbieta Członek               Kijowska

6. Skrońc-Bielak Ewa Członek Erazma 

7. Zawadzki Bogusław Członek Generalska 

Lp. Nazwisko i Imię Funkcja Osiedle

Komisja Eksploatacyjno-Ekologiczna

1. Deptuła Bernard Przewodniczący  Targówek

2. Ferensztain Lucyna Członek               Jagiellońska

3. Harasim Witold Członek               Targówek

4. Łabędź Krystyna Członek               Kijowska

5. Nowak Dariusz Członek Poraje

6. Skrońc-Bielak Ewa Członek               Erazma

7. Wojdyga Mieczysław Członek Kijowska

8. Zawadzki Bogusław Członek               Generalska

Lp. Nazwisko i Imię Funkcja Osiedle

Komisja Inwestycyjna

1. Majewski Piotr Przewodniczący Erazma

2. Danko Maciej Członek Generalska

3. Harasim Witold Członek Targówek

4. Jarzębska Hanna Członek Kijowska

5. Kozakiewicz Bogumiła Członek Targówek

6. Nowakowski Henryk Członek Poraje

7. Olszak Tadeusz Członek Poraje

8. Postek Stanisław Członek Członkowie Oczekujący

9. Staniszewski Kazimierz Członek Generalska

Lp. Nazwisko i Imię Funkcja Osiedle

Komisja Członkowsko-Mieszkaniowa

1. Staniszewski Kazimierz Przewodniczący Generalska 

2. Deptuła Bernard Członek Targówek 

3. Domańska Bożena Członek               Generalska

4. Ferensztain Lucyna Członek Jagiellońska

5. Jarzębska Hanna Członek               Kijowska

6. Kozieł Izabela Członek               Poraje

7. Łabędź Krystyna Członek Kijowska

8. Sobótka Hanna Członek Generalska 

9. Wojdyga Mieczysław Członek               Kijowska 

Lp. Nazwisko i Imię Funkcja Osiedle

Komisja Samorządowo-Społeczno-Statutowa

1. Sobótka Hanna Przewodnicząca  Generalska 

2. Danko Maciej Członek Generalska 

3. Domańska Bożena Członek               Generalska 

4. Kisiel Jan Członek Jagiellońska 

5. Kozakiewicz Bogumiła Członek Targówek

6. Kozieł Izabela Członek               Poraje

7. Majewski Piotr Członek Erazma

8. Masikowska Elżbieta Członek               Kijowska

9. Nowak Dariusz Członek Poraje

10. Postek Stanisław Członek               Członkowie Oczekujący

Lp. Nazwisko i Imię Funkcja Osiedle

1. Broniec Alfred Przewodniczący Targówek

2. Jarzębska Hanna Zastępca Przewodniczącego Kijowska

3. Nowak Dariusz Zastępca Przewodniczącego Poraje

4. Kisiel Jan Sekretarz Jagiellońska 

5. Nowakowski Henryk Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Poraje

6. Deptuła Bernard Przewodniczący Komisji Targówek

Eksploatacyjno-Ekologicznej 

7. Majewski Piotr Przewodniczący Komisji Inwestycyjnej  Erazma

8. Sobótka Hanna Przewodnicząca Komisji Generalska

Samorządowo-Społeczno-Statutowej  

9. Staniszewski Kazimierz Przewodniczący Komisji Generalska

Członkowsko-Mieszkaniowej 

10. Danko Maciej Członek Generalska

11. Domańska Bożena Członek Generalska

12. Drozdowski Tadeusz Członek Kijowska

13. Ferensztain Lucyna Członek Jagiellońska

14. Harasim Witold Członek Targówek

15. Kozakiewicz Bogumiła Członek Targówek

16. Kozieł Izabela Członek Poraje

17. Łabędź Krystyna Członek Kijowska

18. Masikowska Elżbieta Członek Kijowska

19. Olszak Tadeusz Członek Poraje

20. Postek Stanisław Członek Członkowie Oczek. 

21. Skrońc-Bielak Ewa Członek Erazma

22. Wojdyga Mieczysław Członek Kijowska

23. Zawadzki Bogusław Członek Generalska

SpRawoZdaNie Rady NadZoRcZe j Z dZiałalNości w 2012 R.
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Sprawozdanie zarządu z działalności

Spółdzielni w 2012 r. (opracowanie)

rozdział i

Wstęp

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Praga" w War-

szawie działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze

(Dz. U z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 t.j. z późniejszymi

zmianami),

2. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach

mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116

t.j. z późniejszymi zmianami),

3. Statutu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”.

Spółdzielnia składa się z siedmiu jednostek organizacyj-

nych, Biura Zarządu oraz sześciu Administracji Osiedli:

• Administracja Osiedla „Erazma”,

• Administracja Osiedla „Generalska”,

• Administracja Osiedla „Jagiellońska”,

• Administracja Osiedla „Kijowska”,

• Administracja Osiedla „Poraje”,

• Administracja Osiedla „Targówek”.

Zarząd w 2012 r. pracował w składzie: 

1. Andrzej Półrolniczak Prezes Zarządu Spółdzielni,

2. Tomasz Jankojć Zastępca Prezesa Zarządu ds. Eksploa-

tacji,

3. Ryszard Zarański Zastępca Prezesa Zarządu ds. Inwe-

stycji.

Spółdzielnia liczy 15358 członków, w skład zasobów

Spółdzielni wchodzi 227 budynków, w tym 216 miesz-

kalnych i 11 użytkowych, 16705 lokali mieszkalnych 

i 437 lokali użytkowych.

Rok 2012 był kolejnym rokiem bardzo dobrych wyników

w gospodarce Spółdzielni. Osiągnięty został wynik finan-

sowy brutto (zysk brutto) w wysokości 21 453 016,39 zł.

Spółdzielnia na dzień 31.12.2012 r. posiadała na rachunkach

bankowych środki pieniężne w wysokości 34 633 171,78 zł.

Liczby te wskazują na bardzo dobry stan finansowo-gos-

podarczy Spółdzielni. Nie ma żadnych zagrożeń dla jej

dalszego funkcjonowania.

Od kilku już lat opłaty zależne od Spółdzielni – koszty

eksploatacji nie są podwyższane lub rosną nieznacznie.

Także od 1.01.2013 r. opłaty te praktycznie nie uległy

zwiększeniu. 

Od wielu lat Spółdzielnia corocznie zwiększa nakłady na

remonty i przeznacza na prace remontowe znaczne środki

finansowe, dbając o właściwy stan techniczny budynków

i Osiedli. W roku 2012 wykonano remonty za kwotę

43.504.749,00 zł. Oprócz środków wpłacanych na fundusz

remontowy przez mieszkańców, fundusz jest zasilany

wpływami z działalności gospodarczej i inwestycyjnej

Spółdzielni. W pracach remontowych szczególny nacisk

kładziony jest na prace termomodernizacyjne, których

celem, obok poprawy stanu technicznego budynków, jest

obniżenie kosztów zużycia ciepła. Dzięki temu, mimo

systematycznych podwyżek kosztów ciepła wprowadzanych

przez dostawcę ciepła, opłaty za ciepło w Spółdzielni 

w ciągu ostatnich lat nie wzrosły, a nawet uległy obniżeniu.

Istotnym problemem jest wzrost opłat zewnętrznych

– niezależnych od Spółdzielni, które stanowią znaczne

obciążenie finansowe dla naszych mieszkańców. Od wielu

lat ma miejsce stały systematyczny wzrost opłat za media

tj. ciepło, gaz, energię elektryczną. Również ma miejsce

stały, często drastyczny wzrost opłat ustalanych przez

Urząd Miasta tj. opłat z tytułu użytkowania wieczystego

i podatków od nieruchomości. Przyjęte w tym roku przez

Urząd Miasta nowe opłaty za odbiór odpadów także są

znaczne. Wszystkie te podwyżki powodują znaczne 

obciążenie budżetów rodzinnych naszych mieszkańców.

Sytuacja taka powoduje, że opłaty zależne od Spółdzielni

– koszty eksploatacji i odpis na fundusz remontowy nie

wzrastają, a dzięki pracom termomodernizacyjnym również

nie rosną, a nawet maleją opłaty za ciepło, to wzrost 

pozostałych opłat niezależnych od Spółdzielni powoduje

wzrost opłat czynszowych. W efekcie część mieszkańców

ma problemy z regulacją czynszu i skutkuje to wzrostem

wzrostem zadłużeń czynszowych.

Budynki Spółdzielni ze względu na ich wiek wymagają

cięgle jeszcze znacznych nakładów na remonty. Stały

wzrost opłat i podatków zewnętrznych powodować 

będzie, że zamiast opłat na remonty swoich budynków,

mieszkańcy będą wnosić coraz wyższe opłaty zewnętrzne.

Również działalność inwestycyjną Spółdzielni w 2012 roku

należy ocenić pozytywnie. Spółdzielnia cały czas prowadzi

budowę nowych mieszkań a wypracowany zysk z inwe-

stycji w znacznej części przeznaczony jest na remonty

starych zasobów.

rozdział ii

Sytuacja finansowo-gospodarcza Spółdzielni w 2012 r.

1. Wynik finansowy Spółdzielni za 2012 r.

Spółdzielnia za 2012 r. osiągnęła bardzo dobre wyniki fi-

nansowe zarówno w zakresie gospodarki zasobami

mieszkaniowymi, jak i na działalności gospodarczej.

Razem Spółdzielnia osiągnęła wynik brutto w kwocie 

21 453 016,39 zł, a po odprowadzeniu podatku dochodo-

wego od osób prawnych w wysokości 1 626 027,54 zł –

wynik netto 19 826 988,85 zł. (tabela nr 1)

1.1 Wynik na działalności eksploatacyjnej

Działalność eksploatacyjna Spółdzielni w zakresie gos-

podarki zasobami mieszkaniowymi za 2012 rok zamknę-

ła się nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 

13 547 533,49 zł. W tym uzyskana z Banku Gospodar-

stwa Krajowego premia termomodernizacyjna z tytułu

prowadzonych prac termomodernizacyjnych w kwocie 

1 809 660,96 zł oraz wypracowany zysk na działalności

inwestycyjnej za 2012 r. w kwocie 2 657 818,42 zł. Nad-

wyżka ta została wykazana w rachunku zysków i strat 

jako zmiana stanu produktów i przeniesiona na rozlicze-

nia międzyokresowe kosztów do rozliczenia w następ-

nym okresie.

1.2 Wynik na działalności gospodarczej

Wynik na działalności gospodarczej (zysk netto) za 2012 r.

wyniósł 6 279 455,36 zł.

Spółdzielnia uzyskała na działalności gospodarczej 

zysk brutto w kwocie 7 905 482,90 zł, a po odliczeniu 

podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 

1 626 027,54 zł osiągnęła zysk netto 6 279 455,36 zł.

Do Urzędu Skarbowego w 2012 roku Spółdzielnia doko-

nała zaliczkowych wpłat na kwotę 1 744 800,00 zł, 

w związku z powyższym nadpłata wyniosła 118 773,00 zł.

Powyższe zostało potwierdzone w trakcie badania sprawoz-

dania finansowego za 2012 r., przez biegłego rewidenta.

2. Informacja ogólna o sprawozdaniu finansowym

Badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni przepro-

wadzono na podstawie umowy zawartej dnia 19 grudnia

2012 roku pomiędzy Zarządem Robotniczej Spółdzielni

Mieszkaniowej „Praga” z siedzibą w Warszawie ul. Biało-

stocka 11 a Firmą „Euroin i Partnerzy, Audytorzy, Konsul-

tanci” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Targowa 20 A,

na podstawie wyboru audytora dokonanego uchwałą 

nr 166/2012 Rady Nadzorczej z dnia 11.12.2012 r.

Badanie zostało przeprowadzone przez Zespół Biegłych

Rewidentów w składzie:

Krystyna Zakrzewska /8640/ Biuro Zarządu Spółdzielni

Halina Zawalska /7227/ Osiedla „Kijowska” i „Erazma”

Krystyna Zajdel /4553/ Osiedla „Generalska” i „Poraje’

Sabina Kalińska /1529/ Osiedla „Targówek” i „Jagiellońska”

Krystyna Zakrzewska /8640/ Sprawozdanie Zbiorcze

Spółdzielni.

Badaniem objęto księgi rachunkowe i dokumentację

księgowo-finansową za okres od 01.01.2012 r. do

31.12.2012 r.

Zbiorcze sprawozdanie finansowe RSM „Praga” za 2012 rok

sporządzone zostało na podstawie sprawozdań finansowych

siedmiu jednostek, które uzyskały pozytywne opinie

o ich sporządzeniu i prawidłowym wykazaniu danych.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r. po stronie 

aktywów i pasywów wykazuje sumę 762 379 172,95 zł.

Nadwyżka przychodów nad kosztami z gospodarki zasoba-

mi mieszkaniowymi w 2012 roku wynosiła 13 547 533,49 zł.

Zysk netto z działalności gospodarczej w 2012 roku sta-

nowił kwotę 6 279 455,36 zł.

SpRawoZdaNie Z aRZ ądu Z dZiałalNości SpółdZielNi w 2012 R. (opracowanie)

Lp.
Jednostka  

organi-
zacyjna

Ogółem 

Wynik GZM
- premia 
termo-

moderni-
zacyjna

Wynik
z lat 

poprzednich

Wynik 
na działa-

lności 
inwesty-

cyjnej 

Wynik 
na działa-

lności 
gosp. 
brutto

Podatek 
dochodowy 

za 2012 r

Wynik 
na działalności 
gospodarczej 
netto (kol. 7 
minus kol. 8)

Wynik na 
GZM 

narastająco 
i wynik na 

działalności 
gospodarczej 

netto (kol.3 
plus kol. 9)

1. Kijowska 2 048 126,71 480 534,58 1 232 212,58 2 379 569,90 458 405,00 1 921 164,90 3 969 291,61
2. Generalska 2 912 558,40 887 346,04 1 745 153,39 1 642 151,01 330 099,27 1 312 051,74 4 224 610,14
3. Targówek 1 898 829,60 290 737,30 1 433 565,39 889 173,20 214 829,45 674 343,75 2 573 173,35
4. Poraje 1 437 228,62 0,00 932 196,53 1 745 628,24 358 909,00 1 386 719,24 2 823 947,86
5. Erazma 1 078 293,79 109 302,12 791 395,20 -39 609,83 1 092,82 -40 702,65 1 037 591,14
6. Jagiellońska 118 442,66 41 740,92 95 089,28 1 096 256,92 211 936,22 884 320,70 1 002 763,36

7. Biuro 
Zarządu 4 054 053,71 0,00 1 777 293,71 2 657 818,42 192 313,46 50 755,78 141 557,68 4 195 611,39

8. spółdzielnia 13 547 533,49 1 809 660,96 8 006 906,08 2 657 818,42 7 905 482,90 1 626 027,54 6 279 455,36 19 826 988,85

Wynik finansoWy spółdZielni Za 2012 r. prZedstaWia poniżsZa tabela: tabela nr 1

Wynik GZM za 2012 r. w tym:
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Rachunek przepływów pieniężnych wykazuje zwiększenie

stanu środków o kwotę 3 088 291,43 zł.

W strukturze aktywów największą pozycję stanowią aktywa

trwałe 90,17%, które w stosunku do roku ubiegłego zwięk-

szyły się o 12 286 059,82 zł, głównie w związku z prze-

kształceniem prawa wieczystego użytkowania gruntu 

w prawo własności. 

Aktywa obrotowe stanowią 9,83% ogólnej wartości 

majątku i w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się

o 3 891 225,20 zł.

W pasywach bilansu główną pozycję stanowią fundusze

własne (fundusz wkładów zaliczkowych, fundusz wkładów

mieszkaniowych i budowlanych, fundusz udziałowy, fun-

dusz zasobowy), które stanowią 77,19% sumy pasywów.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.

(Dz. U. z 2009 r., nr. 152 poz. 1223 z późniejszymi zmia-

nami) i w oparciu o uchwałę Zarządu Nr 70/2012 z dnia

09.10.2012 r. dokonano spisu z natury środków pienięż-

nych, znaczków pocztowych i sądowych wg stanu na

dzień 31.12.2012 r. Sporządzono również protokół wery-

fikacji środków trwałych w budowie, który na dzień

31.12.2012 r. stanowi wartość 18 354 401,25 zł.

3. Aktywa trwałe

Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.

(Dz. U. z 2009 r., nr. 152 poz. 1223 z późniejszymi zmia-

nami) i w oparciu o uchwałę Zarządu Nr 70/2012 z dnia

09.10.2012 r. dokonano spisu z natury środków pienięż-

nych, znaczków pocztowych i sądowych wg stanu na

dzień 31.12.2012 r. Sporządzono również protokół wery-

fikacji środków trwałych w budowie, który na dzień

31.12.2012 r. stanowi wartość 18 354 401,25 zł.

4. Należności długoterminowe

Konto 206 – Odsetki skapitalizowane i wykup z budżetu

Państwa

Stan na 01.01.2012 r. 55.336.832,78 zł

Zwiększenia w 2012 roku 5 975 104,84 zł

Zmniejszenia w 2012 roku 7 404 007,32 zł 

Stan na 31.12.2012 r. 53 907 930,30 zł

Z tego:

• wykazano w bilansie jako 

należności długoterminowe 52 479 027,82 zł

• wykazano w bilansie jako      

należności krótkoterminowe 1 428 902,48 zł 

Zwiększenia w roku 2012 dotyczą naliczonych przez

bank PKO BP S.A. XV O/ Warszawa dalszych odsetek

od kredytów w okresie spłaty.

Zmniejszenia w roku 2012 obejmują faktyczne spłaty

dokonane przez lokatorów posiadających zadłużenie 

z tytułu kredytu i części odsetek, które są potwierdzone.

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie

24 771 139,59 zł dotyczą wydatków na działalność re-

montową – termomodernizację, do rozliczenia w czasie.

6. Zadłużenia czynszowe i Windykacja

W dniu 01.04.2012 roku powołano w Biurze Zarządu

Sekcję Windykacji, jako komórkę odpowiedzialną za ko-

ordynację prowadzonych postępowań egzekucyjnych,

opracowanie nowych metod i narzędzi windykacji, reali-

zacji wyroków eksmisyjnych oraz prowadzenia egzekucji

z nieruchomości.

W ramach prowadzonych działań przygotowano narzędzia

ułatwiające proces windykacji, m.in. zautomatyzowany

proces tworzenia pozwu i innych pism w postępowaniu

windykacyjnym, co przyczynia się do zwiększenia liczby

kierowanych pozwów. Prowadzono postępowania eksmi-

syjne, prowadzące do zwiększenia ilości odzyskiwanych

lokali zajmowanych w roku 2013. 

6.1 Zadłużenia czynszowe

Zadłużenia czynszowe w Spółdzielni na dzień 31.12.2012 r.

powyżej jednego miesiąca, według ewidencji księgowej,

wyniosły 14 457 974 zł.

Wskaźnik zadłużeń czynszowych powyżej jednego 

miesiąca w stosunku do naliczeń rocznych kształtował

się w wysokości 11,3%, a kwota zadłużeń czynszowych

powyżej jednego miesiąca w przeliczeniu na dni wyniosła

40,6 dni.

Zadłużenia czynszowe według stanu na dzień 31.12.2012 r.

powyżej jednego miesiąca w poszczególnych Osiedlach

przedstawiały się następująco:

Osiedle Razem kwota zł

Kijowska 3 130 258

Generalska 3 755 284

Targówek 4 101 499

Poraje 1 988 482 

Erazma 815 335

Jagiellońska 667 117

Razem 14 457 974

Zadłużenia do 3 miesięcy są monitowane i dłużnicy są

wzywani do spłaty, przy zadłużeniach powyżej 3 miesięcy

Spółdzielnia kieruje sprawę do sądu. 

Według stanu na 31.12.2012 r. kwota 1.647.503 zł to zadłu-

żenia 2-3 miesięczne; 9.288.165 zł to zadłużenia zasądzone;

2.238.424 zł to zadłużenia w sądzie. Pozostałe zadłużenia

to sprawy przygotowywane do skierowania do sądu. 

Zadłużonych lokali mieszkalnych i użytkowych wg stanu

na dzień 31.12.2012 r. było w Spółdzielni:

• ponad 1 miesiąc do 3 miesięcy 1 311

• ponad 3 miesiące 447

• sprawy w Sądzie i zasądzone 1 016

W zakresie windykacji zadłużeń czynszowych czynnie

współdziałały ze sobą organy samorządowe i administracja

Spółdzielni. W 2012 roku wzmożono działania windyka-

cyjne, w wyniku których skierowano do Sądu 1257 spraw

na kwotę 4 793 810 zł, z tego 1203 dotyczących lokali

mieszkalnych na kwotę 4 130 155 zł i 54 dotyczących 

lokali użytkowych na kwotę 663 655 zł. 

W roku 2012 dokonano całkowitej spłaty zadłużenia w 557

sprawach. Z w/w spraw – w 198 przypadkach rozpoczętych

i zakończonych w 2012 – spłacone zostało zadłużenie

główne na ogólną kwotę 684 733,63 złotych. Spłaty za-

dłużenia dokonane zostały:

• przed wydaniem nakazu zapłaty – w 20 sprawach,

• po wydaniu przez Sąd nakazu zapłaty – w 167 sprawach,

• po skierowaniu nakazu zapłaty do komornika w 11

sprawach. 

W pozostałych sprawach postępowania windykacyjne toczą

się nadal. Kolejne sprawy po uzyskaniu tytułu wykonaw-

czego kierowane są do egzekucji komorniczej. Jedną z form

działań windykacyjnych są prowadzone przez komornika

na wniosek Spółdzielni postępowania licytacyjne, w celu

odzyskania należności przez Spółdzielnię. Na koniec roku

RSM Praga prowadziło 20 postępowań egzekucyjnych 

z nieruchomości w drodze licytacji, z czego jedno zakoń-

czyło się sprzedażą mieszkania na początku roku 2013.

Również konsekwentnie windykowane są należności 

z postępowań kierowanych do sądów w latach poprzednich. 

6.2 Eksmisje

W Urzędach Dzielnic i u Komorników znajdują się wnioski

w 80 sprawach o wykonanie eksmisji (45 z nich – to sprawy,

w których Urząd powinien zabezpieczyć lokal socjalny).

Spółdzielnia wielokrotnie występowała o przyspieszenie

wykonania eksmisji.

W 2012 r. dla wykonania eksmisji Urzędy skierowały

oferty zawarcia umowy najmu wobec lokatorów 6 lokali

(3 – Urząd Dzielnicy Praga Północ, 1 – Urząd Dzielnicy

Białołęka, 1 – Urząd Dzielnicy Targówek, 1 – Urząd

Dzielnicy Marki) dla konkretnych osób, uprawnionych

wyrokiem sądu do uzyskania takiego lokalu. 

1) W 5 przypadkach lokale Spółdzielni zostały całkowicie

uwolnione, w tym:

a) w 2 – po wezwaniu przez Spółdzielnię do przeniesienia

się do wskazanego przez Urząd lokalu (pod groźbą

prowadzenia eksmisji przez Komornika), 

b) w 3 – został uwolniony po wykonaniu eksmisji przez

komornika.

lp. Wyszczególnienie stan na 
01.01.2012 r.

Zmiany 
w ciągu roku
Zmniejszenie

Zmiany 
w ciągu roku
Zwiększenie

stan na 
31.12.2012 r.

a aktyWa trWałe
wartość brutto 978 555 343,71 41 475 474,17 18 723 307,08 1 001 307 510,80
umorzenie 303 399 676,39 13 424 443,39 2 958 336,12 313 865 783,66
wartość netto 675 155 667,32 28 051 030,78 15 764 970,96 687 441 727,14

i Wartości niematerialne i prawne
wartość brutto 240 283,55 55 710,82 1 087,94 294 906,43
umorzenie 200 946,96 52 455,06 1 087,94 252 314,08
wartość netto 39 336,59 3 255,76 0,00 42 592,35

ii rzeczowe aktywa trwałe
wartość brutto 911 911 592,61 22 062 328,94 10 211 484,59 923 762 436,96
umorzenie 303 198 729,43 13 371 988,33 2 957 248,18 313 613 469,58
wartość netto 608 712 863,18 8 690 340,61 7 254 236,41 610 148 967,38

iii należności długoterminowe 54 097 580,44 5 975 104,84 7 593 657,46 52 479 027,82
V długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12 305 887,11 13 382 329,57 917 077,09 24 771 139,59

tabela nr 2

SpRawoZdaNie Z aRZ ądu Z dZiałalNości SpółdZielNi w 2012 R. (opracowanie)
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Zarząd w marcu 2012 roku zawarł porozumienie z Urzędem

Dzielnicy Praga Północ w zakresie wskazywania lokali

socjalnych na potrzeby wyroków eksmisyjnych z lokali

RSM Praga. W wykonaniu zawartego porozumienia Urząd

w/w Dzielnicy zobowiązał się do złożenia oferty najmu

lokalu socjalnego osobom, wobec których sąd orzekł eks-

misję, jednocześnie dając im prawo uzyskania lokalu 

socjalnego – dotyczy to 11 lokali spółdzielczych na terenie

Osiedli: Kijowska i Jagiellońska. Kolejne lokale mają

być wskazywane przez Urząd w terminie 3 miesięcy od

daty przekazania przez Spółdzielnię prawomocnego 

wyroku sądu. W zamian, Spółdzielnia zobowiązała się,

do wykonywania (na własny koszt do wysokości 12 000 zł)

podstawowego remontu wskazanego lokalu socjalnego.

Na mocy w/w porozumienia do końca roku 2012 wyko-

nano 2 eksmisje. Do końca kwietnia 2013 roku zostały

wykonane kolejne 3 eksmisje.

W 2012 roku Zarząd Spółdzielni kontynuował rozmowy

z Urzędem Dzielnicy Targówek w sprawie przyspiesze-

nia realizacji wyroków eksmisyjnych. Rozmowy te zmie-

rzają do zawarcia z w/w Urzędem porozumienia w zakre-

sie wskazywania lokali socjalnych, podobnego do poro-

zumienia zawartego z Urzędem dzielnicy Praga Północ. 

6.3 Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego

Wobec zwłoki Urzędu Dzielnicy Targówek w celu zapew-

nienia lokali socjalnych – w roku 2012 Spółdzielnia kon-

tynuowała postępowanie w 6 sprawach o odszkodowanie za

niedostarczenie lokalu socjalnego. Z w/w spraw – 3 sprawy

zakończyły się ostatecznie prawomocnymi wyrokami,

uznającymi roszczenia odszkodowawcze RSM „Praga”

na kwotę 61533,77 złotych (przy czym odszkodowanie 

z 2 spraw na kwotę podstawową – 42.719,35 złotych zos-

tało już przekazane przez Urząd Dzielnicy w 2012 roku).

Należy zaznaczyć że z prowadzonego przez Spółdzielnie

postępowania – na 11 spraw – 9 już zakończonych spraw

zakończyło się uznaniem roszczeń spółdzielni. Urząd Dziel-

nicy Targówek zobowiązany został do przekazania zarówno

odszkodowania jak i odsetek należnych od zasądzonej

kwoty oraz kosztów postępowania – łącznie Urząd prze-

kazał w latach 2011–2012 na konto Spółdzielni kwotę

289997,33 złotych.

7. Inwestycje krótkoterminowe

Środki pieniężne wg stanu na dzień 31.12.2012 r. wynoszą

34 633 171,78 zł. 

Zobowiązania Spółdzielni regulowane są na bieżąco.

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych zostało

opracowane zgodnie z postanowieniami art. 48 ust. 3 ustawy

o rachunkowości. Szczegółowe pozycje tego sprawozdania

i ich wielkości wynikają z danych bilansu, rachunku zysków

i strat, oraz zapisów na kontach. Sprawozdanie z przepły-

wów pieniężnych odzwierciedla wynik kasowy na koniec

roku obrotowego w kwocie 34 633 171,78 zł. Wynik kasowy

na koniec roku w stosunku do stanu na początek rok uległ

zwiększeniu o kwotę 3 088 291,43 zł.

Rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony

metodą pośrednią i wykazuje dodatnią zmianę środków

w kwocie 3 088 291,43 zł.

Przepływy w poszczególnych działalnościach przedsta-

wiają się następująco:

• działalność operacyjna 3 556 310,05 zł

• działalność inwestycyjna - 12 811 129,02 zł

• działalność finansowa 12 343 110,40 zł

Razem przepływy 3 088 291,43 zł

8. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

kosztów

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

stanowią kwotę 6 555 399,94 zł

są to koszty do rozliczenia w czasie z tytułu:

• kredytu inwestorskiego 3 318 163,22 zł

• prenumeraty czasopism na 2013 r., 

materiałów biurowych, biletów MZK, 

znaczków pocztowych, 

• ubezpieczenia majątku i inne 1 051 748,00 zł

• wydatki remontowe sfinansowane 

z kredytu do rozliczenia w czasie 1 383 813,09 zł

• nakładów na budowę parkingu przy 

ulicy Remiszewskiej/Goławickiej 164 173,61 zł

• koszty programu EnSuRe 

do rozliczenia po 2013 r. 561 494,79 zł

• opłata za użytkowanie wieczyste 

do rozliczenia w czasie 45 931,90 zł

• odsetki naliczone od lokat 

dotyczące 2013 r.     30 075,33 zł

9. Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2012 r.

wynoszą:

• długoterminowe kredyty bankowe objęte pomocą Państwa

z terminem spłaty do 2017 r. 63 415 142,01 zł

• kredyty ze środków KFM

- na budynek przy ul. Myśliborskiej 87 

blok 2 7 895 898,56 zł 

- na budynek przy ul. Ceramicznej 5A 

blok 3 3 127 096,14 zł 

- na budynek przy ul. Ceramicznej 5 

blok 4 6 574 388,06 zł

- na budynek przy ul. Myszkowskiej 33     3 158 097,96 zł

- kredyt inwestycyjny na        

docieplanie budynków 2 380 848,22 zł

• kredyt inwestycyjny na docieplenie 

budynków Osiedle „Kijowska” 3 298 560,09 zł

• kredyt inwestycyjny na docieplenie 

budynków Osiedle „Generalska” 13 186 566,14 zł

• kredyt inwestycyjny na docieplenie 

budynków Osiedle „Targówek” 5 850 040,80 zł

• kredyt inwestycyjny na docieplenie 

budynków Osiedle „Erazma” 2 227 677,23 zł

• kredyt inwestycyjny na docieplenie 

budynków Osiedle „Jagiellońska” 208 295,33 zł

Razem 111 322 610,54 zł

• pozostałe zobowiązania długoterminowe 

(zatrzymane kaucje wykonawcom) 2 292 965,66 zł 

Razem 113 615 576,20 zł      

Zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych „sta-

rego portfela” udzielonych do 31.05.1992 roku na budo-

wę mieszkań lokatorskich i własnościowych wynosiło:

na dzień 01.01.2012 r. 66 821 010,16 zł 

zmniejszenie zadłużenia o 2 187 543,69zł 

Stan na 31.12.2012 r. 64 633 466,47 zł

Z tego:

• wykazano w bilansie jako

zobowiązania długoterminowe 63 415 142,01 zł

• wykazano w bilansie jako 

zobowiązania krótkoterminowe 1 218 324,46 zł 

Zmniejszenie zadłużenia nastąpiło na skutek obniżenia

oprocentowania kredytów. W związku z tym naliczone

odsetki były niższe od spłaconego normatywu.

Kredyty te spłacane są wg normatywu, którego wysokość

ustala Minister Infrastruktury i ogłasza w Monitorze Pol-

skim. Wysokość normatywu w 2012 r. wynosiła 3,20 zł.

za 1 m2.

10. Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe przedstawiają się nastę-

pująco (tabela nr 3):

11. Fundusz remontowy

Stan Funduszu Remontowego 

na dzień 01.01.2012 rok 6 951 780,58 zł 

Zwiększenie funduszu remontowego 

w roku 2012  41 023 810,18 zł

nastąpiło z tytułu:

• odpisu z lokali mieszkalnych 

w ciężar kosztów    18 292 846,33 zł 

• odpisu z lokali użytkowych 

własnościowych     137 717,50 zł

• odpisu z garaży i miejsc postojowych 293 249,58 zł

• odpisu na place zabaw i zieleń 113 918,88 zł

• odpisu na remonty dźwigów 1 818 774,84 zł 

• odpisu – legalizacja ciepłomierzy 127 512,00 zł

• podziału nadwyżki bilansowej na 

działalności gospodarczej Spółdzielni 

za 2011 r. 4 024 052,83 zł

• wykorzystanego kredytu 

inwestorskiego     16 099 536,91 zł

• innych wpływów (otrzymane 

odszkodowania itp.)   116 201,31 zł

Zmniejszenie funduszu remontowego 

w roku 2012        42 510 170,76 zł

nastąpiło z tytułu:

• wykonanych robót ociepleniowych 14 782 211,96 zł

• wykonanych remontów w zakresie zw, c 9 949124,87 zł

• wykonanych innych robót hydraulicznych 859 060,81 zł

• wykonanych remontów dźwigów 1 395 990,01 zł

• przygotowania, nadzoru i rozliczenia 

prac remontowych 3 414 101,08 zł

• wykonanych robót ogólnobudowlanych 1 761 345,88 zł

• wykonanych remontów instalacji 

gazowej 503 135,18 zł

• wykonanych robót malarskich 662 175,00 zł

• wykonanych robót drogowych 570 927,83 zł

rodzaj zobowiązań stan na
1.01.2012 r.

stan na 
31.12.2012 r.

z tytułu kredytu KFM 
i długoterminowych kredytów
„starego portfela” 
przypadających do spłaty 
w 2011 r. 

3 854 802,59 5 060 842,43

z tytułu dostaw i usług 16 429 737,94 17 222 506,50
z tytułu podatków 
i ubezpieczenia społecznego 1 555 146,67 1 612 624,28

pozostałe 10 562 727,41 16 398 100,91
Razem 32 402 414,61 40 294 074,12

tabela nr 3



• wymiany okien na klatkach schodowych 514 477,36 zł

• wykonanych robót dekarskich 371 743,98 zł

• spłaty kredytów z odsetkami 4 503 810,13 zł

• spłaty pożyczki z WFOŚiGW 175 343,02 zł

• wykonanych remontów ekipa własną 422 155,86 zł

• wykonanych remontów placów zabaw, 

renowacji zieleni 160 225,10 zł

• wykonanych robót elektrycznych 481 339,36 zł

• usuwania awarii 248 044,95 zł

• pozostałych kosztów 1 734 958,38 zł

Stan Zakładowego Funduszu Remontowego 

na dzień 31.12.2012 r. 5 465 420,00 zł

12. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

stanowią kwotę: 14 109 560,08 zł

w skład której wchodzi:

• nadwyżka przychodów nad kosztami 

z działalności GZM 13 547 533,49 zł

w niżej wymienionych jednostkach 

organizacyjnych:   

1) Osiedle „Kijowska” za 2012 r. 2 048 126,71 zł

2) Osiedle „Generalska” za 2012 r. 2 912 558,40 zł

3) Osiedle „Targówek” za 2012 r. 1 898 829,60 zł

4) Osiedle „Poraje” za 2012 r. 1 437 228,62 zł

5) Osiedle „Erazma” za 2012 r. 1 078 293,79 zł

6) Osiedle „Jagiellońska” za 2012 r. 118 442,66 zł

7) Biuro Zarządu za 2012 r. 4 054 053,71 zł

• przychody przyszłych okresów 

(przedpłaty na zakup lokali) 199 731,39 zł

• wpłata dotycząca projektu EnSuRe 67 800,65 zł

• środki pozostałe z podziału nadwyżki 

bilansowej za 2011 r. przeznaczone 

na działalność społeczno-oświatowo-

kulturalną 12 420,63 zł

• inne 282 073,92 zł

13. Przychody i koszty

Przychody ogółem: 133 067 462,67 zł

w tym:

1. Przychody ze sprzedaży: 128 702 538,02 zł

• przychody ze sprzedaży produktów 137 058 162,55 zł

• zmiana stanu produktów - 9 355 552,97 zł

• nadwyżka przychodów nad kosztami 

na GZM za 2012 r. -13 547 533,49 zł

• koszt wytworzenia świadczeń na 

własne potrzeby jednostki 6 540 555,85 zł

• nadwyżka przychodów nad kosztami 

ubiegłego okresu 8 006 906,08 zł

2. Pozostałe przychody operacyjne 2 447 040,29 zł

3. Przychody finansowe 1 917 884,36 zł

Koszty ogółem: 125 161 979,77 zł

w tym:

1. Koszty działalności operacyjnej 124 095 967,03 zł

2. Pozostałe koszty operacyjne 1 019 701,37 zł

3. Koszty finansowe 46 311,37 zł

Przychody, koszty i wyniki finansowe przedstawione 

w tabeli  nr 4 znajdują odzwierciedlenie w sprawozdaniu

finansowym Spółdzielni za 2012 r., które zostało sporzą-

dzone zgodnie z postanowieniami rozdziału 7 ustawy z dnia

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 roku

Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami).

Zarząd RSM „Praga” stwierdza, że sytuacja finansowa

Spółdzielni za 2012 r. jest bardzo dobra, a działalność

statutowa Spółdzielni nie jest zagrożona, w dającym się

przewidzieć okresie. Powyższe zostało potwierdzone 

w trakcie badania finansowego za 2012 r., przez biegłych

rewidentów.

rozdział iii

eksploatacja i utrzymanie nieruchomości  w 2012 r.

oraz gospodarka remontowa Spółdzielni

1.Struktura kosztów eksploatacji i utrzymania nieru-

chomości Spółdzielni.

Na koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości

składają się:

I. KOSZTy ZALEżNE OD SPóŁDZIELNI

1. Koszty eksploatacji, w tym:

a) koszty administrowania,

b) koszty utrzymania czystości,

c) konserwacja,

d) obowiązkowe przeglądy techniczne,

2. Odpis na fundusz remontowy,

3. Działalność społeczno-oświatowo-kulturalna,

II. KOSZTy NIEZALEżNE OD SPóŁDZIELNI

1. Opłaty za media, w tym:

a) dostawa energii cieplnej,

b) zimna woda i odprowadzanie ścieków,

c) gaz z liczników zbiorczych,

d) energia elektryczna.

2. Wywóz nieczystości,

3. Eksploatacja i konserwacja dźwigów,

4. Inne koszty, w tym:

a) anteny i domofony,

b) ochrona osiedli,

c) pozostałe,

5. Opłaty na rzecz Urzędu Miasta:

a) podatek od nieruchomości,

b) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu/władanie

gruntem.

Udział poszczególnych składników w kosztach eksploa-

tacji i utrzymania zasobów Spółdzielni w 2012 r. przed-

stawiał się następująco (tabela nr 5, wykres nr 1 i 2):

Z przedstawionej struktury kosztów wynika, że koszty

administrowania ponoszone przez Biuro Zarządu i Admi-

nistracje Osiedli stanowią tylko 7,65% ogółu kosztów i wy-

noszą 8 641 838 zł. Udział kosztów utrzymania czystości

w strukturze ogółu kosztów Spółdzielni stanowi 7,08%,

co daje kwotę 8 000 660 zł. Koszty konserwacji stanowią

5,07% ogółu kosztów i wynoszą 5 731 188 zł. Udział

kosztów obowiązkowych przeglądów technicznych 

w strukturze ogółu kosztów stanowi 0,35 %, co daje kwotę

388 689 zł. Łączne koszty eksploatacji uległy zmniejszeniu

o 1,02% w stosunku do 2011 r., stanowią 20,15 % ogółu

kosztów eksploatacji i utrzymania zasobów i wynoszą 
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Jednostka 
organizacyjna

Gospodarka 
zasobami 

mieszkaniowymi
Działalność 

gospodarcza
Razem 

( kol. 2+kol.3)
Gospodarka 

zasobami 
mieszkaniowymi

Działalność 
gospodarcza

Razem 
( kol. 5+kol.6)

Gospodarka 
zasobami 

mieszkaniowymi 
(kol. 2 - kol. 5)

Działalność 
gospodarcza 

(kol. 3 - kol. 6)
Razem 

( kol. 8+kol.9)
Podatek 

dochodowy

Gospodarka 
zasobami 

mieszkaniowymi 
(kol. 8)

Działalność 
gospodarcza 

(kol.9 - kol.11)
Razem 

(kol.12+kol.13)

osiedle Kijowska 25 503 017,68 4 651 792,12 30 154 809,80 23 454 890,97 2 272 222,22 25 727 113,19 2 048 126,71 2 379 569,90 4 427 696,61 458 405,00 2 048 126,71 1 921 164,90 3 969 291,61
osiedle Generalska 27 031 972,06 2 828 758,45 29 860 730,51 24 119 413,66 1 186 607,44 25 306 021,10 2 912 558,40 1 642 151,01 4 554 709,41 330 099,27 2 912 558,40 1 312 051,74 4 224 610,14
osiedle Targówek 23 376 644,52 2 581 913,16 25 958 557,68 21 477 814,92 1 692 739,96 23 170 554,88 1 898 829,60 889 173,20 2 788 002,80 214 829,45 1 898 829,60 674 343,75 2 573 173,35
osiedle poraje 20 670 969,38 3 514 839,07 24 185 808,45 19 233 740,76 1 769 210,83 21 002 951,59 1 437 228,62 1 745 628,24 3 182 856,86 358 909,00 1 437 228,62 1 386 719,24 2 823 947,86
osiedle erazma 11 719 192,80 276 822,68 11 996 015,48 10 640 899,01 316 432,51 10 957 331,52 1 078 293,79 -39 609,83 1 038 683,96 1 092,82 1 078 293,79 -40 702,65 1 037 591,14
osiedle jagiellońska 6 675 641,20 1 750 108,60 8 425 749,80 6 557 198,54 653 851,68 7 211 050,22 118 442,66 1 096 256,92 1 214 699,58 211 936,22 118 442,66 884 320,70 1 002 763,36
Razem osiedla 114 977 437,64 15 604 234,08 130 581 671,72 105 483 957,86 7 891 064,64 113 375 022,50 9 493 479,78 7 713 169,44 17 206 649,22 1 575 271,76 9 493 479,78 6 137 897,68 15 631 377,46
Biuro Zarządu 25 134 288,45 254 588,96 25 388 877,41 21 080 234,74 62 275,50 21 142 510,24 4 054 053,71 192 313,46 4 246 367,17 50 755,78 4 054 053,71 141 557,68 4 195 611,39
RaZeM 140 111 726,09 15 858 823,04 155 970 549,13 126 564 192,60 7 953 340,14 134 517 532,74 13 547 533,49 7 905 482,90 21 453 016,39 1 626 027,54 13 547 533,49 6 279 455,36 19 826 988,85

prZychody, kosZty i Wynik finansoWy spółdZielni Za 2012 r. tabela nr 4

prZychody kosZty Wynik brUtto ( Zysk brUtto) Wynik netto ( Zysk netto)

lp. Wyszczególnienie %
I. Koszty zależne od Spółdzielni 38,94
1. Koszty eksploatacji, w tym: 20,15
a) koszty administrowania, 7,65
b) koszty utrzymania czystości 7,08
c) konserwacja 5,07
d) obowiązkowe przeglądy techniczne 0,35
2. Odpis na fundusz remontowy 18,40
3. Działalność społeczno-oświatowo-kulturalna 0,39
II. Koszty niezależne od Spółdzielni. 61,06
1. Opłaty za media, w tym: 47,57
a) dostawa energii cieplnej 28,22
b) zimna woda i odprowadzanie ścieków 15,61
c) gaz z liczników zbiorczych 1,01
d) energia elektryczna 2,73
2. Wywóz nieczystości 3,74
3. Eksploatacja i konserwacja dźwigów 1,77
4. Inne koszty, w tym: 2,92
a) anteny i domofony 0,71
b) ochrona Osiedli 0,54
c) pozostałe 1,67
4. Opłaty na rzecz Urzędu Miasta. 5,06
a) podatek od nieruchomości 1,95

b) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu
/władanie gruntem 3,11

Ogółem 100,00

tabela nr 5
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22 762 375 zł. Odpis na fundusz remontowy stanowi

18,40 % ogółu kosztów i wynosi 20 784 017 zł.

Na przestrzeni ostatnich lat prowadzono prace w celu obni-

żania kosztów administrowania oraz utrzymania czystości,

m.in. uzyskano obniżkę kosztów środków i materiałów

służących do utrzymania czystości w pomieszczeniach

wspólnych budynków oraz ich otoczenia poprzez wyło-

nienie w trakcie organizowanego centralnie dla całej

Spółdzielni konkursu ofert wyboru właściwych dostawców

– bezpośrednich producentów, z pominięciem hurtowni.

Podobnie dzięki zawarciu centralnej umowy na ubezpie-

czenie majątku Spółdzielni, w dalszym ciągu utrzymy-

wane są relatywnie niskie koszty ubezpieczenia przy ko-

rzystnych dla Spółdzielni jego warunkach.

Koszty niezależne od Spółdzielni, czyli koszty za media,

świadczone usługi zewnętrzne i podatki stanowią 61,06%

i wynoszą 68 986 137 zł. Największą pozycję w tej grupie

kosztów stanowią koszty z tytułu dostawy energii cieplnej,

a ich udział w strukturze ogółu kosztów eksploatacji 

i utrzymania nieruchomości wynosi 28,22%. Istotną po-

zycję w tej grupie kosztów stanowią koszty zimnej wody

i odprowadzania ścieków – 15,61% ogółu kosztów, co daje

kwotę 17 629 729. Uwzględniając wszystkie koszty mediów

tj. energii cieplnej, zimnej wody i odprowadzania ścieków,

gazu z liczników zbiorczych oraz energii elektrycznej,

opłaty za media stanowią 47,57% ogółu kosztów. 

Należy zaznaczyć, iż dostawcy zewnętrzni regularnie

podwyższają ceny za świadczone usługi. W 2012 r. SPEC

SA kolejny raz podwyższył ceny za energię cieplną o blisko

8%. W minionym roku po wprowadzonej przez PGNiG

podwyżce cen taryf gazu, ceny za paliwo gazowe wzro-

sły od 8,33% do ponad 16 %. Corocznie na skutek pod-

jęcia przez Radę Miasta uchwały, podwyżce ulega opłata

za zimną wodę i odprowadzanie ścieków. Od 2010 roku

stawka zmieniana była kilkakrotnie i wzrosła z 7,60 zł/m3/

m-c na 11,47 zł/m3/m-c, co w sumie stanowi podwyżkę 

o 50,9%.

Spółdzielnia ponosi koszty z tytułu opłat na rzecz Urzędu

Miasta, a ich udział w strukturze kosztów wynosi 5,06 %

tj. 5 718 858, w tym podatek od nieruchomości 1,95 % 

w kwocie 2 200 796 zł oraz opłaty za teren (użytkowanie

wieczyste gruntu, władanie gruntem) – 3,11 %, co daje

kwotę 3 518 062 zł. Należy zwrócić uwagę, iż opłaty z tego

tytułu są systematycznie podwyższane przez Urząd Miasta

st. Warszawy.

Mimo podwyżek wprowadzanych przez dostawców ze-

wnętrznych, Spółdzielnia na bieżąco kontroluje poziom

kosztów i dokłada wszelkich starań, aby koszty kształto-

wały się na możliwie niskim poziomie. 

Opracowany i wdrożony od 2005 roku nowy system pla-

nowania w Spółdzielni, zmodyfikowany w 2010 roku,

pozwala na dokonywanie szczegółowej analizy kosztów

w miejscu ich powstawania w Administracjach Osiedli

Spółdzielni, ich porównywania i podejmowania odpowied-

nich działań w celu dalszego racjonalizowania kosztów.

2. Koszty eksploatacji

Koszty eksploatacji w 2012 r. wyniosły 22 762 375 zł.

1. koszty administrowania – 8 641 838 zł.

2. koszty utrzymania czystości – 8 000 660 zł.

3. koszty konserwacji – 5 731 188 zł.

4. koszty obowiązkowych przeglądów technicznych –

388 689 zł.

Koszty eksploatacji uległy zmniejszeniu o 1,02 % w sto-

sunku do roku 2011 i kształtowały się prawidłowo.

Wynagrodzenia wraz z narzutami w grupie pracowników

umysłowych wyniosły w stosunku do planu wyniosły

91,59%. W grupie dozorców i sprzątaczy wyniosły 96,89 %

i w grupie  konserwatorów 90,60 %.

Świadczy to o zachowaniu przez Zarząd Spółdzielni 

i Kierownictwa Administracji Osiedli pełnej dyscypliny

finansowej w gospodarowaniu środkami zaplanowanymi

na wynagrodzenia pracowników Spółdzielni.

Podsumowując działalność eksploatacyjną, do osiągnieć

Spółdzielni należy zaliczyć:

• udoskonalenie systemu planowania w Spółdzielni i dzięki

temu stworzenie możliwości dokonywania szczegółowej

analizy kosztów w miejscu ich powstawania, ich po-

równywania i podejmowania odpowiednich działań,

• utrzymanie dyscypliny finansowej w gospodarowaniu

środkami w poszczególnych grupach kosztów poprzez

konsekwentną realizację przyjętego systemu planowania,

• przygotowywanie planów eksploatacji i utrzymania

nieruchomości zgodnie ze ściśle przyjętymi założeniami

oraz przedkładanie ich Radzie Nadzorczej,

• dokonywanie okresowych ocen ich wykonania,

• nowelizacja przygotowanych przez Zarząd i przedłożo-

nych Radzie Nadzorczej ”Zasad rozliczania kosztów

eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania

opłat w RSM „Praga”, które uchwałą Rady Nadzorczej

zostały przyjęte w marcu 2013 r. 

3. Fundusz remontowy

Fundusz remontowy:

a) tworzony jest z odpisu na fundusz remontowy, który 

w 2012 r. wynosił  20 784 017 zł,

b) ponadto fundusz remontowy:

• zasilany jest środkami z działalności gospodarczej

Spółdzielni; w roku 2012 była to kwota 4 024 052,83 zł

( środki wypracowane za 2011 r.),

• zasilony został kredytem inwestorskim w roku 2012 

w wysokości 16 099 536,00 zł,

• zasilany jest innymi dodatkowymi wpływami. 

Zakres prac remontowych Spółdzielni corocznie ulega

zwiększeniu. Świadczy to o prowadzeniu właściwej poli-

tyki gospodarczo – finansowej Spółdzielni. Prowadzone

prace remontowe zapobiegają dekapitalizacji zasobów 

i mają istotny wpływ na poprawę ich stanu technicznego.

Szczególną uwagę poświęcono na docieplenia budynków,

wymianę instalacji c.o., c.c.w. i z.w. W efekcie takich

działań od 2003 r. do 2012 r. uzyskano znaczące oszczęd-

ności kosztów dostawy energii cieplnej.

Koszty dostawy energii cieplnej ilustruje obok podana 

tabela.

W 2012 r. w związku z kolejną podwyżką cen przez

SPEC SA o około 8% oraz wydłużonym okresem zimo-

wym koszty energii cieplnej nieco wzrosły w stosunku do

2011 r., ale i tak były niższe niż w roku 2003, o kwotę 

2 828 154,00 zł.

W rezultacie w latach 2004-2012 uzyskano zmniejszenie

kosztów energii cieplnej o kwotę 30 593 408,94 zł (tabela

nr 6), pomimo kilkukrotnych podwyżek cen przez SPEC SA.
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61,06%

38,94%

podZiał kosZtóW na Zależne i nieZależne od spółdZielni W 2012 r.

� koszty niezależne od Spółdzielni 61,06%

� koszty zależne od Spółdzielni 38,94%

Wykres nr 1



Kwota oszczędności jest bliska kwoty jednorocznych

kosztów ciepła, można, zatem stwierdzić, że osiągnięte 

w wyniku termomodernizacji oszczędności pozwoliłby

Spółdzielni na nieponoszenie kosztów ciepła przez jeden

rok. Należy podkreślić, że na przestrzeni ostatnich 12 lat,

tj. od 2000 roku znacząco wzrosły stawki taryfowe za

ciepło: za moc zamówioną o 26%, za energię zużytą aż 

o 168 %. Pomimo tego opłaty za ciepło w RSM „Praga”

utrzymywane są na praktycznie niezmiennym poziomie

(wzrost o 0,8% w ciągu 12 lat). Prowadzone w ostatnich

latach działania termomodernizacyjne pozwoliły na obni-

żenie mocy zamówionej w zasobach Spółdzielni o 15,8%

(od roku 2007) a zużycia energii w GJ o 13,9 %.

4. Remonty

Główne kierunki działalności remontowej zostały wyty-

czone przez Strategią remontową RSM „Praga”, która zos-

tała zatwierdzona przez III Walne Zgromadzenie RSM

„Praga” w 2010 r. uchwałą nr 9/2010. Zgodnie z tymi posta-

nowieniami został opracowany „Wieloletni rzeczowy plan

remontów nieruchomości Spółdzielni na lata 2010-2014”.

Plan wieloletni stanowi podstawę do sporządzania szcze-

gółowych rocznych planów remontów i konserwacji. 

Projekty osiedlowych planów remontowych przygotowy-

wane są przez Administracje Osiedli na podstawie prze-

glądów technicznych obiektów i bieżących potrzeb oraz

wstępnie uzgadniane z Zarządem Spółdzielni. Projekty

planów są następnie omawiane i opiniowane przez Rady

Osiedli, a następnie zatwierdzane przez Zarząd Spół-

dzielni i Radę Nadzorczą. 

Zarząd Spółdzielni kontynuuje działania zapewniające

prawidłowy stan techniczny budynków, szczególnie

zwracając uwagę na prace termo modernizacyjne, w tym

ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, stropodachów

i na wymianę instalacji sanitarnych. Wyłanianie wyko-

nawców robót remontowych w drodze przetargów i kon-

kursów ofert oraz prowadzenie negocjacji z dostawcami

materiałów do remontów spowodowało obniżenie ich kosz-

tów. Stosowane w Spółdzielni procedury dają możliwość

uzyskania korzystnych cen robót. Uzyskane oszczędności

pozwalają realizować dodatkowe prace remontowe.

4.1 Realizacja remontów w roku 2012

Na rok 2012 zaplanowano remonty o wartości blisko 

42 mln zł. Natomiast ostateczna wartość wykonanych 

w 2012 r. remontów wyniosła 43 504749 zł.

Największe nakłady poniesiono na ocieplenia ścian ze-

wnętrznych, wymianę instalacji ciepłej i zimnej wody,

centralnego ogrzewania, a także remonty dźwigów.

W pięcioletnim planie remontowym prace termomoder-

nizacyjne są prowadzone kompleksowo. Dla każdego 

budynku najpierw wykonywany był audyt energetyczny,

stanowiący analizę techniczno-ekonomiczną wariantów

termomodernizacji oraz wskazujący wariant optymalny

działań. Dodatkowo audyt stanowi podstawę do ubiegania

się o przyznanie premii termomodernizacyjnej (w przy-

padku zaciągniętych kredytów termomodernizacyjnych).

W ramach przeprowadzonych termomodernizacji wykonane

zostały ocieplenia ścian zewnętrznych, stropodachów,

modernizacje lub regulacje instalacji c.o. W 14 budynkach

wprowadzony został indywidualny system rozliczania

kosztów ogrzewania poprzez montaż podzielniki kosz-

tów ogrzewania.

W 2012 r. wykonano następujące prace remontowe:

• ocieplenie ścian zewnętrznych w 17 budynkach,

• ocieplenie 35 stropodachów,

• ocieplenia stropów piwnic w 6 budynkach,

• wymianę poziomów instalacji ciepłej i zimnej wody 

w 1 budynku,

• wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody w 4 budynkach,

• wymianę instalacji centralnego ogrzewania w 9 budyn-

kach,

• modernizacje instalacji c.o. w 6 budynkach,

• montaż podzielników kosztów c.o. w 14 budynkach,

• wymiana lokalowych ciepłomierzy w 6 budynkach,
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rok koszty energii cieplnej (zł) spadek (zł) % oszczędności
w stosunku do roku 2003 (zł)

2 003 34 706 361,00 - - -
2 004 33 275 936,00 1 430 425,00 4,12 1 430 425,00
2 005 32 390 147,00 885 789,00 2,66 2 316 214,00
2 006 31 728 586,00 661 561,00 2,04 2 977 775,00
2 007 29 910 773,78 1 817 812,22 5,73 4 795 637,22
2 008 29 425 602,28 485 171,50 1,62 5 280 758,72

2003-2008 5 280 758,72 15,22 16 800 809,94
2 009 30 373 678,00 -948 075,72 -3,22 4 332 683,00
2 010 32 580 825,00 -2 207 147,00 -7,27 2 125 536,00
2011 30 200 135,00 2 380 690,00 7,31 4 506 226,00
2012 31 878 207,00 - 1 678 072,00 -5,56 2 828 154,00

razem 2 828 154,00 8,15 30 593 408,94

kosZty enerGii cieplnej W latach 2003-2012 tabela nr 6

strUktUra kosZtóW eksploatacji i UtrZyMania nierUchoMości spółdZielni W 2012 r. (%)

� Opłaty za media – 47,57% (dostawa energii cieplnej – 28,22%, zimna woda i odprowadzanie                           

ścieków – 15,61%, gaz z liczników zbiorczych – 1,01%, energia elektryczna – 2,73%)

� Odpis na fundusz remontowy – 18,40%

� Koszty administrowania – 7,65%

� Koszty utrzymania czystości – 7,08%

� Konserwacja i przeglądy techniczne – 5,42% (konserwacja – 5,07%, przeglądy techniczne – 0,35%)

� Opłaty na rzecz Urzędu Miasta – 5,06% (podatek od nieruchomości – 1,95%, opłata za użytkowanie                                                                                                              

wieczyste gruntu/władanie gruntem – 3,11%)

� Wywóz nieczystości – 3,74%

� Inne koszty  - 2,92% (anteny i domofony – 0,71%, ochrona osiedli – 0,54%, pozostałe – 1,67 %)

� Eksploatacja i konserwacja dźwigów – 1,77%

� Działalność społeczno-oświatowo-kulturalna – 0,39%

47,57%

18,40%

7,65%

7,08%

5,42%

5,06%

3,74%2,92%0,39%
1,77%

Wykres nr 2
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• wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem ra-

diowym w 42 budynkach – ok. 12 400 szt.,

• wymiana instalacji gazowych w 5 budynkach, 

• malowanie klatek schodowych w 22 budynkach, 

• wymiana dźwigów – 4 szt., 

• remonty dźwigów – 39 szt.,

• wymiana okien na klatkach schodowych w 15 budynkach,

• remonty dachów w 12 budynkach.

Ponadto w 2012 roku kontynuowano wyposażanie zasobów

Spółdzielni w wodomierze lokalowe z odczytem radiowym

– zamontowano je blisko 13 tys. szt. w 42 budynkach.

Jednoczesny odczyt radiowy pozwoli na lepszy monitoring

zużycia wody, ograniczenie strat oraz minimalizowanie

rozbieżności pomiędzy wskazaniem wodomierza główne-

go, a sumą odczytów z wodomierzy lokalowych budynku.

W 2012 r. kontynuujemy rozpoczęte w 2010 r. wyposażanie

budynków w elektroniczne podzielniki kosztów ogrzewania. 

Łącznie mamy opomiarowane 53 budynki (ciepłomierze

lokalowe oraz podzielniki kosztów ogrzewania). Przejście

budynków na indywidualny system rozliczania kosztów

ogrzewania przynosi wymierne efekty w postaci obniżenia

zużycia ciepła w budynku, a więc obniżenia opłat za

ciepło, średnio o 10-20% w stosunku do budynków nie-

opomiarowanych.

4.2 Realizacja planu wieloletniego remontów

Należy podkreślić, że już w ciągu pierwszych 3 lat 5-letnie-

go, wieloletniego planu remontów wykonano prace remon-

towe na kwotę prawie 97 mln zł, czyli ponad 74% z robót

zaplanowanych. Wcześniejsze wykonanie zaplanowanych

prac było możliwe w wyniku wykorzystania kredytów 

z premią termomodernizacyjną.

Poniżej przedstawiono wykonanie remontów za 2012

rok, w stosunku do założeń całego planu pięcioletniego.

Natomiast w poniższej tabeli przedstawiono podsumo-

wanie rzeczowe realizacji remontów w trakcie 3 lat obo-

wiązywania planu wieloletniego:

Wykonawcy robót remontowych wyłaniani są w drodze

przetargów i konkursów ofert. W ubiegłym roku, podob-

nie, jak w ostatnich kilku latach, przeprowadzono prze-

targi centralne na wybór projektantów i wykonawców:

• na projektowanie wymian instalacji,

• wymian instalacji c.c.w. i z.w., c.o. i gazu,

• na projektowanie ociepleń – termomodernizacji budynków,

• ociepleń ścian zewnętrznych budynków oraz ociepleń

stropodachów, 

• dostawę i montaż stolarki okiennej na klatkach schodo-

wych,

• modernizacji i wymian dźwigów,

• remonty pokryć dachowych,

• na projekt i montaż instalacji solarnej na budynku Śre-

niawitów 12.

Jak co roku, na szczeblu centralnym, przeprowadzono

negocjacje z dostawcami materiałów instalacyjnych takich,

jak rury, armatura odcinająca i regulacyjna, wodomierze,

grzejniki łazienkowe, w wyniku których uzyskano dla

Spółdzielni korzystniejsze ceny.

Dzięki centralnemu postępowaniu przetargowemu wpro-

wadzono nowoczesne materiały i urządzenia, stosuje się

jednolite technologie przy wymianach instalacji. 

I tak, dla instalacji c.o., w miejsce stosowanych wcześniej

rur stalowych, zastosowano przewody z polipropylenu

stabi oraz rury stalowe nowej generacji Montuje się również

grzejnikowe zawory termostatyczne, zawory różnicy ciśnień,

a dla instalacji ciepłej wody zawory termostatyczne cyr-

kulacyjne na pionach cyrkulacyjnych.

Ponadto podsumowując ostatnie 3 lata działalności spół-

dzielni w obszarze spraw techniczno-eksploatacyjnych,

do osiągnięć Spółdzielni należy zaliczyć:

• przyjęcie strategii remontowej RSM „Praga” na lata

2010–2014, określającej cel strategiczny, cele operacyjne,

założenia do finansowania prac remontowych,

• stworzenie możliwości pozyskiwania środków na 

prowadzenie prac remontowych w powiązaniu 

z oszczędnościami osiągniętymi na zmniejszeniu 

kosztów dostarczonego ciepła, wody, energii elektrycznej

(Fundusz Efektywności Energetycznej – FEE), 

• uruchomienie mechanizmów FEE dla pierwszych dwóch

grup budynków,

• uaktualnienie i uściślenie zasad udzielania zamówień 

i organizowania przetargów przez RSM „Praga”.

Projekty wyżej wymienionych regulacji prawnych, przy-

gotowane przez Zarząd, były omawiane z odpowiednimi

Komisjami Rady Nadzorczej (Komisja Eksploatacyjno-

Ekologiczna i Komisja Rewizyjna) oraz zostały przyjęte

przez Radę Nadzorczą w postaci uchwał.

Ponadto w ostatnich 3 latach, w ramach działań o charak-

terze technicznym, związanych z opomiarowaniem:

• rozpoczęto wyposażanie zasobów Spółdzielni w wodo-

mierze z odczytem radiowym,

• rozpoczęto wyposażanie budynków Spółdzielni w elek-

troniczne podzielniki kosztów ogrzewania,

• zakończono wyposażanie budynków Spółdzielni 

w podliczniki ciepła.

4.3 Założenia remontowe na rok 2013 

Na kolejny 2013 rok w spółdzielni zaplanowano nakłady

na remonty w wysokości ponad 31 milionów złotych.

Spółdzielnia przeznacza taką kwotę na remonty w oparciu

jedynie o własne środki zgromadzone na funduszu remon-

towym oraz w oparciu o środki uzyskane z działalności

gospodarczej spółdzielni i działalności inwestycyjnej. 

W roku 2013 spółdzielnia nie przewiduje zaciągania 

kredytów dla finansowania robót remontowych.

Środki na remonty w 2013 r. przeznaczone będą na:

• ocieplenia ścian zewnętrznych w 8 budynkach,

• ocieplenia stropodachów w 23 budynkach,

• ocieplenia stropów piwnic w 14 budynkach,

• renowację elewacji w 5 budynkach,

• wymianę poziomów instalacji ciepłej i zimnej wody 

w 7 budynkach,

• wymianę instalacji ciepłej mi zimnej wody w 6 budynkach,

• wymianę instalacji centralnego ogrzewania w 2 budynkach,

• modernizację instalacji centralnego ogrzewania w 6 

budynkach,

• montaż podzielników kosztów c.o. w 26 budynkach,

• wymiana ciepłomierzy lokalowych w 5 budynkach,

• wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem 

radiowym w 41 budynkach – ok. 12 330 szt.,

• malowanie klatek schodowych w 18 budynkach,

• remonty dźwigów w 20 budynkach,

• wymianę instalacji gazowych w 10 budynkach,

• modernizacja przyłączy wody w 6 budynkach;

• wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych w 18

budynkach oraz okienek piwnicznych w 12 budynkach,

• remonty dachów w 8 budynkach,

oraz wiele innych.

Chcąc przyspieszyć wykonywanie prac remontowych

Spółdzielnia podejmowała działania zmierzające do 

pozyskania kredytów w polskich bankach i środków 

pomocowych z Unii Europejskiej. Spółdzielnia zawarła

w latach ubiegłych umowy kredytowe na termomoderni-

zację budynków zgodnie z ustawą z dnia 21.11.2008 r. 

o wspieraniu termomodernizacji i remontów. W 2012 r.

realizowano roboty, na które zostały zaciągnięte wspom-

niane kredyty. Po zakończeniu prac Spółdzielnia otrzy-
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okres raport kWota W pln

2010
PLAN

WYKONANIE
%

27 150 276
25 982 380

96%

2011
PLAN

WYKONANIE
%

26 225 568
33 054 543

126%

2012
PLAN

WYKONANIE
%

26 307 568
37 766 706

144%

ŁĄCZNIE 5 LAT
PLAN

WYKONANIE 3 LATA
%

129 903 548
96 803 629

74,52%

W ciągi trzech lat (2010–1012) wykonano:
ocieplenia ścian zewnętrznych 49 budynków 
ocieplenie stropodachów 69 budynków
ocieplenie stropów piwnic 14 budynków
wymianę pionów i poziomów 
instalacji ciepłej i zimnej wody (z.w. i c.c.w) 21 budynków

wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody 6 budynków
wymianę instalacji centralnego 
ogrzewania (c.o.) 35 budynków

modernizacja instalacji c.o. 21 budynków
montaż podliczników ciepła 90 budynków
montaż podzielników kosztów c.o. 12 budynków
wymiana instalacji gazowych 24 budynków
wykonanie kotłowni gazowych 
w miejsce węzłów cieplnych 6 7 kotłowni

wymiana wodomierzy na 
wodomierze ze zdalnym odczytem 85 budynków

remont kanalizacji 6 budynków
wykonanie nowych przyłączy 
wodociągowych do budynku 10 budynków

remonty hydroforni 1 hydrofornia
malowanie klatek schodowych 46 budynków
remont dachu 12 budynków
remonty dźwigów 97 budynków
wymiana dźwigu 16 budynków
wymiana okien na 
klatkach schodowych 20 budynków

remont tarasu 1 budynek (3 sekcje)

SpRawoZdaNie Z aRZ ądu Z dZiałalNości SpółdZielNi w 2012 R. (opracowanie)
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mała przewidziane w umowach i przyznane przez Bank

Gospodarstwa Krajowego premie termo modernizacyjne

w łącznej wysokości 1,8 mln zł.

4.4. Zaangażowanie Spółdzielni w projekty unijne

Spółdzielnia bierze udział w projekcie Unii Europejskiej

o akronimie EnSURE tj. Energy Savings In Urban Quarters

through Rehabilitation and New Ways of Energy Supply”

(Oszczędność Energii w Dzielnicach Miejskich dzięki

Odnowie i Nowym Sposobom Dostarczania Energii) realizo-

wanym ramach programu operacyjnego Europa Środkowa.

Prace zostały rozpoczęte w 2010 r. Jest to międzynarodowy

projekt, współfinasowany przez Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego. Głównym celem projektu jest

podnoszenie efektywności energetycznej w obszarach

miejskich poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii

opartych o odnawialne źródła energii. Dzięki funduszom

pozyskanym na realizację tego projektu Spółdzielnia 

zakupiła specjalistyczny sprzęt do badań termowizyjnych,

które z kolei umożliwiają dokładną ocenę ochrony ter-

micznej budynków. Najistotniejszym osiągnięciem pro-

jektu jest jednakże montaż instalacji solarnej wspomaga-

jącej podgrzew ciepłej wody użytkowej w budynku 

Śreniawitów 12. Instalacja ma charakter pilotażowy,

wstępne założenia projektowe wskazują na możliwość

zmniejszenia kosztów energii w budynku przy jedno-

czesnym pozytywnym efekcie ekologicznym w postaci

ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Obecnie przepro-

wadzane są dokładne pomiary i analizy finansowe, których

wyniki przesądzą o tym, czy instalacje solarne znajdą

szersze zastosowanie w Spółdzielni. 

W 2009 r. Spółdzielnia złożyła wniosek do Mazowieckiej

Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Mazowieckiego o dofinan-

sowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

2007–2013 (RPO WM). Całkowita wartość projektu

oszacowana została na ponad 27 mln zł, z czego można

było uzyskać do 85% dofinansowania. Działania w ramach

tego projektu mają za zadanie ulepszyć tzw. infrastrukturę

zewnętrzną dwóch osiedli Spółdzielni znajdujących się 

w Dzielnicy Targówek. 

Projekt przewiduje m.in. modernizację placów zabaw,

budowę ścieżek rowerowych, boisk, rekultywację i uzu-

pełnienie nasadzeń w terenach zielonych, jak również 

budowę nowych miejsc postojowych wzdłuż ciągów pieszo-

jezdnych. Wniosek złożony przez Spółdzielnie uzyskał

bardzo dobrą ocenę podczas naboru wniosków. Niestety

z uwagi na ograniczone fundusze przeznaczone na dofi-

nansowania Spółdzielnia nie uzyskała dotacji. Z uwagi

na fakt, że program trwa do 2013 r. możliwe będą jeszcze

kolejne nabory wniosków, do których Spółdzielnia będzie

konsekwentnie składać wnioski.

4.5 Bezpieczeństwo osiedli

Spółdzielnia dba o sprawy bezpieczeństwa osiedli. We

współpracy z Urzędem Miasta i Policją w 2010 r. został

zamontowany wyspowy monitoring w Osiedlu „Kijowska”.

Na budynku przy ul. Kijowskiej 11 został zamontowany

monitoring, który jest podłączony do miejskiego systemu

monitoringu kontrolowanego przez Policję. Ponadto 

dodatkowe kamery zostały zamontowane w dźwigach

znajdujących się w budynkach tego osiedla. Działania 

takie bardzo przyczyniają się do wzrostu bezpieczeństwa

w nieruchomościach naszej Spółdzielni. W kolejnych 

latach Spółdzielnia ma zamiar montować kolejne kamery,

a tym samym przyczyniać się do utrzymania bezpieczeństwa

w Warszawie.

rozdział iV

Sprawy członkowskie i mieszkaniowe

W sprawach członkowskich i mieszkaniowych domino-

wały sprawy związane z:

1) prowadzeniem przez zainteresowanych spraw o naby-

cie praw do spadku, podziałem majątku po rozwodzie,

zbyciem prawa do lokalu, ubieganiem się o założenie

księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego

prawa do lokalu, potwierdzeniem posiadanych praw

do lokali, garaży, miejsc postojowych; 

2) udzielaniem odpowiedzi na wpływające wystąpienia dot.

spraw członkowsko-mieszkaniowych. Zaznaczyć należy,

że ogółem Zarząd Spółdzielni rozpatrzył ponad 3000

wystąpień w sprawach członkowsko-mieszkaniowych;

3) przekształcaniem lokatorskich praw do lokali miesz-

kalnych na własnościowe prawa 

13

Zdjęcie wykonane kamerą termowizyjną podczas sprawdzania ochrony
termicznej budynku. Na zdjęciu widoczne zwiększone straty ciepła przez

jedyną niedocieploną loggię (na skutek braku zgody lokatorki)

Kolektory słoneczne na dachu budynku przy ul. Śreniawitów 12.

Pawilon usługowo-handlowy przy ul. Radzymińska 50 po wykonaniu 
robót termomodernizacyjnych.

Pawilon usługowo-handlowy przy ul. Ząbkowskiej 42 po wykonaniu 
robót termomodernizacyjnych.

oto przykłady wykonanych robót remontowych w 2012 r.

Budynki przy ul. Remiszewskiej 16, 18, 20  przed i po wykonaniu 
robót termomodernizacyjnych.

Budynek przy ul. Erazma z Zakroczymia 8 w trakcie i po wykonaniu 
robót termomodernizacyjnych.

Budynek przy ul. Zamiejska 15 przed i po wykonaniu 
robót termomodernizacyjnych.

SpRawoZdaNie Z aRZ ądu Z dZiałalNości SpółdZielNi w 2012 R. (opracowanie)
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do lokali oraz ustanawianiem odrębnej własności lokali.

Wg stanu na 31.12.2012r. RSM „Praga” zrzeszała 15358

członków, w tym:

a) 13979 – to członkowie posiadający prawo do lokalu

(mieszkalnego lub użytkowego), garażu, lub miejsca

postojowego w garażu wielostanowiskowym w zaso-

bach Spółdzielni;

b) 902 – to członkowie oczekujący;

c) 477 – to członkowie bez prawa do lokalu, garażu,

miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym. 

Ponadto 3074 osoby, posiadające spółdzielcze własno-

ściowe prawo do lokalu (lub odrębną własność) nie było

członkami Spółdzielni.

W 2012 roku z rejestru członków skreślone zostały 433

osoby. Skreślenie w/w osób z rejestru członków nastąpiło

na skutek:

a) wypowiedzenia przez nich członkostwa (lub podjęcia

przez Radę Nadzorczą uchwał o wykreśleniu z rejestru

członków – w związku ze zbyciem spółdzielczego

własnościowego prawa do lokalu, lub przeniesieniem

na rzecz osób bliskich praw do wkładu mieszkaniowe-

go i skorzystaniem przez nie z roszczenia do ustano-

wienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu);

b) wypowiedzenia przez zainteresowanych członkostwa

w Spółdzielni, np. po sprzedaży prawa do lokalu;

c) zgonu członka Spółdzielni;

d) uchwały Rady Nadzorczej o wygaśnięciu spółdziel-

czego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 

z powodu zalegania z opłatami za lokale mieszkalne. 

Członkostwo w Spółdzielni uzyskało 55 osób. W grupie tej

przeważają osoby, które uzyskały członkostwo występując 

z roszczeniem: w trybie art. 13, 14, 15 ustawy o spółdziel-

niach mieszkaniowych ( po zgonie współmałżonka, po roz-

wodzie lub jako osoby bliskie byłego członka, ubiegające się

o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do loka-

lu), lub wynikającym z nabycia spółdzielczego własnościo-

wego prawa do lokalu bądź z zamiany praw do lokalu. 

Ponadto Rada Nadzorcza RSM „Praga” w 10 przypadkach

po spłacie zadłużenia podjęła uchwały o uchyleniu uchwał

o wykluczeniu ze Spółdzielni, lub wygaśnięciu spółdziel-

czego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Wobec uchylenia przez Radę Nadzorczą w/w uchwał;

spłaty zadłużenia i zbycia przez zainteresowanych spół-

dzielczego własnościowego prawa do lokalu, bądź odstą-

pienia przez Spółdzielnię od licytacji prawa – RSM 

Praga” odzyskała kwotę 236.822,49 złotych, w tym:

W 2012 roku:

1. Zarząd w 18 przypadkach ustanowił spółdzielcze loka-

torskie prawo do lokalu mieszkalnego w trybie art.15

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (w ramach

realizacji roszczenia po osobach bliskich);

2. Zarząd dokonał 49 przekształceń spółdzielczego loka-

torskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze

własnościowe prawo do lokalu (w tym 9 – przekształ-

cenie nastąpiło formie w formie aktu notarialnego, 

w pozostałych 40 przypadkach – w formie zwykłej 

pisemnej umowy). Wybór formy umowy przekształce-

nia prawa należał do zainteresowanych.

Zaznaczyć należy, że przekształcenie spółdzielczego 

lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe mogło

być dokonane wyłącznie jeżeli lokal znajdował się w bu-

dynku posadowionym na gruncie, którego Spółdzielnia

nie była właścicielem lub wieczystym użytkownikiem.

Ponadto zgodnie z postanowieniami art.6 ust.1 ustawy z

18 grudnia 2009 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach

mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych

ustaw – decyzje takie Spółdzielnia mogła podejmować

jedynie do 31.12.2012 roku. Ogółem od wejścia w życie

zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, tj. od

30.07.2007r. do 31.12.2011 r. Spółdzielnia dokonała

2146 przekształceń spółdzielczego lokatorskiego prawa do

lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo

do lokalu (w tym 2086 – w formie aktu notarialnego).

Wnioski o przekształcenie realizowane były na bieżąco.

3. Zarząd zawarł 140 aktów notarialnych, ustanawiając

odrębną własność, w tym:

a) 123 – dotyczyło lokali mieszkalnych: (118 – przenie-

sienie spółdzielczych lokatorskiego lub własnościowego

prawa do lokalu na wniosek zainteresowanych, w tym

1 – łączny akt notarialny obejmujący również miejsce

postojowe w garażu; 5 – ustanowienie odrębnej własności

po przeprowadzonym przetargu)

b) 1 – dot. przeniesienie udziału w garażu,

c) 16 – dotyczyło lokali użytkowych – przeniesionych na

rzecz Spółdzielni).     

Składane wnioski realizowane są na bieżąco.    

4. Przed sądem toczyły się postępowania związane z za-

skarżeniem uchwał Zarządu określających przedmiot

odrębnej własności lokali w nieruchomościach obej-

mujących budynki przy:

a) ul. Ćmielowskiej 15, 15a

b) ul. Tykocińskiej 42. 

Trwające postępowanie sądowe powoduje, że w/w

uchwały nie są prawomocne i w tych nieruchomościach

nie można było rozpocząć przekształcanie · praw do lo-

kali w odrębną własność. 

5. Spółdzielnia przeprowadziła 2 przetargi na zasiedlenie

lokali mieszkalnych przekazanych do dyspozycji RSM

„Praga”, w tym:

a) na ustanowienie odrębnej własności 7 lokali w budynkach

znajdujących się na gruntach, których Spółdzielnia jest

wieczystym użytkownikiem. Na 6 z tych lokali wpły-

nęły oferty i po wpłaceniu wymaganych środków, 

zawarte zostały akty notarialne ustanawiające odrębną

własność lokali ( 5 z w/w lokali nabyli dotychczasowi

członkowie RSM „Praga”). 

b) na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do

10 lokali w budynkach znajdujących się na gruntach

będących we władaniu Spółdzielni (RSM „Praga” nie

jest ani właścicielem gruntu, ani nawet jego wieczystym

u użytkownikiem). Na 5 z tych lokali wpłynęły oferty

i po wpłaceniu wymaganych środków, spełnieniu 

wymogów statutowych, zawarte zostały umowy o usta-

nowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa – następnie

zainteresowani przekształcili to prawo w spółdzielcze

własnościowe. 

Ogółem w ramach prowadzonego przez RSM „Praga”

postępowania przetargowego zasiedlonych zostało 11 lo-

kali mieszkalnych. 

6. Zarząd zawarł 3 akty notarialne ustanawiając odrębną

własność lokali mieszkalnych oraz w 2 przypadkach

współwłasność miejsc postojowych w budynku przy

ul.Pratulińskiej 10. Według stanu na 31.12.2012 r. bu-

dynkach przy ul. Pratulińskiej 10 i 10a Spółdzielnia

ustanowiła odrębną własność 1141 lokali mieszkalnych

oraz współwłasność 113 miejsc postojowych w lokalu

garażowym. Budynki te realizowane były przez RSM

„Praga” w systemie developerskim.

7. W dniu 12.12.2012 Powiatowy Inspektor Nadzoru Bu-

dowlanego wydał pozwolenie na użytkowanie budynku

przy ul. Namysłowskiej 6c w Warszawie (również ten

budynek realizowany był przez RSM „Praga” w systemie

developerskim). Spółdzielnia powiadomiła zaintereso-

wanych o możliwości zawarcia aktu notarialnego. Do

15.04.2013 – Spółdzielnia ustanowiła odrębną własność

24 lokali mieszkalnych oraz współwłasność 5 miejsc

postojowych w lokalu garażowym; 16 osób ustaliło 

termin zawarcia aktu notarialnego po 15.04.2013 r.

Spółdzielnia na bieżąco ustala z zainteresowanymi 

termin zawarcia aktu notarialnego.

rozdział V

Gospodarka nieruchomościami

W 2012 roku Spółdzielnia prowadziła działalność w za-

kresie spraw terenowo-prawnych w trzech dzielnicach

miasta stołecznego Warszawy: Praga Północ, Targówek 

i Białołęka oraz w mieście Marki. 

Prowadzone prace związane były z:

• regulacją stanu prawnego gruntów,

• podziałem geodezyjnym nieruchomości, 

• podziałem na nieruchomości rozliczeniowe, 

• analizowaniem projektów planów zagospodarowania

przestrzennego,

• prowadzeniem postępowań o przekształcenie prawa

użytkowania wieczystego w prawo własności nierucho-

mości, 

• składaniem stosownych wniosków do sądu wieczysto-

księgowego, urzędów, instytucji, 

• pozyskiwaniem lub aktualizowaniem stosownych do-

kumentów w celu ustanowienia prawa odrębnej włas-

ności lokalu, 

• reprezentowaniem interesów mieszkańców i Spółdzielni

jako właściciela, użytkownika wieczystego lub włada-

jącego gruntem przed urzędami, instytucjami, biegłymi,

właścicielami nieruchomości sąsiednich. 

1. Czynności związane z regulacją stanu prawnego

gruntów

W posiadaniu RSM „Praga” znajduje się 129,1 ha gruntów,

w tym 50,8 % o uregulowanym stanie prawnym, tzn.

Spółdzielnia posiada prawo użytkowania wieczystego

lub prawo własności. Do pozostałych 49,2% Spółdzielnia

posiada roszczenie do m. st. Warszawy o oddanie gruntów

w użytkowanie wieczyste. 

W poprzednich latach Zarząd Spółdzielni wielokrotnie

monitował w Urzędach m. st. Warszawy o przyspieszenie

czynności związanych z regulacją stanu prawnego grun-

tów na rzecz Miasta, a następnie przekazanie ich w użyt-

kowanie wieczyste Spółdzielni. 

SpRawoZdaNie Z aRZ ądu Z dZiałalNości SpółdZielNi w 2012 R. (opracowanie)

osiedla ilość spraw odzyskana kwota
Os. Kijowska 2 79.512,52
Os. Generalska 2 65.031,89
Os. Targówek 3 35.633,78
Os. Poraje 3 56.644,30
razem 10 236.828,49 zł
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Ponieważ dotychczasowe działania podjęte przez Spół-

dzielnię okazały się bezowocne, Zarząd Spółdzielni zaczął

kolejno kierować sprawy do sądu o zobowiązanie m. st.

Warszawy do złożenia oświadczenia woli o ustanowieniu

prawa użytkowania wieczystego. Jednocześnie nadal 

dokładał starań o uzyskanie tytułu do gruntu na drodze

cywilnoprawnej i w tym celu wysyłał pisma oraz organizo-

wał spotkania z przedstawicielami Miasta. Przykładem tego

są pisma wysłane: w dniach 29.03.2010 r. i 29.03.2011 r.

do Pani Prezydent m. st. Warszawy – znak NG/01-01119/

W/10, NG/01-01411/W/2011, w dniu 13.03.2012 r. do

Pana Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami –

znak NG/01-00638/W/2012 oraz zorganizowane w dniu

29.11.2012r. spotkanie z Dyrektorem Biura Gospodarki

Nieruchomościami.

Pozwy do sądu o uregulowanie tytułu do gruntu Spół-

dzielnia zaczęła kierować już w 2006 r. Jako pierwszy

został złożony pozew o zobowiązanie m. st. Warszawy do

złożenia oświadczenia woli polegającego na ustanowieniu

na 99 lat prawa użytkowania wieczystego do nierucho-

mości położonej w Warszawie przy ul. Białostockiej 7, 9, 11. 

W związku z wejściem w życie z dniem 31.07.2007r. no-

welizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która

dała Spółdzielni możliwość zasiedzenia nieruchomości na

podstawie art. 35 ust 41, Zarząd RSM „Praga” zawiesił to

postępowanie i złożył wniosek o nabycie tej nieruchomości

na własność. Podobne wnioski o nabycie na własność

zostały złożone dla wszystkich zabudowanych nierucho-

mości, nieuregulowanych na rzecz Spółdzielni.

Niestety te postępowania nie przyniosły Spółdzielni tytułu

do gruntu, gdyż w dniu 29 października 2010 r. Trybunał

Konstytucyjny wydał wyrok, w którym stwierdził, że art. 35

ust 41 jest niezgodny z Konstytucją. W tej sytuacji Zarząd

Spółdzielni natychmiast złożył do sądu wnioski o wyco-

fanie pozwów o zasiedzenie, aby móc w ich miejsce złożyć

pozwy o zobowiązanie m. st. Warszawy do złożenia oświad-

czenia woli o ustanowieniu użytkowania wieczystego. 

W pierwszej kolejności został złożony pozew o odwie-

szenie postępowania do nieruchomości przy ul. Biało-

stockiej 7, 9, 11.

Kolejne pozwy skierowane do sądu w 2012r. dotyczą nie-

ruchomości: 

1. ul. Szanajcy 3 (I C 763/11) – pozew zwrócony (nie

wniesiono opłaty sądowej w kwocie 100 tys. zł);

2. ul. Jagiellońska 2, 4, 6 ( I C 762/11) – pozew zwrócony

(j.w.);

3. „Szmulowizna A I, A II” tj. nieruchomość przy ulicach:

Kijowska 11, Markowska 6, Ząbkowska 40, Korsaka 1,

al. Tysiąclecia 151 (I C 756/12) – pozew zwrócony (j.w.);

4. „Szmulowizna Wschodnia” tj. nieruchomość przy uli-

cach: Radzymińskiej, Łochowskiej, Wołomińskiej,

Siedleckiej ( I C 724/11) – postępowanie w toku;

5. ul. Askenazego, Zamiejska, Trocka ( I C 116/12) – po-

stępowanie w toku;

6. ul. Junkiewicz, Kołowa, Wejherowska ( I C 128/12) –

postępowanie w toku.

Każdy pozew zawierał wniosek o zwolnienie z kosztów

sądowych, jednakże tylko część z nich została pozytywnie

rozpatrzona. Na postanowienia odmawiające zwolnienia

z kosztów, Zarząd Spółdzielni składał apelacje do Sądu

Okręgowego. Niestety nasze zażalenia zostały odrzucone.

W przypadku dużych nieruchomości, takich jak, np. przy

ul. Askenazego i Zamiejskiej, gdzie wysokość kosztów

sądowych, przypadających na mieszkańca nie jest duża,

Zarząd wpłacił żądane kwoty i te sprawy się toczą. W po-

zostałych sprawach z uwagi na wysokość kosztów sądowych

przypadających na mieszkańca danej nieruchomości, 

Zarząd RSM „Praga” zwrócił się do tych mieszkańców 

z pytaniem, czy takie koszty poniosą. 

Obecnie są przygotowywane ponownie pozwy dla

„Szmulowizny A I i A II”, tj. nieruchomości położonej

przy ulicach: al. Tysiąclecia, Kijowskiej, Korsaka, Mar-

kowskiej, Ząbkowskiej oraz przy ul. Szanajcy 3 i Jagiel-

lońskiej 2, 4, 6.

Grunty na Tarchominie I, IIA i IIB nie zostały dotychczas

objęte pozwami, gdyż struktura własnościowa gruntów

pod budynkami jest niejednorodna, tzn. część terenu pod

tym samym budynkiem jest własnością m. st. Warszawy,

a część Skarbu Państwa. W takim stanie rzeczy nawet,

gdyby Spółdzielnia złożyła pozew do sądu i uzyskała

prawo użytkowania wieczystego, nie mogłaby ustanawiać

prawa odrębnej własności lokali. Aby ustanowić prawo

odrębnej własności lokalu, grunt pod budynkiem musi

znajdować się w jednej księdze wieczystej, tzn. stanowić

jedną nieruchomość hipoteczną. Działki gruntu należące

do dwóch różnych właścicieli nie mogą być wpisane do

jednej księgi wieczystej. Do dzisiaj m. st. Warszawa nie

uregulowało stanu prawnego gruntów w taki sposób, aby

mogło zrealizować roszczenie Spółdzielni o oddaniu 

nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Obecnie pro-

wadzone są rozmowy pomiędzy RSM „Praga”, m. st.

Warszawą oraz Skarbem Państwa o dokonanie zamiany

nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a m. st. War-

szawą w ten sposób, aby uzyskać jednolitą strukturę

własnościową pod każdym budynkiem. Przedstawiciele

m. st. Warszawy oraz Skarbu Państwa wyrazili wstępną

zgodę na dokonanie tej czynności pod warunkiem sfinan-

sowania jej przez RSM „Praga” tj. poniesienia kosztów

wykonania map z projektami podziałów oraz kosztów

aktów notarialnych. Wstępne projekty podziału nierucho-

mości zostały przygotowane przez Zarząd Spółdzielni 

i przekazane do Dzielnicy Białołęka w maju 2012 r.,

gdzie uzyskały wstępną akceptację. Pół roku później 

m. st. Warszawa zażądało od Spółdzielni opinii urbanis-

tycznych potwierdzających zgodność proponowanych

podziałów z przepisami budowlanymi, obowiązującymi

w dniu wydania pozwolenia na budowę budynków, które

znalazły się na wydzielanych działkach. Spółdzielnia zle-

ciła wykonanie takiej opinii i dostarczyła do Delegatury

Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Biało-

łęka w marcu 2013r. 

2. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

gruntu na własność

W minionym roku Zarząd RSM „Praga” kontynuował

procedurę przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności nieruchomości. Stało się to możliwe

po znowelizowaniu przepisów ustawy o przekształceniu

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie-

ruchomości. Zgodnie z art. 2 ust. 1 znowelizowanej ustawy

w przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem

przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy

wieczyści, z zastrzeżeniem ust. 2 stanowiącym, iż z żąda-

niem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy

wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej

połowę. Jednakże, jeżeli co najmniej jeden współużyt-

kownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego

wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza 

postępowanie. W takim przypadku współużytkownicy

wieczyści, którzy chcą dokonać przekształcenia, mogą

skierować sprawę do sądu zgodnie z art. 199 k.c., aby ten

rozstrzygnął sprawę, biorąc pod uwagę zamierzony cel

oraz interes wszystkich współużytkowników wieczystych. 

W 2012 roku Zarząd RSM „Praga” w dalszym ciągu pro-

wadził procedury związane z przekształceniem tytułu

prawnego do gruntu dla następujących nieruchomości:

1. ul. Białostocka 48 (dz. ew. nr 93 z obrębu 4-14-05);

2. ul. Myszkowska 33 (dz. ew. nr 46/2 z obrębu 4-10-10);

3. ul. Erazma z Zakroczymia 13 (dz. ew. nr 9/19 z obrębu

4-03-04);

4. ul. Pancera 5, 7 (dz. ew. nr 75/4 z obrębu 4-03-04);

5. Kamińskiego 2 (dz. ew. nr 53 z obrębu 4-03-03);

6. Kamińskiego 4, 4a (dz. ew. nr 51 z obrębu 4-03-03);

7. Kamińskiego 6, 6a (dz. ew. nr 49 z obrębu 4-03-03);

8. Kamińskiego 8, 10 (dz. ew. nr 47 z obrębu 4-03-03);

9. Kamińskiego 12 (dz. ew. nr 48 z obrębu 4-03-03);

10. Kamińskiego 14, 16, 18 (dz. ew. nr 50 z obrębu 4-03-03);

11. Kamińskiego 20, 20a (dz. ew. nr 52 z obrębu 4-03-03);

12. Kamińskiego 22, 22a (dz. ew. nr 54 z obrębu 4-03-03);

13. Erazma z Zakroczymia 1, 3, 5 (dz. ew. nr 9/23, 9/25

z obrębu 4-03-04);

14. Erazma z Zakroczymia 2, 4, 6 (dz. ew. nr 9/13, 9/15

z obrębu 4-03-04);

15. Erazma z Zakroczymia 7, 9 (dz. ew. nr 9/21 z obrębu

4-03-04);

16. Erazma z Zakroczymia 8, 10 (dz. ew. nr 9/8, 9/11 z

obrębu 4-03-04);

17. Erazma z Zakroczymia 19, 21 (dz. ew. nr 14/3 z ob-

rębu 4-03-04);

18. Pancera 6, 8 (dz. ew. nr 75/12 z obrębu 4-03-04);

19. Pancera 9, 11 (dz. ew. nr 75/3 z obrębu 4-03-04);

20. Pancera 10, 12, 14 (dz. ew. nr 75/8, 75/10 z obrębu 4-

03-04);

21. Pancera 13, 15, 17 (dz. ew. nr 18/16, 18/20 z obrębu

4-03-04);

22. Pancera 18 (dz. ew. nr 18 z obrębu 18/23 z obrębu 4-

03-04);

23. Pancera 22 (dz. ew. nr 18/14 z obrębu 4-03-04);

24. Prałatowska 2, 4, 5, 6, 8 (dz. ew. nr 50 z obrębu 4-10-09);

25. Olgierda 42 (dz. ew. nr 237/1 z obrębu 4-10-08);

26. Olgierda 44 (dz. ew. nr 236 z obrębu 4-10-08);

27. Remiszewska 16, 18, 20 (dz. ew. nr 15/7, 15/9, 15/11

z obrębu 4-10-10);

28. Goławicka 1, 3, 5 (dz. ew. nr 43/4 z obrębu 4-10-10);

29. Goławicka 4, 7, 9, 11 (dz. ew. nr 43/1 z obrębu 4-10-10);

30. Tykocińska 42 (dz. ew. nr 61/5, 63/1 z obrębu 4-10-14);

31. Tykocińska 32 (dz. ew. nr 61/8 z obrębu 4-10-14);

32. Św. Wincentego 38 (dz. ew. nr 213/7 z obrębu 4-10-08);

33. Św. Wincentego 40 (dz. ew. nr 168/9 z obrębu 4-10-08);

34. P. Skargi 63, Św. Wincentego 28, 32, Smoleńska 82

(dz. ew. nr 134 z obrębu 4-10-12);

35. P. Skargi 61 (dz. ew. nr 29/1 z obrębu 4-10-12);

SpRawoZdaNie Z aRZ ądu Z dZiałalNości SpółdZielNi w 2012 R. (opracowanie)
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36. Junkiewicz 12, Myszkowska 1, 1a, 1b (dz. ew. nr 153/4

z obrębu 4-10-14);

37. Myszkowska 2, 4, Junkiewicz 1, 4 (dz. ew. nr 153/5 z

obrębu 4-10-14);

38. Gajkowicza 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, Janinówka 7, 9, 9a, 11,

13, 14, Mokra 2, 4, 23, Szczepanika 2 (dz. ew. nr

111/19 z obrębu 4-10-06);

39. Kuflewska 2, 4 (dz. ew. nr 111/18 z obrębu 4-10-06);

40. Remiszewska 1 (dz. ew. nr 104/3, 106/2 z obrębu 4-

10-06);

41. Remiszewska 7 (dz. ew. nr 101/4 z obrębu 4-10-06);

42. Wiosenna 1, 2, 3, Tarchomińska 10 (dz. ew. 91 z ob-

rębu 4-14-05);

43. Namysłowska 6, 6a (dz. ew. nr 13/1 z obrębu 4-12-02);

44. Jagiellońska 62 (dz. ew. nr 57 z obrębu 4-12-01);

45. Jagiellońska 64 (dz. ew. nr 42 z obrębu 4-12-01);

46. Jagiellońska 1, 3, 5a (dz. ew. nr 65 z obrębu 4-15-06);

47. Targowa 80,82 (dz. ew. nr 80 z obrębu 4-13-06);

48. Floriańska 14 (dz. ew. nr 55 z obrębu 4-15-04);

49. Mieszka I 13, 15 w Markach (dz. ew. nr 30/25 z ob-

rębu 3-08);

50. Mieszka I 17, 21, 23, Okólna 28 w Markach (dz. ew.

nr 30/24 z obrębu 3-08);

W przypadku 3 pierwszych nieruchomości RSM „Praga”

jest jedynym użytkownikiem wieczystym, w związku 

z tym wystarczyło, że wniosek podpisało dwóch członków

Zarządu reprezentujących Spółdzielnię. Dla dwóch 

nieruchomości: Pancera 5, 7 i Tykocińskiej 42 zgodę wy-

razili wszyscy współużytkownicy wieczyści. W przypad-

ku pozostałych nieruchomości zgodę wyraziła większość

współużytkowników wieczystych. 

Dla nieruchomości przy ul. Białostockiej 48 (działka nr 93)

Zarząd Dzielnicy Praga Północ wydał w dniu 15.10.2012 r.

decyzję nr 14/2012 o przekształceniu prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności nieruchomości. Po upra-

womocnieniu się w/w decyzji Zarząd Spółdzielni wystąpił

w dn. 20.11.2012 r. z wnioskiem do sądu wieczystoksię-

gowego o ujawnienie w księdze wieczystej KW WA3M/

00350618/1, jako właściciela działki nr 93 – Robotniczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”. Następnie Zarząd

wystąpił w dn. 03.01.2013 r. z wnioskiem o przeniesienie

działki nr 56/4 do księgi KW WA3M/00350618/1. Uzys-

kanie jednorodnego tytułu do działek 93 i 56/4 pod bu-

dynkiem przy ul. Białostockiej 48 oraz ujawnienie ich 

w jednej księdze wieczystej zakończyło wieloletnie po-

stępowanie o uregulowanie tytułu prawnego do gruntu

pod budynkiem przy ul. Białostockiej 48. 

Dla nieruchomości przy ul. Erazma z Zakroczymia 13

Zarząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy wydał w dniu

03.04.2013 r. decyzję nr 2/2013 o przekształceniu prawa

użytkowania wieczystego w prawo własności nierucho-

mości. 

Spółdzielnia w dniu 18.04.2013 r. odwołała się od tej 

decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ze

względu na ustaloną w niej wysokość opłaty. Naszym

zdaniem opłata jest zawyżona.

W 2012 r. zostały wszczęte postępowania administracyjne

o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo

własności dla kolejnych nieruchomości: 

1. Erazma z Zakroczymia 2, 4, 6 (dz. ew. nr 9/13, 9/15 

z obrębu 4-03-04);

2. F. Pancera 5, 7 (dz. ew. nr 75/4 z obrębu 4-03-04);

3. F. Pancera 13, 15, 17 (dz. ew. nr 18/20, 18/16 z obrębu

4-03-04);

4. Myszkowska 2, 4, Junkiewicz 1, 4 (dz. ew. nr 153/5 

z obrębu 4-10-14);

5. Junkiewicz 12, Myszkowska 1, 1a, 1b (dz. ew. nr 153/4

z obrębu 4-10-14);

6. Tykocińska 32 (dz. ew. nr 61/8 z obrębu 4-10-14);

7. Remiszewska 16, 18, 20 (dz. ew. nr 15/7, 15/9, 15/11 

z obrębu 4-10-10);

8. Prałatowska 2, 4, 5, 6, 8 (dz. ew. nr 50 z obrębu 4-10-09);

9. Olgierda 42 (dz. ew. nr 237/1 z obrębu 4-10-08);

10. Olgierda 44 (dz. ew. nr 236 z obrębu 4-10-08);

11. P. Skargi 63, Św. Wincentego 28, 32, Smoleńska 82

(dz. ew. nr 134 z obrębu 4-10-12);

12. P. Skargi 61 (dz. ew. nr 29/1 z obrębu 4-10-12);

13. Św. Wincentego 38 (dz. ew. nr 213/7 z obrębu 4-10-08);

14. Św. Wincentego 40 (dz. ew. nr 168/9 z obrębu 4-10-08);

15. Remiszewska 1 (dz. ew. nr 104/3, 106/2 z obrębu 4-

10-06);

16. Remiszewska 7 (dz. ew. nr 101/4 z obrębu 4-10-06).

Jest przygotowywany wniosek w sprawie przekształcenia

nieruchomości przy ul. Junkiewicz 2, 2a, 2b i Radzymiń-

skiej 97 (dz. nr 153/11, 153/12, 158/1, 158/2, 158/3 

z obrębu 4-10-14) oraz przy ul. Barkocińskiej (dz. nr 81/4

z obrębu 4-10-14).

W związku ze zgłoszonymi sprzeciwami poszczególnych

współużytkowników wieczystych Urząd zawiesił w 2012 r.

postępowania administracyjne dla następujących nieru-

chomości:

1. Kamińskiego 2;

2. Kamińskiego 4, 4a;

3. Kamińskiego 20, 20a;

4. Pancera 9, 11;

5. Pancera 13, 15, 17;

6. Myszkowska 2, 4, Junkiewicz 1, 4;

7. P. Skargi 63, Św. Wincentego 28, 32, Smoleńska 82;

8. Św. Wincentego 38;

9. Św. Wincentego 40;

10. Tykocińska 32;

11. Tykocińska 40;

12. P. Skargi 61.

W takiej sytuacji ustawa o przekształceniu prawa użytko-

wania wieczystego w prawo własności nieruchomości

daje możliwość wnioskodawcom, zwrócenia się do sądu

o rozstrzygnięcie tej kwestii na podstawie art. 199 k.c.

Zarząd RSM „Praga” zdecydował o skierowaniu kilku

wniosków do sądu, aby zbadać możliwość uzyskania zgo-

dy współużytkowników wieczystych tą drogą. Wnioski do

sądu obejmują następujące nieruchomości: 

1. Targowa 80/82;

2. Wiosenna 1, 2, 3, Tarchomińska 10 – pozew zwrócony;

3. Kamińskiego 6, 6a;

4. Kamińskiego 8,10;

5. Erazma z Zakroczymia 1, 3, 5;

6. Erazma z Zakroczymia 19, 21.

Zgoda wyrażona przez sąd zastąpi zgodę osób sprzeci-

wiających się. Jeśli te postępowania sądowe okażą się

nieskomplikowane i przyniosą oczekiwane rezultaty, to

Zarząd zastanowi się nad pozostałymi nieruchomościami,

w stosunku do których postępowania zostały zawieszone. 

3. Działania mające na celu obniżenie kosztów opłat

z tytułu użytkowania wieczystego

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego stale rosną. 

W 2012 r. Spółdzielnia zaskarżyła do Samorządowego

Kolegium Odwoławczego 19 wypowiedzeń dotychcza-

sowej opłaty i naliczenia nowej z tego tytułu, podnosząc,

że naliczona przez Urząd nowa opłata jest zbyt wysoka. 

Wypowiedzenia dotyczyły nieruchomości gruntowych

położonych przy:

1. ul. Olgierda 42 (dz. ew. nr 237/1 z obrębu 4-10-08);

2. ul. Olgierda 44 (dz. ew. nr 236 z obrębu 4-10-08);

3. ul. P. Skargi 63, Św. Wincentego 28, 32, Smoleńskiej 82

(dz. ew. nr 134 z obrębu 134);

4. ul. Św. Wincentego (dz. ew. nr 168/8 z obrębu 4-10-08);

5. ul. Św. Wincentego (dz. ew. nr 213/6 z obrębu 4-10-08);

6. ul. Św. Wincentego 38 (dz. ew. nr 213/7 z obrębu 4-10-08);

7. ul. Św. Wincentego 40 (dz. ew. nr 168/9 z obrębu 4-10-08);

8. ul. Mokrej 31, 33 (dz. ew. nr 29/1 z obrębu 4-10-06),

a także nieruchomości lokalowych usytuowanych:

1. przy ul. Mokrej 31 U-02;

2. przy ul. Mokrej 31 U-03;

3. przy ul. Mokrej 31 U-01;

4. przy ul. Mokrej 33 U-01;

5. przy ul. Mokrej 33 U-04;

6. przy ul. Mokrej 33 U-05;

7. przy ul. Mokrej 33 U-06;

8. przy ul. Mokrej 33 U-07;

9. przy ul. Mokrej 33 U-08;

10. przy ul. Mokrej 33 U-09;

11. przy ul. Mokrej 33 U-10;

Do 11.04.2013 r. zakończyło się 8 spraw prowadzonych

z tego samego tytułu przed: 

• Samorządowym Kolegium Odwoławczym:

- dot. nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 62 (dz. ew.

nr 57 z obrębu 4-12-01);

- dot. nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 64 (dz. ew.

nr 42 z obrębu 4-12-01);

• Sądem Rejonowym:

- dot. nieruchomości przy ul. Goławickiej (dz. ew. nr

43/3 z obrębu 4-10-10);

- dot. nieruchomości przy ul. Goławickiej (dz. ew. nr

43/2 z obrębu 4-10-10);

- dot. nieruchomości przy ul. P. Skargi 54 (dz. ew. nr 3 z

obrębu 4-10-13);

- dot. nieruchomości przy ul. Smoleńskiej, Św. Wincen-

tego, P. Skargi (dz. ew. nr 22/3, 22/5, 22/6 z obrębu 4-

10-12);

- dot. nieruchomości przy ul. Remiszewskiej 1 (dz. ew.

nr 104/3, 106/2 z obrębu 4-10-06);

- dot. nieruchomości przy ul. Myszkowskiej 33 (dz. ew.

nr 46/1, 46/2 z obrębu 4-10-10.).

W dalszym ciągu prowadzone były sprawy dotyczące 8

nieruchomości, w tym:

• 3 sprawy w Samorządowym Kolegium Odwoławczym

dotyczące nieruchomości:

1. Łomżyńska 22/24,

2. Targowa 80/82,

3. Smoleńskiej, Św. Wincentego, P. Skargi (dz. ew. nr 22/3,

22/5, 22/6 z obrębu 4-10-12),

• 4 spraw w Sądzie Rejonowym:

1. Smoleńskiej, Św. Wincentego, P. Skargi (dz. ew. nr 22/3,
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22/5, 22/6 z obrębu 4-10-12),

2. Namysłowska (dz. ew. nr 13/2 z obrębu 4-12-02),

3. Wiosenna 1, 2, 3, Tarchomińska 10,

4. Goławicka 1, 3, 5,

• jedna sprawa w Sądzie Okręgowym: Jagiellońska 1, 3, 5a.

W przypadku nieruchomości przy ul. Smoleńskiej, Św.

Wincentego, P. Skargi (dz. ew. nr 22/3, 22/5, 22/6 z obrębu

4-10-12) prowadzone były dwie sprawy przed różnymi

organami. Dotyczą one różnych okresów płatności. 

Zdecydowana większość wyroków sądowych, które do

tej pory zapadły w takich sprawach, były korzystne dla

Spółdzielni tzn. ustalały mniejszą opłatę z tytułu użytko-

wania wieczystego niż żądało m. st. Warszawa.

4. Czynności związane z bieżącym funkcjonowaniem

Spółdzielni

W ramach gospodarowania nieruchomościami zawierano

umowy zlecenia, dzierżawy, ponoszenia kosztów, aneksy

do umów, składano oświadczenia o poddaniu się egzekucji

w formie aktów notarialnych (wymagane przy umowach

dzierżawy z m. st. Warszawa):

Osiedle „Kijowska” 5

Osiedle „Jagiellońska” 1

Osiedle „Targówek” 3

Osiedle „Generalska” 2

Osiedle „Poraje” 6

Osiedle „Erazma” 2

Łącznie: 19

Aktualizacja inwentaryzacji gruntów.

Z ramienia Zarządu pracownicy Działu Gospodarki Nie-

ruchomościami uzupełniali i aktualizowali dokumentację

nieruchomości uregulowanych i nieuregulowanych

prawnie, będących w zasobach RSM „Praga”, prowadzili

indywidualne sprawy terenowo – prawne dla poszczegól-

nych osiedli (opłaty, dzierżawy, parkingi, nowe inwestycje),

sprawy sporne oraz przygotowywali tematy wymagające

zgody Rady Nadzorczej na obciążenia nieruchomości,

np. ustanowienie służebności gruntowych, służebności

przesyłu.

Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w sprawie obciążenia

nieruchomości:

Osiedle „Kijowska” 1

Osiedle „Jagiellońska” 2

Osiedle „Targówek” -

Osiedle „Generalska” 1

Osiedle „Poraje” 1

Osiedle „Erazma” -

Łącznie: 5

Z obciążeniem nieruchomości związane było zawarcie 

1 aktu notarialnego o ustanowieniu odpłatnej służebności

przesyłu przy ul. Myszkowskiej 2 na rzecz SPEC S.A.,

oraz 1 umowy określającej warunki nieodpłatnego udo-

stępnienia terenu przy ul. P. Skargi 61 na rzecz ZGN 

w Dzielnicy Targówek. W pozostałych sprawach trwają

rozmowy zmierzające do określenia zakresu i warunków

udostępnienia gruntu oraz warunków odpłatności.

Rozpatrzone decyzje administracyjne, zawiadomienia,

postanowienia.

Sprawy sporne, skargi, odwołania od decyzji administra-

cyjnych, zażalenia na postanowienia, wnioski w związku

z oświadczeniami Prezydenta m. st. Warszawy ustalają-

cymi nowe stawki opłat rocznych z tytułu użytkowania

wieczystego. 

SKO Wojewoda

Osiedle „Kijowska” - 2

Osiedle „Jagiellońska” - -

Osiedle „Targówek” 6 -

Osiedle „Generalska” 12 -

Osiedle „Poraje” 1 10

Osiedle „Erazma” 1 -   

Łącznie: 20 12

Ponadto, z ramienia Zarządu pracownicy Działu Gospo-

darki Nieruchomościami:

• uczestniczyli w spotkaniach z geodetami wykonującymi

mapy prawne, na gruntach znajdujących się we władaniu

Spółdzielni lub sąsiadującymi z nieruchomościami

Spółdzielni w celu potwierdzenia wyznaczonych granic,

• wykonywali wstępne projekty podziału nieruchomości,

• zlecali wykonanie operatów szacunkowych dla spraw

prowadzonych przez SKO lub banki,

• aktualizowali dokumentację umożliwiającą prowadze-

nie procedur związanych z wyodrębnianiem własności

lokali, w szczególności występowali o wyrysy i wypisy

z ewidencji gruntów i budynków (24) i odpisy z ksiąg

wieczystych (29),

• uczestniczyli w odbiorze prac związanych z inwentary-

zacją powierzchni: zabudowanych budynkami, utwar-

dzonych i zielonych w nieruchomościach będących 

w posiadaniu RSM „Praga’, współfinansowanej ze

środków unijnych w ramach projektu EnSURE.

• dokonywali wizji lokalnych w terenie, związanych 

z wydawanymi przez Urzędy decyzjami administracyj-

nymi lub w sprawach spornych dotyczących bieżącej

eksploatacji budynków i gruntów,

• współpracowali z Działem Inwestycji przy prospektach

informacyjnych,

• składali wnioski do sądu wieczystoksięgowego o doko-

nanie wpisów regulujących stan prawny w księgach

wieczystych (11). 

Ponadto, w ramach wykonywanych prac udzielano infor-

macji mieszkańcom, potencjalnym nabywcom lokali RSM

„Praga”, biurom obrotu nieruchomościami, bankom, 

rzeczoznawcom majątkowym o stanie prawnym gruntów,

na których posadowione są budynki Spółdzielni (infor-

macje ustne i pisemne). 

rozdział Vi

Sprawy organizacyjne i pracownicze

1. Sprawy organizacyjne

Zarząd RSM „Praga” kierował Spółdzielnią i reprezentował

ją na zewnątrz oraz podejmował decyzje we wszystkich

sprawach niezastrzeżonych, w obowiązujących przepisach

prawa lub statucie RSM „Praga”, dla innych organów

Spółdzielni. Nadzorował i kontrolował wszystkie zagad-

nienia związane z prowadzeniem działalności Spółdzielni.

Przygotowywał projekty planów i po uchwaleniu przez

Radę Nadzorczą nadzorował ich realizację. Prowadził

nadzór i kontrolę opraz wytyczał kierunki prac Adminsit-

racji Osiedli.

W 2012 r. Zarząd podczas wykonywania obowiązków

statutowych odbył 63 posiedzenia, podejmując 72 uchwały.

Do stałych zagadnień rozpatrywanych kolegialnie przez

Zarząd należały między innymi: sprawy członkowskie 

i mieszkaniowe, windykacyjne, finansowo-księgowe,

eksploatacyjne i remontowe, gospodarki gruntami, inwe-

stycyjne oraz organizacyjno-samorządowe. Zarząd przy-

gotowywał projekty wewnętrznych aktów normatywnych,

które przedkładał Radzie Nadzorczej oraz V Walnemu

Zgromadzeniu. Odpowiadał mieszkańcom Spółdzielni na

korespondencję wpływającą do Biura Zarządu. Nadzorował

sposób realizacji, zgłoszonych podczas trwania obrad V

Walnego Zgromadzenia, opinii i postulatów członków

spółdzielni. Zapewniał obsługę techniczną i organizację

posiedzeń organów samorządowych, a także przygoto-

wywanie niezbędnych materiałów dotyczących działal-

ności Spółdzielni. Koordynował i nadzorował prowadzenie

działalności społeczno-oświatowo-kulturalnej w Spół-

dzielni. Sprawował kontrolę nad prowadzonymi sprawa-

mi administracyjno-gospodarczymi.

Mieszkańcy informowani byli na bieżąco o istotnych spra-

wach Spółdzielni na łamach gazety eReSeM PRAGA

oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Członkowie Zarządu brali udział w konferencjach, w tym

m.in.: w dniu 16.04.2012 roku w konferencji, zorganizo-

wanej przez Kongres Budownictwa, pod hasłem „Rozwój

kraju, a jakość stanowionego prawa”, której wiodącym

tematem była ciągła nowelizacja ustawy o spółdzielniach

mieszkaniowych. Tematem tym zajmował się również 

V Kongres Spółdzielczości, który odbył się w dniach 27–28

listopada 2012 r. w Warszawie. 600 delegatów reprezen-

tujących 15 branż spółdzielczych, w tym 190 delegatów

spółdzielni mieszkaniowych debatowali nt. złego prawa

niesprzyjającego rozwojowi spółdzielni w Polsce. RSM

„Praga” w Kongresie Spółdzielczości reprezentowali Prze-

wodniczący Rady Nadzorczej Pan Alfred Broniec oraz

Prezes Zarządu Pan Andrzej Półrolniczak, który został

wybrany Przedstawicielem do Zgromadzenia Ogólnego

Krajowej Rady Spółdzielczej. Zgromadzenie Ogólne po-

wołało następnie Komisje problemowe m.in. Komisję

Spółdzielczości Mieszkaniowej, w której Pan Andrzej

Półrolniczak pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego. 

W 2012 roku została przeprowadzona przez Lustratora

Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP

lustracja pełnej działalności Spółdzielni za lata od

01.01.2008 r. do 31.12.2010 r. Lustracja została zakoń-

czona podpisaniem w dniu 30.11.2012 roku protokołu

oraz przekazaniem przez Związek Rewizyjny listu polus-

decyzje zawiadomienia postanowienia orzeczenia
Osiedle 
„Kijowska” 8 11 4 -

Osiedle 
„Jagiellońska” 2 29 5 3

Osiedle 
„Targówek” 10 48 13 -

Osiedle 
„Generalska” 4 12 2 -

Osiedle 
„Poraje” 8 24 19 -

Osiedle 
„Erazma” 2 42 11 -

Łącznie: 34 166 54 3
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tracyjnego z dnia 5.02.2013r., w którym zawarto pięć

wniosków polustracyjnych. W dniu 26 marca 2013 roku

w Biurze Zarządu odbyła się konferencja polustracyjna z

udziałem przedstawiciela Związku Rewizyjnego, Rady

Nadzorczej RSM „Praga” oraz Zarządu RSM „Praga”.

Wnioski polustracyjne zostaną przedstawione członkom

Spółdzielni na najbliższym VI Walnym Zgromadzeniu. 

Zarząd RSM „Praga” w marcu 2013 wystąpił do Związku

Rewizyjnego o przeprowadzenie lustracji pełnej działal-

ności Spółdzielni za kolejne lata 2011 i 2012, która odbędzie

się we wrześniu 2013 roku. 

W 2012 roku Rada Nadzorcza RSM „Praga” odbyła 13 po-

siedzeń plenarnych, na których podjęła 168 uchwał 

w sprawach należących do jej kompetencji. Podejmowaniu

uchwał towarzyszyła szczegółowa, merytoryczna ich

ocena oraz rzetelna analiza dokonywana przez Zarząd, 

a następnie przez komisje problemowe Rady Nadzorczej:

Rewizyjną, Eksploatacyjno-Ekologiczną, Inwestycyjną,

Członkowsko-Mieszkaniową, Samorządowo-Społeczno-

Statutową. Łącznie wszystkie Komisje odbyły 33 posie-

dzenia, w tym 7 posiedzeń wspólnych (Komisja Rewizyjna

i Eksploatacyjno-Ekologiczna). 

W 2012 roku Spółdzielnia kontynuowała wdrażanie 

Zintegrowanego Systemu Informatycznego UNISOFT.

Proces ten przebiegał dynamicznie i efektywnie. Uspraw-

niono działanie modułów finansowo-księgowych. Podjęte

prace umożliwiły m.in. generowanie bilansu poszczególnych

jednostek wprost z systemu, dokonywanie analizy zużycia

i kosztów energii cieplnej na poszczególne budynki, auto-

matyzację importu odczytów wodomierzy. Ponadto System

UNISOFT zwiększa wykorzystanie w działaniach windy-

kacyjnych, na co Spółdzielnia kładzie szczególny nacisk,

usprawnia prace prowadzone przez pracowników Spół-

dzielni, a także poprawia i przyśpiesza działania związane

z obsługą mieszkańców. 

2. Zatrudnienie

Kształtowanie przez Zarząd polityki kadrowej w strukturze

organizacyjnej Spółdzielni polega przede wszystkim na

prowadzeniu racjonalnej polityki zatrudnienia zgodnie 

z potrzebami Spółdzielni. Należy podkreślić, że znaczne

ilości spraw i prac, które ulegają ciągłemu zwiększeniu,

między innymi z powodu wprowadzania zmian w przepi-

sach dotyczących spółdzielczości mieszkaniowej, były

realizowane w RSM „Praga” przy stale zmniejszanym

stanie zatrudnienia. W roku 2011 spadek zatrudnienia

wyniósł 6,65 etatu w stosunku do stanu zatrudnienia w dniu

31.12.2010 roku. W roku 2012 nastąpił dalszy, choć nie-

wielki spadek zatrudnienia o 0,5 etatu w stosunku do stanu

z dnia 31.12.2011 r. Należy jednak zaznaczyć, iż spadek

zatrudnienia w ostatnich siedmiu latach wyniósł 33 etaty.

rozdział Vii

działalność inwestycyjna

Działalność inwestycyjna Spółdzielni jest realizowana 

w oparciu o zatwierdzane przez Radę Nadzorczą plany

roczne i pięcioletnie. Inwestycje planowane do realizacji

w latach 2010-2014 określa „Wieloletni rzeczowy plan

inwestycji Spółdzielni w zakresie budownictwa mieszka-

niowego na lata 2010-2014”. zatwierdzony przez Radę

Nadzorczą Uchwałą nr 66/10 z dnia 26.05.2010 r. Rada

Nadzorcza corocznie podejmuje uchwały o przyjęciu

sprawozdania z realizacji planu pięcioletniego i uchwala

plan roczny.

W okresie sprawozdawczym Spółdzielnia zakończyła rea-

lizację budynku mieszkalnego z garażem podziemnym 

i usługami w parterze przy ulicy Namysłowskiej oraz

rozpoczęła budowę budynku mieszkalnego z garażem

podziemnym i usługami w Markach. W 2012 r. prowa-

dzono bardzo szeroko zakrojone działania związane 

z przygotowaniem do realizacji nowych inwestycji. 

Zadania zrealizowane:

Zespół Mieszkaniowy „Namysłowska”

• działka o powierzchni 4.407 m2 

prawo do terenu – akt notarialny wieczystego użytkowania

• ilość mieszkań 75

• ilość miejsc postojowych w garażu 100

• powierzchnia użytkowa mieszkań 4.400,18 m2

• ilość lokali usługowych 11

• powierzchnia usług 462,11 m2

W listopadzie 2012 r. zakończono budowę budynku

mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym 

i usługami. Po obowiązkowej kontroli dokonanej przez

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Spół-

dzielnia otrzymała decyzję pozwolenia na użytkowanie

budynku. Od dnia 07.01.2013 r. Administracja Osiedla

„Jagiellońska” rozpoczęła przekazywanie mieszkań wła-

ścicielom. Wszystkie mieszkania posiadają funkcjonalne

rozkłady. Integralną częścią budynku jest garaż wielosta-

nowiskowy z wydzielonymi miejscami postojowymi. 

W budynkach są windy z poziomu garażu. Budynki są

ocieplone styropianem i wykończone wysokiej jakości

tynkami mineralnymi oraz płytami z piaskowca i granitu.

Ściany wewnętrzne są wykonane z cegły i wykończone

tynkiem gipsowym.

Zadania realizowane:

Zespół Mieszkaniowy „MARKI”

• działki o powierzchni 3.757 m2

prawo do terenu – akt notarialny wieczystego użytkowania

• działka o powierzchni 1.292 m2

prawo do terenu – własność Spółdzielni

• ilość mieszkań 147

• powierzchnia użytkowa mieszkań 6.986,07 m2

• ilość stanowisk postojowych 224

• powierzchnia usług 165,88 m2

Inwestycja realizowana jest na podstawie decyzji pozwo-

lenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego

wraz z zagospodarowaniem terenu i ogrodzeniem.

Umowa z wykonawcą została podpisana 05.03.2012 r.

Teren pod budowę został przekazany 07.03.2012 r. Budowa

jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Termin 

zakończenia budowy 31.03.2014 r. Spółdzielnia podjęła

decyzję, że część mieszkań w tej inwestycji, będzie reali-

zowana dla członków Spółdzielni, których nie stać na za-

kup mieszkań w systemie deweloperskim z kredytu pod

wynajem. Najemca będzie mógł w dowolnym momencie

wykupić mieszkanie, a znacząca część kwot wpłaconych

z tytułu najmu zostanie zaliczona na poczet zakupu jako

rabat. Spółdzielnia w dniu 11.10.2012 r. złożyła w Banku

Polskim PKO BP XV Oddział w Warszawie wniosek 

o udzielenie kredytu inwestorskiego NOWy DOM wyna-

jem, a następnie w dniu 24.01.2013 r. korektę ww. wniosku.

Złożony wniosek uzyskał akceptację Oddziału. Obecnie

oczekujemy na decyzję Centrali Banku – Departamentu

Ryzyka. Niezależnie od powyższego Dział Inwestycji 

w porozumieniu z Działem Finansowo – Księgowym

przygotowuje wniosek kredytowy do Polskiego Banku

Spółdzielczego w Ciechanowie Oddział w Warszawie.

Zadania przygotowane do realizacji

Zespół Mieszkaniowy „Myszkowska II”

• działka o powierzchni 3.824 m2

prawo do terenu – akt notarialny wieczystego użytkowania

• ilość mieszkań 118

• powierzchnia użytkowa mieszkań 6.044,31 m2

• ilość stanowisk postojowych 124

• powierzchnia usług 276,94 m2

Spółdzielnia posiada prawomocne pozwolenie nr 184/T/11

na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

„Namysłowska”

„Marki” - wizualizacja

„Marki” – realizacja (stan na 26 luty 2013)

„Myszkowska II”- wizualizacja
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19

z usługami w parterze i garażem podziemnym. W dniu 

27.07.2012 roku został ogłoszony przetarg nieograniczo-

ny na wykonanie budynku mieszkalnego z garażem po-

dziemnym i usługami w parterze, niezbędną infrastruktu-

rą i zagospodarowaniem terenu. 

W kwietniu 2013 r. w drodze przetargu nieograniczonego

został wybrany wykonawca budynku. 

Zadania przygotowane do realizacji po usunięciu

przeszkód formalnych

Budynek i garaż wielopoziomowy – przy ul. Kamiń-

skiego róg Myśliborskiej

• działka o powierzchni 5.900 m2

prawo do terenu – akt notarialny wieczystego użytkowania

• budynek mieszkalny wielorodzinny oraz garaż wielo-

poziomowy z usługami w parterze

• projektowana ilość mieszkań 83

• projektowana powierzchnia użytkowa mieszkań 4.748 m2

• projektowana ilość stanowisk postojowych 436

• projektowana powierzchnia usług 1.378 m² 

Prezydent m. st. Warszawy odmówił wydania zamiennego

pozwolenia na budowę uwzględniającego usługi w parterze

garażu. Wojewoda Mazowiecki uchylił błędną decyzję

Prezydenta m. st. Warszawy odmawiającą zamiennego

pozwolenia na budowę i przekazał Prezydentowi do 

ponownego rozpatrzenia. W dniu 03.12.2012 r. decyzją

nr 357/BIA/2012 Prezydent m. st. Warszawy umorzył 

postępowanie administracyjne w sprawie odmowy wydania

pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego i garażu

wielopoziomowego. Umorzone decyzją 357/BIA/2012

postępowanie otwiera właściwy kierunek na podstawie,

którego Spółdzielnia powinna otrzymać zamienne po-

zwolenie na budowę.

Budynek „Barkocińska”

• wielkość działki 508 m2

prawo do terenu – akt notarialny wieczystego użytkowania

• budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem po-

dziemnym i usługami w parterze

• projektowana ilość mieszkań 20

• projektowana powierzchnia użytkowa mieszkań

1.251,04 m2

• projektowana ilość stanowisk postojowych 21

• projektowana powierzchnia usług 53,36 m² 

Prezydent m.st. Warszawy w dniu 27.05.2011 r. wydał

decyzję nr 104/T/11 zatwierdzającą projekt budowlany 

i zezwalającą na budowę wielorodzinnego budynku

mieszkalnego z garażem podziemnym. Delegatura Biura

Gospodarki Nieruchomościami dla Dzielnicy Targówek

wniosła odwołanie od tej decyzji do Wojewody Mazowiec-

kiego. Wojewoda decyzją nr 127/12 z dnia 08.02.2012 r.

uchylił decyzję Prezydenta m. st. Warszawy nr 104/T/11

(pozwolenie na budowę) i przekazał sprawę do ponowne-

go rozpatrzenia organowi I instancji. Spółdzielnia w dniu

29.05.2012r. zawiesiła postępowanie w sprawie wydania

pozwolenia na budowę do czasu zakończenia rozmów z

Biurem Gospodarki Nieruchomościami. 

Budynek usługowo-garażowo-biurowy „Piotra Skargi”

• powierzchnia działek 1.260 m²

prawo do terenu – akt notarialny wieczystego użytkowania

• projektowana ilość miejsc postojowych w garażu          78

• projektowana powierzchnia użytkowa usług     2.031,00 m2

W dniu 14.06.2012 r. została wydana Decyzja Nr 87/T/12

zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia

na budowę budynku garażowo-usługowego z biurami.

Przed przystąpieniem do realizacji budynku należy wykonać

przekładki sieci cieplnej, sieci wod-kan, sieci teletech-

nicznych i kabli energetycznych kolidujących z budową

budynku. Obecnie trwają uzgodnienia z dysponentami

ww. sieci.

Budynek apartamentowy „Piotra Skargi” 

• powierzchnia działek 1.503 m2

prawo do terenu – akt notarialny wieczystego użytkowania

• projektowana ilość mieszkań 27

• projektowana powierzchnia 

użytkowa mieszkań 1.552,14 m2

• projektowana ilość miejsc postojowych w garażu         27

Projektant opracował nową koncepcję budynku miesz-

kalnego wielorodzinnego w taki sposób aby miejsca po-

stojowe bilansowały się na działce własnej. Zarząd Spół-

dzielni zaakceptował koncepcję. W dniu 26.06.2012 r.

biuro projektowe złożyło w Wydziale Architektury dla

Dzielnicy Warszawa Targówek wniosek o wydanie decyzji

pozwolenia na budowę. Postępowanie w sprawie wydania

pozwolenia na budowę zostało z urzędu zawieszone 

Postanowieniem nr 72/T/12 z dnia 10.08.2012 r. z uwagi

na roszczenia byłych właścicieli. Spółdzielnia w dniu

22.08.2012 r. złożyła do Wojewody Mazowieckiego 

zażalenie na postanowienie nr 72/T/12 wydane przez

Wydział Architektury dla Dzielnicy Warszawa Targówek.

W dniu 24.09.2012 r. Spółdzielnia otrzymała od Wojewody

Mazowieckiego Postanowienie nr 439/12 z dnia 

18.09.2012 r., które uchyliło postanowienie nr 72/T/12 

z dnia 10.08.2012 r. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazo-

wieckiego w dniu 29.10.2012 r. została wydana decyzja

nr 180/T/2012 pozwolenia na budowę. 

Budynek mieszkalny Piotra Skargi (pierzeja ul. Św.

Wincentego)

• powierzchnia działki 1001 m2

prawo do terenu – akt notarialny wieczystego użytkowania

• koncepcja przewiduje budowę budynku mieszkalnego 

z usługami i garażem podziemnym

• projektowana ilość mieszkań 37

• projektowana powierzchnia 

użytkowa mieszkań 2 001 m2

• projektowana ilość stanowisk postojowych w garażu 73

• projektowana powierzchnia usług 115

Budynek „Piotra Skargi 54”

• działka o powierzchni 3.984 m2

prawo do terenu – akt notarialny wieczystego użytkowania

• koncepcja przewiduje budowę budynku mieszkalnego 

z usługami i garażem podziemnym 

• projektowana ilość mieszkań 92

• projektowana powierzchnia 

użytkowa mieszkań 5 807,57 m2

• projektowana ilość stanowisk postojowych w garażu 130

• projektowana powierzchnia usług 1 653,02 m2 

W dniu 23.01.2012 r. Spółdzielnia uzyskała Decyzję 

nr 14/TAR/12 o warunkach zabudowy, która została zmie-

niona w zakresie linii zabudowy Decyzją nr 36/TAR/12 

z dnia 13.02.2012 r. Projektant opracował projekt budow-

lany i w dniu 08.10.2012 r. złożył go w Biurze Architektury

i Planowania Przestrzennego wraz z wnioskiem o pozwo-

lenie na budowę. Równocześnie w Wydziale Architektury

„Budynek przy ul. Kamińskiego róg Myśliborskiej”- wizualizacja

„Garaż wielopoziomowy z usługami w parterze”- wizualizacja

„Barkocińska” -wizualizacja

„Piotra Skargi” budynek usługowo-biurowo-garażowy- wizualizacja

„Piotra Skargi 54”-wizualizacja
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i Budownictwa w Dzielnicy Targówek złożył projekt

wraz z wnioskiem o pozwolenie na rozbiórkę istniejącego

w miejscu planowanej inwestycji pawilonu, które Spół-

dzielnia otrzymała w listopadzie 2012 r. 

W styczniu 2013 r. postępowanie zostało zawieszone do

czasu uzyskania decyzji lokalizacyjnej stacji transforma-

torowej, którą uzyskaliśmy w marcu 2013 r. Po wykonaniu

i złożeniu projektu stacji transformatorowej projektant

będzie mógł złożyć wniosek o odwieszeniu postępowania

w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

Zespół Mieszkaniowy „Kuflewska/Święciańska”

• działka o powierzchni 2 107 m2

prawo do terenu – akt notarialny wieczystego użytkowania

• koncepcja przewiduje budowę budynku mieszkalnego 

z usługami, garażem podziemnym i częścią rekreacyjną

w garażu

• projektowana ilość mieszkań ~ 55

• projektowana powierzchnia 

użytkowa mieszkań ~ 3 051 m2

• projektowana ilość stanowisk postojowych w garażu   ~ 95

• projektowana powierzchnia usług ~ 628 m2

• projektowana powierzchnia rekreacji ~ 355 m2

Spółdzielnia posiada prawomocną decyzję o warunkach

zabudowy. Na tej podstawie projektant opracował kon-

cepcję, która w dniu 06.03.2013 r. została zatwierdzona

przez Zarząd Spółdzielni. Trwają prace nad opracowaniem

projektu budowlanego. 

Zespół Mieszkaniowy „Kuflewska 6”

• działka o powierzchni 4.412 m2

prawo do terenu – akt notarialny wieczystego użytkowania

• koncepcja przewiduje budowę dwóch budynków

mieszkalnych z usługami i garażem podziemnym

• projektowana ilość mieszkań ~ 112

• projektowana powierzchnia użytkowa 

mieszkań ~ 5.850 m2

• projektowana ilość stanowisk postojowych w garażu ~ 142

• projektowana powierzchnia usług ~ 1.500 m2

W drodze przetargu zostało wybrane biuro projektowe na

opracowanie dokumentacji architektonicznej budynku

mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem po-

dziemnym. Trwają prace nad uzyskaniem decyzji o wa-

runkach zabudowy. 

Zespół Mieszkaniowy „Witebska 4”

• działka o powierzchni 6.220 m2

prawo do terenu – akt notarialny wieczystego użytkowania

• koncepcja przewiduje budowę trzech budynków miesz-

kalnych z usługami i garażem podziemnym, usytuowa-

nych na wspólnej płycie garażu podziemnego

• projektowana ilość mieszkań ~ 156

• projektowana powierzchnia użytkowa mieszkań

~ 7.006,18 m2

• projektowana ilość stanowisk postojowych w garażu ~ 170

• projektowana powierzchnia usług ~ 545,7 m2

W lipcu 2012 r. w Biurze Architektury i Planowania

Przestrzennego został złożony wniosek o pozwolenie na

budowę. Następnie w dniu 24.09.2012 r. wpłynęło do

Spółdzielni Postanowienie nr 378/TAR/2012 Prezydenta 

m. st. Warszawy dotyczące uzupełnienia dokumentacji.

Spółdzielnia zawiesiła postępowanie do czasu uzupełnie-

nia dokumentacji.

Działka przy ul. Janinówki i Mokrej

• powierzchnia działek 3.458 m2

prawo do terenu – akty notarialne wieczystego użytkowania

z warunkiem budowy parkingu wielopoziomowego

W związku z brakiem zgody Biura Gospodarki Nierucho-

mościami m. st. Warszawy na zmianę przeznaczenia działki

pod budownictwo mieszkaniowe z garażem podziemnym 

i usługami, Spółdzielnia opracowała koncepcję zgodną 

z aktem notarialnym przewidującą parking wielopozio-

mowy z usługami. W dniu 16.05.2012 r. został złożony

wniosek o wydanie warunków zabudowy na budowę 

garażu zamkniętego wielopoziomowego z funkcją hand-

lowo-usługową, który w chwili obecnej jest zawieszony

do czasu uzyskania decyzji środowiskowej. W toku po-

stępowania Prezydent m. st. Warszawy postanowieniem 

nr 301/OŚ/2012 z dnia 06.11.2012 r. zażądał dostarczenia

oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia

na środowisko. Po wykonaniu raportu zostanie wydana

decyzja środowiskowa, którą Spółdzielnia złoży w urzędzie

wraz z wnioskiem o odwieszenie postępowania.

Działka przy ul. Trockiej

• powierzchnia działki 13.189 m² 

prawo do terenu – administracyjna decyzja wieczystego

użytkowania. Spółdzielnia oczekuje notarialnego uregu-

lowania stanu prawnego gruntu na jej rzecz.

Nieuregulowany stan prawny gruntów. Spółdzielnia pro-

wadzi z urzędem rozmowy o wspólnej inwestycji. W jej

skład wchodziłaby między innymi budowa centrum typu

„Mediateka” o bardzo bogatym programie funkcjonalno-

użytkowym. Program ten przewiduje: bibliotekę, czytelnię,

wypożyczalnie płyt, kawiarenkę internetową, sale: kinową,

teatralną, wystawową, gimnastyczną, dźwiękoszczelną salę

do rozładowania agresji, emocji, stresu, pracownie tema-

tyczne. W ww. obiekcie można zorganizować interak-

tywne centrum edukacji, którego celem jest uzupełnianie

wiedzy oferowanej w tradycyjnym systemie nauczania.

Podsumowanie

Nakłady na zadania inwestycyjne realizowane przez Spół-

dzielnię w 2012 roku wyniosły 18.944.127,66 zł, w tym

nakłady na główne zadania kształtowały się następująco:

Ogółem w tym: 2012

1. Zespół Mieszkaniowy 

„Namysłowska” 29.473.181 5.197.230

2. Zespół Mieszkaniowy 

„Marki” 13.141.341 12.025.800

3. Zespół Mieszkaniowy 

„Myszkowska II” 1.660.557 634.485

***

W 2012 roku Spółdzielnia zakończyła budowę Zespołu

Mieszkaniowego „Namysłowska”, w którym zamieszka

75 rodzin. Nowi mieszkańcy, a także mieszkańcy sąsiednich

budynków mają zapewnione miejsca postojowe w garażu

podziemnym oraz na parkingu. Nowy budynek nadał 

kolonii „Namysłowska” nowocześniejszej linii. Inwestycja

ta realizowana była w systemie deweloperskim i zysk 

w wysokości 2.921.463,48 zł uzyskany w 2012 r. z jej

realizacji przeznaczony zostanie Uchwałą Walnego Zgro-

madzenia na cele statutowe tj. dofinansowanie remontów 

w starych zasobach i zakup gruntu pod nowe inwestycje,

podobnie jak 6.035.645,36 zł uzyskane w roku 2009 r. 

z realizacji inwestycji „Pratulińska”.

Możemy stwierdzić, iż decyzja organów Spółdzielni 

o prowadzeniu działalności inwestycyjnej w systemie 

deweloperskim jest ze wszech miar zasadna. Pozwala na:

• rozszerzenie zakresu robót o elementy służące miesz-

kańcom budynków sąsiadujących z prowadzoną inwe-

stycją (modernizacja istniejącej infrastruktury technicznej,

dodatkowe oświetlenie, miejsca postojowe, nowe nasa-

dzenia i modernizacja istniejącej zieleni), 

• zasilenie funduszu remontowego,

• zakup nowych terenów inwestycyjnych.

Z takiej polityki Spółdzielni korzyści czerpią wszyscy

członkowie.

Kontynuując ten kierunek działań nie zapominamy 

o potrzebach rodzin, których dochody uniemożliwiają 

zakup mieszkania Część mieszkań w inwestycji „Marki”

Spółdzielnia zamierza przeznaczyć pod wynajem z możli-

wością wykupu po spłaceniu wszystkich kosztów budowy

lokalu.

Spółdzielnia w dalszym ciągu rozwija swoją filozofię

prowadzenia działalności inwestycyjnej wznosząc obiek-

ty zaprojektowane kompleksowo z placami zabaw, ziele-

nią, miejscami rekreacji oraz lokalami na handel i usługi.

Program budownictwa wzbogacony będzie także o po-

wierzchnie przeznaczone na działalność kulturalno-

oświatową czego przykładem są planowane inwestycje

przy ul. Piotra Skargi 54, Kuflewskiej 6 i Piotra Skargi

róg Św. Wincentego.

rozdział Viii

działalność społeczno-oświatowo-kulturalna

Działalność społeczno-kulturalna prowadzona jest głównie

w oparciu o własne kluby osiedlowe:

SpRawoZdaNie Z aRZ ądu Z dZiałalNości SpółdZielNi w 2012 R. (opracowanie)
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1. Osiedle „Generalska”, „Nasz Klub”, 

ul. Zamiejska 1, tel. 22 679-58-52, 

Czynny: poniedziałki – 13.00-21.00, wtorki – 9.00-

21.00, środy – 13.00-21.00, czwartki – 9.00-20.00, piątki

– 9.00-20.10, soboty – 9.00-11.30 

Prowadzone zajęcia: plastyczne, muzyczne, nauka języka

angielskiego dla dzieci, taneczne, nauka gry na gitarze, sekcji

karate dla dzieci, warsztaty twórczego rozwoju dziecka,

klub seniora, gimnastyka dla seniorów, aerobik/fitnes, tenis

stołowy. W Osiedlu kolejny rok działa pracownia mode-

larska, a także sekcja karate. Zajęcia cieszą się dużym po-

wodzeniem wśród dzieci i młodzieży. Prowadzona była

nauka gry na pianinie, aerobik, tenis stołowy, nauka języka

angielskiego dla przedszkolaków, dzieci i dorosłych oraz

zajęcia plastyczno-malarskie. Odbywa się gimnastyka dla

seniorów i działała sekcja Nordic Walking. Wprowadzone

zostały warsztaty kreatywnego rozwoju dla dzieci oraz 

plastyka dla dorosłych.  

2. Osiedle „Kijowska”, „Klub Kuźnia”, 

ul. Ząbkowska 42

Czynny codziennie od 12.00-22.00 Prowadzone zajęcia:

klub seniora (kabaret „Nasza Praga”), gimnastyka dla 

seniorów, karate dla młodzieży, bal karnawałowy, zabawy

taneczne, teatrzyki, Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki

i inne. Klub „Kuźnia” prowadzony jest przez ajenta. 

Najemca lokalu na zlecenie Administracji Osiedla orga-

nizuje różnorodne zajęcia społeczno-kulturalne. Imprezy

ustalane są z miesiąca na miesiąc po uprzednim zatwier-

dzeniu przez Komisję Społeczno-Kulturalną i Radę Osiedla.

Klub zorganizował 20 imprez. W klubie odbywa się gim-

nastyka dla seniorów, zajęcia fitness dla dziewczynek, 

zajęcia taneczno-muzyczne dla dzieci oraz Klubik Malu-

cha. Wszystkie imprezy były opłacane przez Administra-

cję Osiedla i cieszyły się dużym zainteresowaniem. 

3. Osiedle „Poraje”, „Klub Arkona”, 

ul. Nagodziców 3, tel. 22 811-15-43 

Czynny: poniedziałki, wtorki, środy i czwartki 9.00-

20.00, piątki – 9.00-14.00

Prowadzone zajęcia: informatyczne, pracownia plastyczna

„Mali artyści”, samoobrona dla pań, nauka gry na gitarze,

skrzypcach i instrumentach klawiszowych, nauka języka

angielskiego, rytmika dla dzieci, działalność klubiku ma-

lucha i Klubu Seniora, klub brydżowy, kurs prawa jazdy,

gimnastyka relaksująca dla pań, sekcja Nordik Walking,

codziennie czynna jest kawiarenka internetowa i prasowa.

W Klubie „Arkona” mieszkańcy Osiedli „Poraje” 

i „Erazma” mieli możliwość korzystania z kawiarenki 

internetowej i klubiku prasowego. Kontynuowała dzia-

łalność profesjonalna pracownia plastyczna „Mali 

artyści”. Podczas zajęć dzieci poznają różnorodne techniki

plastyczne np. malarstwo, rysunek, mozaika szklana, 

i inne. Prace prezentują wysoki poziom artystyczny, dzięki

czemu wielokrotnie były nagradzane podczas różnych

konkursów plastycznych. 

Kolejny rok była prowadzona gimnastyka dla pań, nauka

języka angielskiego, nauka gry na gitarze, skrzypcach 

i instrumentach klawiszowych, zajęcia rytmiczno-taneczne

dla dzieci, klub brydżowy, oraz Klubik Malucha (zajęcia

dla dzieci w wieku przedszkolnym). Kontynuowane były

zajęcia Karate Kids, taniec towarzyski i sekcja Nordic

Walking. Wprowadzony został trening pamięci dla dzieci,

młodzieży i dla dorosłych oraz nauka obsługi komputera

dla początkujących – ABC dla seniora. Dużym zaintere-

sowaniem cieszą się organizowane w klubie zabawy ta-

neczne dla dorosłych.

4. Osiedle „Targówek”

a) „Klub Kołatka” ul. Kołowa 2, tel. 22 679-75-85

Czynny: poniedziałki – 9.00-19.00, wtorki – 8.30-20.00,

środy 10.00 –18.00, czwartki – 8.00-18.00, piątki 9.00-

18.00.

Prowadzone zajęcia: plastyczno- malarskie, zajęcia adap-

tacyjne dla maluchów, trening umysłu dla dzieci, nauka

języka angielskiego, podstawy obsługi komputera i ko-

rzystania z internetu, nauka gry na gitarze, tenis stołowy,

pomoc przy odrabianiu lekcji i w nauce, zajęcia pomoc-

nicze z chemii i fizyki. Działa Klub Seniora, klub szachowy,

kącik kulinarny, prowadzona jest gimnastyka usprawnia-

jąca dla osób starszych oraz sekcja Nordick Walking.

Wprowadzone zostały zajęcia z bajkoterapii i trening

umysłu dla dzieci. Przez cały rok dzieci mogły liczyć na

pomoc w odrabianiu lekcji.

b) „Klub Pinokio” , ul. Goławicka 1, tel. 22 79-78-72 

Czynny poniedziałki – 8.00-19.00, wtorki i czwartki 8.00

-20.00, środy – 9.00-19.00, piątki – 8.00-19.00.

W Klubie „Pinokio” przez cały rok działało koło mate-

matyczne. Kolejny rok prowadzone były zajęcia adapta-

cyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia 

przystosowują maluchów za pomocą gier, zabaw i muzyki

do czynnego uczestniczenia w przyszłości w grupie ró-

wieśniczej w przedszkolu lub szkole. Prowadzona była

nauka języka angielskiego, gry na gitarze, keybordzie,

akordeonie, podstawy obsługi komputera dla seniorów,

zajęcia plastyczno- malarskie, tenis stołowy dla miesz-

kańców, gimnastyka dla seniorów i sekcja Nordic Walking.

W Osiedlu „Targówek” kolejny rok działa sekcja zapaś-

nicza dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywają się cztery

razy w tygodniu i skupiają około 70 uczestników. 

Treningi prowadzone są w dwóch grupach wiekowych.

W 2012 roku zorganizowane zostały imprezy zapaśnicze.

5. Osiedle „Jagiellońska”

Osiedle „Jagiellońska” nie posiada własnego klubu

osiedlowego. Mieszkańcy Osiedla uczestniczą w impre-

zach sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych organizo-

wanych przez RSM „Praga”., o których na bieżąco są 

informowani.

6. Osiedle „Erazma”

Osiedle „Erazma”, nie posiadając własnego klubu osied-

lowego, prowadziło działalność społeczno-oświatowo-

kulturalną pod patronatem Komisji Społeczno-Ekolo-

gicznej, obejmującą organizację imprez sportowych,

przedsięwzięć charytatywnych, konkursów plastycznych,

ekologicznych i spektakli teatralnych. Komisja Społeczno-

Ekologiczna od kilku lat realizuje społeczny program

„Bezpieczne Osiedle” i współpracuje z Policją, Strażą

Miejską, Strażą dla Zwierząt oraz Biurem Bezpieczeństwa

i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Dzielnicy Warszawa

Białołęka. Komisja Społeczno-Ekologiczna współpracuje

ze szkołami warszawskimi w zakresie propagowania 

postaw prospołecznych wśród dzieci i młodzieży (nie tyl-

ko z Osiedla Erazma), włączając młodych społeczników

w działalność na rzecz środowiska. Od wielu lat Komisja

działa poprzez współpracę ze szkolnym Kołem Dzienni-

karskim „Młody Dziennikarz” oraz Kołem Teatralnym

„Wóz Tespisa” Zespołu Szkół Gastronomicznych im. 

E. Pijanowskiego, ze Szkołą Podstawową nr 344, ostat-

nio z wydziałem Pedagogiki SW im. B. Jańskiego, 

a także doraźnie zrzesza niezależnych młodych działaczy

osiedla Tarchomin. Dodatkowo w 2012 roku Komisja

Społeczno-Ekologiczna współorganizowała wraz z To-

warzystwem Przyjaciół Warszawy następujące konkursy:

konkurs historyczny „W poszukiwaniu tajemnic dawnej

Białołęki”, konkurs kulinarny „Tradycyjne produkty na

stole warszawskim” organizowanym przez TPW o/Biało-

łęka i Dzielnicę Białołęka. Jest prowadzony konkurs

„Osiedle w kwiatach – konkurs na najpiękniejszy ogródek,

balkon i loggię”. W trosce o bezpieczeństwo dzieci syste-

matycznie jest sprawdzany stan istniejących placów 

zabaw, które są remontowane i unowocześniane, a także

zabezpieczane pod względem higienicznym. 

Komisja systematycznie dba o estetykę osiedla. Wystę-

powała również o utworzenie ogólnodostępnego parku

przy ul. Botewa. Wydział Ochrony Środowiska dla Dziel-

nicy Białołęka zaplanował na 2012 rok kwotę przezna-

czoną na przygotowanie inwestycji.

***

Dzieci z klubów „Kołatka”, „Pinokio” i „Nasz Klub”

uczestniczyły w świątecznej imprezie wielkanocnej w Domu

Kultury Świt, której towarzyszyły występy artystów i pokazy

akrobatyczne cyrkowców. Wszystkie dzieci zostały obda-

rowane paczkami świątecznymi.

Prężnie działają Koła Seniora PZEiR. Bardzo dobra atmo-

sfera dla współpracy z naszymi starszymi mieszkańcami

panuje w naszej Spółdzielni. Spółdzielnia oraz Administ-

racje Osiedli współpracują i wspomagają działalność kół

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Zebrania kół emerytów odbywają się w klubach Spół-

dzielni RSM „Praga”. W Osiedlu „Jagiellońska” działa

Koło Seniora nr 11, które nie ma stałej siedziby. Korzysta

gościnnie z Klubu Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej

56. Jest to placówka Urzędu Dzielnicy Praga-Północ.

W Klubie „Pinokio” działa chór Seniorów SONORKI,

którego występy od wielu lat cieszą się dużym zaintere-

sowaniem. Kontynuowana jest działalność modelarska 

w zasobach RSM „Praga”. Kolejny rok działają  pracownie

modelarskie w Osiedlu „Generalska” przy ul Zamiejskiej 

1 i w Osiedlu „Poraje” przy ul. Śreniawitów 12. 

We wszystkich klubach działają sekcje plastyczne. Prace

prezentują wysoki poziom artystyczny, są nagradzane

podczas różnych konkursów plastycznych. Wszystkie

kluby prowadzą akcję „Lato i zima w mieście” dla dzieci

pozostających w domu podczas ferii zimowych lub wa-

kacji, które cieszą się dużym uznaniem mieszkańców. 

Ponadto wszystkie placówki organizują imprezy okolicz-

nościowe z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki, Ojca, Babci,

Dziadka, itp. Podobnie jak ubiegłych latach, również 

w 2012 r. Straż Miejska prowadziła spotkania z młodzieżą,

mające na celu poprawę bezpieczeństwa i przeciwdziałanie

patologiom. 
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Do bardzo udanej międzyklubowej współpracy należy

zaliczyć wspólne dwie wycieczki autokarowe, zorganizo-

wane dla mieszkańców wszystkich Osiedli Spółdzielni:

• czterodniowa wycieczka na Warmię i Mazury pt. „Szla-

kiem Mikołaja Kopernika”,

• jednodniowa wycieczka do Lichenia. 

Z okazji Dnia Dziecka zostały zorganizowane dwa festyny.

Pierwszy festyn przed klubem „Arkona”, w którym wzię-

ło udział około 200 dzieci. W imprezie brały czynny

udział dzieci     z Osiedli „Erazma” i „Poraje”, które mię-

dzy innymi uczestniczyły w konkursach z nagrodami.

Wszyscy uczestnicy otrzymali porcję gorącej grochówki

z „wkładką”.

Drugi festyn został zorganizowany przez Osiedla „Targó-

wek” i „Generalska” na terenie Skweru Wiecha. Były

występy młodzieży, konkursy, ufundowano szereg nagród.

Impreza prowadzona była przez artystów Teatru Rampa.

W imprezie wzięło udział około tysiąca mieszkańców. 

Przed klubem „Kuźnia” w Osiedlu „Kijowska” zorgani-

zowany został festyn z okazji Międzynarodowego Roku

Spółdzielczości i zakończenia lata. W przygotowaniu

i przebiegu imprezy brali aktywny udział członkowie 

Komisji Społeczno-Kulturalnej R. O. „Kijowska”. Odbyło

się szereg konkursów, za które uczestnicy otrzymywali

nagrody, wystąpił kabaret seniorów „Nasza Praga”. 

Współpraca z Urzędem Dzielnicy Białołęka oraz z Urzę-

dem Dzielnicy Targówek zaowocowała udzieleniem 

bezpłatnych wejściówek dla dzieci na lodowiska i baseny

podczas akcji „Zima w mieście” oraz na baseny podczas

akcji „Lato w mieście”. Szczególnie owocnie przebiegała

współpraca z Urzędem Dzielnicy Targówek. Wspólnie 

z Wydziałem Sportu Urzędu Dzielnicy Targówek oraz

Spółdzielnią Mieszkaniową „Bródno” zostały zorganizo-

wane dla mieszkańców Spółdzielni następujące imprezy:

• Otwarty Turniej Piłki Nożnej pt. „2012 talentów” – tur-

niej pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki,

• Otwarty Turniej Koszykówki. 

Ponadto współpraca z Wydziałem Kultury Urzędu Dziel-

nicy Targówek zaowocowała zorganizowaniem w Parku

Wiecha Bożonarodzeniowego Kiermaszu Świątecznego 

dla mieszkańców okolicznych osiedli. Impreza była 

inicjatywą lokalnej społeczności i zorganizowana została

przez Robotniczą Spółdzielnię Mieszkaniową „Praga” przy

współudziale Urzędu Dzielnicy „Targówek”. 

Działające od grudnia 2010 roku Towarzystwo Miłośników

Teatru Rampa zorganizowało szereg inicjatyw teatral-

nych. Na bieżąco organizowane są spektakle, na które 

zapraszani są członkowie TMTR, kupując bilety po obni-

żonej cenie. 

W ramach obchodów Święta Ruchu Spółdzielczego rok

2012 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym

Rokiem Spółdzielczości. W związku z powyższym prze-

prowadzone zostały we wszystkich klubach prelekcje na

temat spółdzielczości z udziałem dzieci uczestniczących

w zajęciach. 

W klubach utworzono kąciki poświęcone historii i zasa-

dom spółdzielczości, w których można było dowiedzieć się

wielu ciekawych informacji ten temat, a także zapoznać

się z historią RSM „Praga”. Następnie został ogłoszony

otwarty konkurs plastyczny dla wszystkich mieszkańców

RSM „Praga” pt. „Rok 2012 Międzynarodowym Rokiem

Spółdzielczości”, który został rozstrzygnięty w 2013 r.

rozdział iX

obsługa prawna Spółdzielni

W roku 2012 Spółdzielnia była reprezentowana przez

Kancelarię Adwokacką adwokata Grzegorza Krawczyka

oraz Kancelarię Prawniczą adwokata Marka Kucharskiego. 

Kancelaria Grzegorza Krawczyka reprezentowała RSM

„Praga” przed sądami, organami administracji państwowej

i samorządowej w około 190 sprawach cywilnych, gos-

podarczych i terenowo prawnych. Wiele z tych spraw

rozpoczęło się w latach poprzednich. W każdej ze spraw

kancelaria sporządzała pozwy zawierające sprecyzowane

roszczenia lub odpowiedzi na pozwy w przypadku spraw

wniesionych przeciwko RSM „Praga” oraz korespondencję

wynikającą z istoty sprawy sądowej. Sporządzała rów-

nież odwołania od decyzji administracyjnych. Ponadto

kancelaria reprezentowała RSM „Praga” podczas rozpraw

i posiedzeń sądów powszechnych oraz administracyjnych. 

Znaczną grupę spraw stanowiły postępowania o ustanowie-

nie użytkowania wieczystego na gruntach zajmowanych

przez budynki spółdzielni, ustalenie wysokości opłaty

rocznej, nakazanie sprzedaży spółdzielczego własnościo-

wego prawa do lokalu lub eksmisję z lokalu lokatorskiego,

skierowane przeciwko byłym członkom wykluczonym ze

Spółdzielni za zaległości w opłatach czynszowych. To-

czyły się również sprawy o należną zapłatę za lokale

mieszkalne i użytkowe jak również sprawy o odszkodo-

wanie od Miasta Stołecznego Warszawy za niedostarczenie

lokali socjalnych. 

Sporządzone zostało 347 opinii prawnych w formie pisem-

nej w sprawach przedstawionych w wystąpieniach Kie-

rowników Administracji Osiedli oraz Kierowników Dzia-

łów Zarządu Spółdzielni, a niezależnie od tego wiele

ustnych opinii prawnych.

Kancelaria Prawnicza adwokata Marka Kucharskiego 

w 2012 r. zajmowała się kompleksową obsługą prawną

procesów inwestycyjnych prowadzonych przez Dział 

Inwestycji Spółdzielni. Ponadto obsługiwała Działy

Mieszkań Nowych, Rozliczeń z Członkami, a także

Członkowsko-Mieszkaniowy i Finansowo-Ksiegowy.

W ramach obsługi prawnej sporządzała i uzgadniała 

projekty różnego rodzaju umów związanych z działalnością

w/w Działów. Sporządzała opinie prawne oraz udzielała

indywidualnych konsultacji prawnych i odpowiedzi na

pytania prawne poszczególnym pracownikom tych działów

w jednostkowych sprawach przez nich prowadzonych.

W 2012 r. sporządziła ok. 130 pisemnych opinii praw-

nych. Redagowała również lub uzgadniała pod względem

formalno-prawnym różnego rodzaju pisma wychodzące

ze Spółdzielni. 

W omawianym okresie reprezentowała Spółdzielnię w 5

skomplikowanych sprawach sądowych; przygotowując

pozwy, odpowiedzi na pozwy i pisma procesowe w toku

procesów oraz uczestnicząc w rozprawach. Uczestniczyła

również w prowadzonych przez Spółdzielnię postępowa-

niach administracyjnych, redagując wnioski o wydanie

decyzji administracyjnych oraz pisma w toku postępowań.

Sporządzała także odwołania, zażalenia i skargi na 

decyzje administracyjne. 

W 2012 r. brała udział w rożnego rodzaju naradach i spot-

kaniach, organizowanych przez Spółdzielnię zarówno na

terenie Biura Zarządu, jak i poza Spółdzielnią (np. w róż-

nych organach administracji). Uczestniczyła też w nie-

których posiedzeniach Rady Nadzorczej (Komisji Inwe-

stycyjnej) oraz obsługiwała obrady Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni.

podSumowanie

Jeszcze raz należy podkreślić, że w 2012 roku Spółdziel-

nia osiągnęła bardzo dobry wynik finansowy i był to 

kolejny dobry rok w jej działalności. Spółdzielnia prowa-

dziła prace remontowe i modernizacyjne zgodnie z wyty-

czonymi i przyjętymi kierunkami tej działalności, przy

zastosowaniu nowoczesnych technologii i urządzeń.

W 2012 roku kontynuowana była działalność inwestycyjna,

w ramach której realizowano zadania rozpoczęte wcześniej

oraz prowadzono prace przygotowawcze dla nowych zadań. 

Spółdzielnia realizując swoje statutowe zadania musi po-

konywać problemy, które są między innymi wynikiem

zahamowania procesu regulacji stanu prawnego gruntów,

trudności we współpracy z urzędami, systematycznymi

podwyżkami opłat zewnętrznych niezależnych od Spół-

dzielni.

W 2013 roku Spółdzielnia kontynuuje prace remontowe

w jeszcze szerszym zakresie jak w latach ubiegłych. 

Planowany jest także dalszy rozwój inwestycji.

W ramach prowadzonych działań w zakresie utrzymania

właściwego stanu zasobów mieszkaniowych, Spółdzielnia

przywiązuje wagę do poprawy wyglądu i estetyki nieru-

chomości oraz jakości obsługi mieszkańców. Podjęto

również szereg działań w zakresie ograniczenia i zmniej-

szenia zadłużeń czynszowych.

Zarząd RSM „Praga” dziękuję za współpracę członkom

Rady Nadzorczej, członkom Rad Osiedli i mieszkańcom

naszej Spółdzielni.

/-/  Andrzej Półrolniczak

Prezes Zarządu

/-/  Ryszard Zarański

Zastępca Prezesa ds. Inwestycji

/-/  Tomasz Jankojć

Zastępca Prezesa ds. Eksploatacji
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Ciuchcia na Generalskiej

Osiedle „Poraje” Osiedle „Jagiellońska”

Osiedle „Erazma”

Namysłowska
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• Marki, ul. okólna 24
• zasiedlenie: lipiec 2014 r.

Osiedle „Kijowska”

Pratulińska

Osiedle „Kijowska”

Marki

Osiedle „Erazma”


