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Rozdział I 

W s t ę p 

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Praga"  w Warszawie 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 organizacyjnych, 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 2014 r. pracował w składzie:  

1. Andrzej Półrolniczak Prezes Zarządu Spółdzielni, 

2. Tomasz Jankojć Zastępca Prezesa Zarządu ds. Eksploatacji,  

3. Ryszard Zarański Zastępca Prezesa Zarządu ds. Inwestycji. 

 
W roku 2014 osiągnięty został wynik finansowy brutto (zysk brutto) w  wysokości 

23 831 613,13 zł. Spółdzielnia na dzień 31.12.2014 r. posiadała na rachunkach bankowych 

środki pieniężne w wysokości 38 086 713,84 zł. Liczby te wskazują na bardzo dobry stan 

finansowo-gospodarczy 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. W roku  2014  opłaty te praktycznie nie uległy zwiększeniu.  

Spółdzielnia, dbając o właściwy stan techniczny budynków i Osiedli, corocznie przeznacza na 

prace remontowe znaczne środki finansowe,. W roku 2014 wykonano remonty za kwotę 

27 502 700,20 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. Zwiększają się także zakresy prac służących poprawie wyglądu i estetyki 

nieruchomości. 
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Istotnym problemem jest wzrost opłat zewnętrznych – niezależnych od Spółdzielni, które 

stanowią znaczne obciążenie finansowe dla naszych mieszkańców. Od wielu lat ma miejsce 

stały, często drastyczny wzrost opłat ustalanych przez Urząd Miasta tj. opłat z tytułu 

użytkowania wieczystego, podatku od nieruchomości oraz za dostawę wody i odprowadzanie 

ścieków. Również w ostatnich latach ma miejsce stały, systematyczny wzrost opłat za pozostałe 

media, w tym przede wszystkim za ciepło. Wszystkie te podwyżki powodują znaczne 

obciążenie budżetów rodzinnych naszych mieszkańców i mimo, że opłaty zależne od 

Spółdzielni – koszty eksploatacji i odpis na fundusz remontowy praktycznie od kilku lat nie 

wzrastają, to wzrost opłat niezależnych od Spółdzielni powoduje wzrost opłat czynszowych.  

W efekcie część mieszkańców ma problemy z regulacją czynszu i skutkuje to wzrostem 

zadłużeń czynszowych. 

Budynki Spółdzielni ze względu na ich wiek wymagają ciągle jeszcze znacznych nakładów na 

remonty. Stały wzrost podatków i opłat zewnętrznych powoduje, że zamiast opłat na remonty 

swoich budynków, mieszkańcy będą wnosić coraz wyższe opłaty zewnętrzne. 

W 2014 r. Spółdzielnia kontynuowała działalność inwestycyjną. Spółdzielnia cały czas 

prowadzi budowę nowych mieszkań, a wypracowany z inwestycji zysk w znacznej części 

przeznaczony jest na remonty „starych” zasobów. 

 



 5

Rozdział II 
 
 

Sytuacja finansowo-gospodarcza Spółdzielni w 2014 r. 
 
 

1. Wynik finansowy Spółdzielni za 2014r. 
 
Spółdzielnia w 2014 r. osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe zarówno w zakresie  

gospodarki zasobami mieszkaniowymi, jak i z działalności gospodarczej.                      

Łącznie Spółdzielnia osiągnęła wynik dodatni brutto w kwocie 23 831 613,13 zł,  

co po odprowadzeniu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 

1 519 074,00 zł,  daje wynik netto w kwocie 22 312 539,13 zł. 

 

1.1  Wynik na działalności eksploatacyjnej. 

 

Działalność eksploatacyjna Spółdzielni w zakresie gospodarki zasobami 

mieszkaniowymi w 2014 rok zamknęła się nadwyżką przychodów nad kosztami          

w kwocie 16 610 339,09 zł. W tym wypracowany zysk z działalności inwestycyjnej        

w 2014 r. w kwocie 2 042 538,71 zł. Nadwyżka ta została wykazana w rachunku 

zysków i strat jako zmiana stanu produktów i przeniesiona na rozliczenia 

międzyokresowe kosztów do rozliczenia w następnym okresie. 

 

1.2 Wynik na działalności gospodarczej. 

 

 Wynik na działalności gospodarczej (zysk netto) w 2014 r. wyniósł  

5 702 200,04 zł. 

Spółdzielnia uzyskała z działalności gospodarczej zysk brutto w kwocie  7 221 274,04 

zł, a po odliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych  w wysokości 

1 519 074,00 zł  osiągnęła zysk netto w kwocie 5 702 200,04 zł. 

Do Urzędu Skarbowego w 2014 roku Spółdzielnia dokonała zaliczkowych wpłat  

na kwotę 1 626 036,00 zł, w związku z powyższym powstała nadpłata podatku   

w kwocie 106 962,00 zł, która zostanie przez Urząd Skarbowy zwrócona. 

Powyższe zostało potwierdzone w trakcie badania sprawozdania finansowego  

za 2014 r., przez biegłego rewidenta.  
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Wynik finansowy Spółdzielni za 2014r. przestawia poniższa tabela: 

 

Lp. 
Jednostka  

organizacyjna 

Wynik GZM 

Wynik na 
działalności 

gospodarczej 
brutto 

Podatek 
dochodowy 
za 2014 r. 

Wynik na 
działalności 

gospodarczej 
netto 

Wynik na 
GZM 

narastająco i 
wynik na 

działalności 
gospodarczej 
netto (kol.3 
plus kol.7) 

Ogółem 

w tym: 

Wynik na 
działalności 

inwestycyjnej  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Kijowska 2 470 757,20   2 281 980,89 469 972,00 1 812 008,89 4 282 766,09 

2. Generalska 2 697 679,18   1 415 184,85 291 010,85 1 124 174,00 3 821 853,18 

3. Targówek 1 625 920,71   1 267 824,03 253 219,00 1 014 605,03 2 640 525,74 

4. Poraje 2 722 087,58   1 578 717,62 326 934,00 1 251 783,62 3 973 871,20 

5. Erazma 1 363 251,85   -63 113,76 0,00 -63 113,76 1 300 138,09 

6. Jagiellońska 241 450,78   554 356,21 128 004,99 426 351,22 667 802,00 

7. Biuro Zarządu 5 489 191,79 2 042 538,71 186 324,20 49 933,16 136 391,04 5 625 582,83 

8 Spółdzielnia 16 610 339,09 2 042 538,71 7 221 274,04 1 519 074,00 5 702 200,04 22 312 539,13 
 
 

2.  Informacja ogólna o sprawozdaniu finansowym. 
 
Badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni  za 2014 rok przeprowadzono na podstawie 

umowy zawartej dnia 30 grudnia 2014 roku pomiędzy Zarządem Robotniczej Spółdzielni 

Mieszkaniowej  „Praga” z siedzibą w Warszawie ul. Białostocka 11, a Firmą Działalność 

rachunkowo – księgowa KRYSTYNA ZAKRZEWSKA, z siedzibą w Warszawie  

ul. Kazimierzowska 85/22 na podstawie wyboru audytora dokonanego uchwałą nr 245/2014 

Rady Nadzorczej z dnia 16.12.2014 r. 

Badanie zostało przeprowadzone przez zespół Biegłych Rewidentów w składzie: 

Krystyna Zakrzewska nr uprawnienia 8640 Osiedla  „Poraje”, Targówek”, 
„Generalska” „Jagiellońska” 

Krystyna Zakrzewska  nr uprawnienia 8640 Biuro Zarządu Spółdzielni 
Krystyna Zakrzewska  nr uprawnienia 8640 Sprawozdanie Zbiorcze Spółdzielni 
Halina Zawalska     nr uprawnienia 7227 Osiedla „Kijowska” i „Erazma” 
 
Badaniem objęto księgi rachunkowe i dokumentację księgowo – finansową za okres              

od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 

Zbiorcze sprawozdanie finansowe RSM „Praga” za 2014 rok sporządzone zostało                  

 na podstawie sprawozdań finansowych siedmiu jednostek, które uzyskały pozytywne opinie    

o ich sporządzeniu i prawidłowym wykazaniu danych. 

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. po stronie aktywów i pasywów 

wykazuje sumę                     739 082 055,43 zł. 
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Nadwyżka przychodów nad kosztami z gospodarki zasobami  

mieszkaniowymi w 2014 roku wynosiła                     16 610 339,09 zł. 

Zysk netto z działalności gospodarczej w 2014 roku stanowił kwotę       5 702 200,04 zł. 

Rachunek przepływów pieniężnych wykazuje zwiększenie stanu środków 

o kwotę                 8 856 394,71 zł. 

W strukturze aktywów największą pozycję stanowią aktywa trwałe, tj. 85,44 %, natomiast 

aktywa obrotowe stanowią 14,56 % ogólnej wartości majątku.  

W pasywach bilansu główną pozycję stanowią fundusze własne (fundusz wkładów 

zaliczkowych, fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych, fundusz udziałowy, 

fundusz zasobowy), które stanowią 76,21 % sumy pasywów. 

3. Aktywa trwałe. 
 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na  Zmiany w ciągu roku Stan na  

01.01.2014 r. Zwiększenie Zmniejszenie 31.12.2014 r. 

1 2 3 4 5 6 

A AKTYWA TRAWŁE         

  wartość brutto 1 014 593 311,56 4 284 086,15 49 310 746,44 969 566 651,27 

  umorzenie 325 815 438,62 13 202 963,66 951 241,94 338 067 160,34 

  wartość netto 688 777 872,94 -8 918 877,51 48 359 504,50 631 499 490,93 

I Warto ści niematerialne i prawne         

  wartość brutto 308 620,08 66 978,76 979,53 374 619,31 

  umorzenie 285 810,80 25 654,93 979,53 310 486,20 

  wartość netto 22 809,28 41 323,83 0,00 64 133,11 

II Rzeczowe aktywa trwałe         

  wartość brutto 941 889 609,48 209 475,58 39 840 947,87 902 258 137,19 

  umorzenie 325 529 627,82 13 177 308,73 950 262,41 337 756 674,14 

  wartość netto 616 359 981,66 -12 967 833,15 38 890 685,46 564 501 463,05 

1. Środki trwałe         

  wartość brutto 900 633 652,02 209 475,58 2 846 268,28 897 996 859,32 

  umorzenie 325 529 627,82 13 177 308,73 950 262,41 337 756 674,14 

  wartość netto 575 104 024,20 -12 967 833,15 1 896 005,87 560 240 185,18 

a) 
Grunty własne, prawa wieczyste w tym, 
prawo użytkowania wieczystego gruntu         

  wartość brutto 102 240 332,54 0,00 720 343,44 101 519 989,10 

  umorzenie 14 821 776,38 898 018,47 79 466,91 15 640 327,94 

  wartość netto 87 418 556,16 -898 018,47 640 876,53 85 879 661,16 

b) 
Budynki, w tym spółdzielcze 
własnościowe prawo         

  wartość brutto 789 555 323,51 0,00 1 920 422,71 787 634 900,80 

  umorzenie 302 446 657,64 12 059 069,27 684 987,35 313 820 739,56 

  wartość netto 487 108 665,87 -12 059 069,27 1 235 435,36 473 814 161,24 

c) Urządzenia techniczne i maszyny         

  wartość brutto 7 820 064,59 54 683,54 91 961,66 7 782 786,47 

  umorzenie 7 548 969,13 90 082,52 74 557,78 7 564 493,87 

  wartość netto 271 095,46 -35 398,98 17 403,88 218 292,60 
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d) Środki transportu         

  wartość brutto 659 792,62 153 902,47 104 257,00 709 438,09 

  umorzenie 455 132,51 96 041,80 104 257,00 446 917,31 

  wartość netto 204 660,11 57 860,67 0,00 262 520,78 

e) Inne środki trwałe         

  wartość brutto 358 138,76 889,57 9 283,47 349 744,86 

  umorzenie 257 092,16 34 096,67 6 993,37 284 195,46 

  wartość netto 101 046,60 -33 207,10 2 290,10 65 549,40 

2. Środki trwałe w budowie 41 255 957,46 0,00 36 994 679,59 4 261 277,87 

III Nale żności długoterminowe 51 470 219,40 4 007 631,81 6 748 222,87 48 729 628,34 

V 
Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 20 924 862,60 0,00 2 720 596,17 18 204 266,43 

 
Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 330  

z późniejszymi zmianami) i w oparciu o uchwałę Zarządu Nr 20/2014 z dnia 01.10.2014 r. 

dokonano spisu z natury  środków trwałych wg stanu na dzień 31.10.2014 r. oraz środków 

pieniężnych, znaczków pocztowych i sądowych wg stanu   na dzień 31.12.2014 r. 

Rozliczenie inwentaryzacji nie wykazało  różnic remanentowych. 

Sporządzono również protokół weryfikacji środków trwałych w budowie, który na dzień 

31.12.2014 r. wykazuje wartość 4 261 277,87 zł. 

 

4. Należności długoterminowe. 
 
Konto 206 – Odsetki skapitalizowane i wykup z budżetu Państwa 
 
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2014 r.           52 689 074,85 zł 

 

Zwiększenia w 2014 roku                        4 007 631,81  zł 

Zmniejszenia w 2014 roku              7 253 673,61 zł 

Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2014 r.           49 443 033,05 zł 

z tego: 

- wykazano w bilansie jako należności długoterminowe                   48 729 628,34 zł

 - wykazano w bilansie jako należności krótkoterminowe            713 404,71 zł 

Zwiększenia w roku 2014 dotyczą naliczonych przez bank PKO BP S.A. Warszawa dalszych 

odsetek od kredytów w okresie spłaty. 

Zmniejszenia w roku 2014 obejmują faktyczne spłaty dokonane przez lokatorów 

posiadających zadłużenie z tytułu kredytu i części odsetek. 

Zmniejszenia obejmują następujące tytuły: 

- wykup odsetek od budżetu w 2014 r. 

- spłata odsetek od kredytu wg zasady normatywnej co kwartał przekazywana przez 

osiedla w formie not księgowych, 
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- anulowanie oprocentowania przejściowo wykupionych odsetek od kredytów 

spłacanych systematycznie i terminowo, 

- spłata odsetek skapitalizowanych przy całkowitej spłacie kredytu z pkt.4,5 art. 10 ust.1 

ustawy, 

- spłata odsetek skapitalizowanych od kredytu KFM budynek nr 2 ul. Myśliborska 87, 

Ceramiczna 5A blok 3, Ceramiczna 5 blok 4 i Myszkowska 33. 

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  w kwocie 18 204 266,43 zł dotyczą 

nakładów na działalność remontową – termomodernizację, do rozliczenia w czasie. 

Materiały w kwocie 20 638,56 zł stanowią różnego rodzaju części zamienne przeznaczone  

do bieżącej konserwacji. 

Wyroby gotowe w kwocie 22 999 018,40 zł stanowią niesprzedane lokale powstałe w wyniku 

ich budowy, znajdujące się w budynku przy ul. Namysłowskiej 6 C, tj.  trzy lokale 

mieszkalne, jedenaście lokali usługowych oraz trzydzieści miejsc postojowych w garażu, 

które stanowią kwotę – 3 919 339,68 zł oraz przy  ul. Okólnej 24 -  siedemdziesiąt jeden 

lokali mieszkalnych, w tym czterdzieści dziewięć lokali mieszkalnych przeznaczonych  

na najem,  dwa lokale usługowe i sto pięćdziesiąt trzy miejsca postojowe w garażu, które 

stanowią  kwotę – 19 079 678,72 zł. 

Produkty w toku w kwocie  24 319 212,85 zł stanowią wartość nakładów poniesionych  

na następujące zadania inwestycyjne, które są w realizacji: 

Myszkowska II – 22 444 243,40 zł, 

Kamińskiego róg Myśliborskiej – 1 874 969,45 zł 

Zaliczki na poczet dostaw  w kwocie 170 014,39 zł, dotyczą energii elektrycznej budynku  

przy ul. Okólnej 24 za miesiąc grudzień  2014 r., natomiast faktura została wystawiona 

i rozliczona  w 2015 r. 

6.  Zadłużenia czynszowe i windykacja. 

W 2014 roku wzmożono działania windykacyjne, w wyniku, których skierowano do Sądu 

1331 spraw na kwotę 3 575 137 zł. Sprawy po  uzyskaniu tytułu wykonawczego kierowane  

są do egzekucji komorniczej.  Również konsekwentnie windykowane są należności  

z postępowań kierowanych do sądów w latach poprzednich. 

Jedną z form działań windykacyjnych są prowadzone przez komornika na wniosek 

Spółdzielni postępowania licytacyjne, w celu odzyskania należności przez Spółdzielnię.  

Na koniec roku 2014 RSM „Praga” prowadziła 41 postępowań egzekucyjnych 

z nieruchomości w drodze licytacji, z czego 6 zakończyło się sprzedażą mieszkania.  
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6.1 Zadłużenia czynszowe. 

Zadłużenia czynszowe w Spółdzielni na dzień 31.12.2014 r. powyżej jednego miesiąca, 

według ewidencji księgowej, wyniosły 15 688 290 zł. 

Wskaźnik zadłużeń czynszowych powyżej jednego miesiąca w stosunku do naliczeń rocznych 

kształtował się w wysokości 12,6 %, a kwota zadłużeń czynszowych powyżej jednego 

miesiąca w przeliczeniu na dni wyniosła 45,2 dni. 

Zadłużenia czynszowe według stanu na dzień 31.12.2014 r. powyżej jednego miesiąca  

w  poszczególnych Osiedlach przedstawiały się następująco: 

Osiedle Razem kwota zł 

Kijowska 3 697 811 

Generalska 3 710 027 

Targówek 4 386 752 

Poraje 1 990 457 

Erazma 1 037 126 

Jagiellońska 866 117 

Razem 15 688 290 

 

Na przedstawioną w tabeli kwotę 15 688 290 zł składają się:  

- zadłużenia ponad 1 miesiąc do 3 miesięcy w kwocie 1 556 494 zł (1 399 lokali),  

- zadłużenia zasądzone w kwocie 10 887 329 zł (593 lokale),  

- zadłużenia będące w sądzie w kwocie 2 307 387 zł (557 lokali), 

- zadłużenia, które są przygotowywane do skierowania do sądu w kwocie 937 080 zł         

(327 lokali). 

Zadłużenia do 3 miesięcy są monitowane i dłużnicy są wzywani do spłaty, przy zadłużeniach 

powyżej 3 miesięcy, oprócz powyższych działań, Spółdzielnia kieruje sprawę do sądu.  

6.2 Eksmisje. 

W roku 2014 RSM Praga dokonała opróżnienia 27 lokali w tym: 

a) 26  lokali zostało uwolnionych po wykonaniu eksmisji przez komornika, 

b) 1 lokal został uwolniony po wezwaniu przez Spółdzielnię do przeniesienia się do 

wskazanego przez Urząd lokalu (pod groźbą prowadzenia eksmisji przez Komornika).  

W pierwszej kolejności opróżniane były lokale, w których lokatorzy, oprócz zadłużenia, 

zakłócali porządek domowy.  

W wyniku prowadzonych działań egzekucyjnych, prowadzących do opróżnienia lokalu,  

w  3 przypadkach dłużnicy spłacili zadłużenie i uzyskali ponownie tytuł prawny do lokalu,  

w pozostałych dwóch przypadkach oczekują na decyzję. 
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W 2014 r. dla wykonania eksmisji Urzędy skierowały oferty zawarcia umowy najmu wobec 

10 lokatorów uprawnionych wyrokiem sądu do uzyskania takiego lokalu (4 - Urząd Dzielnicy 

Praga Północ, 6 - Urząd Dzielnicy Targówek). Pozostałe wyroki były realizowane poprzez 

opróżnienie lokalu i przekwaterowanie dłużników do pomieszczeń tymczasowych lub 

noclegowni. 

Łączna kwota zadłużenia opróżnionych lokali obliczona na moment opróżnienia lokalu 

wynosiła 3.036.158 zł. Zadłużenie opróżnionych lokali będzie odzyskiwane w wyniku zbycia 

odzyskanych lokali w drodze prowadzonego przez Spółdzielnię przetargu.  

Obecnie w Urzędach Dzielnic i u Komorników znajdują się wnioski w 46 sprawach                 

o  wykonanie eksmisji (26 z nich - to sprawy, w których Urząd powinien zabezpieczyć lokal 

socjalny). Spółdzielnia wielokrotnie występowała o przyspieszenie wykonania eksmisji. Na 

rok 2014 planowanych jest opróżnienie kolejnych 15 lokali. Do końca kwietnia 2015 r. RSM 

„Praga” wykonała spośród nich 2 wyroki eksmisyjnych. 

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. Na mocy w/w porozumienia w roku 2014 wykonano 2 eksmisje dzięki porozumieniu,  

a dwie kolejne będą wykonane w roku 2015.  

W kwietniu 2014 roku RSM Praga podpisała porozumienie z Urzędem Dzielnicy Targówek  

w zakresie wskazywania lokali socjalnych na potrzeby wyroków eksmisyjnych z lokali RSM 

Praga. Na podstawie porozumienia Urząd Dzielnicy Targówek przekazuje corocznie 6 lokali 

socjalnych na potrzeby opróżnienia lokali w zasobach RSM Praga.  

6.3 Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego.  

W związku z niedostarczaniem przez Urząd  Dzielnicy Targówek lokali socjalnych 

Spółdzielnia w  11 przypadkach  w 2010 roku, przed zawarciem porozumienia, rozpoczęła 

prowadzenie  przeciwko w/w Urzędowi  postępowanie  przed sądem o odszkodowanie. Z w/w 

spraw – 10 spraw zakończyło się ostatecznie prawomocnymi wyrokami, uznającymi 

roszczenia  odszkodowawcze RSM „Praga „. Jedna sprawa  - nadal nie została   zakończona.  

Urząd przekazywał środki w latach 2011, 2012 i  w  pierwszym kwartale 2014 roku. Ogółem   

Spółdzielnia   uzyskała odszkodowanie  w wysokości   274.848,03 złotych. 

7. Inwestycje krótkoterminowe. 

Środki pieni ężne wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wynoszą       38 086 713,84 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 
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zapisów na kontach. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych odzwierciedla wynik kasowy 

na koniec roku obrotowego w kwocie 38 086 713,84 zł. Wynik kasowy na koniec roku  

w stosunku do stanu na początek rok uległ zwiększeniu o kwotę   8 856 394,71 zł. 

8. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów.  

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów  

       stanowią kwotę                                                                                             6 248 120,28 zł  

Są to koszty do rozliczenia w czasie z tytułu: 

• kredytu inwestorskiego                                                                           4 825 393,05 zł 

• prenumeraty czasopism na 2015 r., materiałów biurowych,  

biletów MZK , znaczków pocztowych, ubezpieczenia majątku 

 i inne                                            623 678,14 zł 

• nakładów na budowę  parkingu przy ulicy              383 501,41 zł 

 Remiszewskiej/ Goławickiej   164 173,61 zł 

 oraz przy ul. Śreniawitów       219 327,80 zł 

• opłata sądowa dotycząca użytkowania wieczystego do rozliczenia 

 w czasie                 107 131,60 zł 

• koszty, dotyczące roku 2015 (faktury za energię elektryczną i gaz)          273 377,17 zł 

                            
• koszty dotyczące Wspólnoty Mieszkaniowej Namysłowska 6C            29 932,06 zł 

• odsetki naliczone od lokat dotyczące 2015 r.                5 106,85 zł 

9. Fundusze własne Spółdzielni. 
 
Fundusze własne według stanu na 31.12.2014 r. przedstawia poniższa tabela: 
 

Lp. Wyszczególnienie Bilans otwarcia 
na 01.01.2014 r. Zwiększenia Zmniejszenia 

Bilans 
zamknięcia na 
31.12.2014 r. 

1 2 3 4 5 6 

1. Fundusz wkładów 
zaliczkowych 934 511,88 0,000 0,00 934 511,88 

2. Fundusz wkładów 
mieszkaniowych 36 529 111,54 3 059 264,98 1 817 999,20 37 770 377,32 

3. 

Fundusz wkładów 
budowlanych i należne 
lecz niewniesione 
wkłady (dopłata do 
20%) 

340 674 483,77 3 027 278,47 2 049 343,36  341 652 418,88 

4. 
Fundusz z 
przeszacowania 
aktywów i pasywów 

402 125 494,99 0,00 542 939,97 401 582 555,02 

5. Zmniejszenie funduszu 
z tytułu umorzeń - 308 342 173,94 695 549,11 12 153 287,91 - 319 799 912,74 

6. Fundusz inwestycyjny  4 066 853,38 91 181,40 215 301,01  3 942 733,77 
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7. Fundusz na spłatę 
kredytów 3 566 140,75 2 492 690,12 1 524 822,21 4 534 008,66 

8. Razem fundusze 479 554 422,37 9 365 964,08 18 303 693,66 470 616 692,79 

9. Fundusz udziałowy 3 701 581,55 87 000,00 38 600,00  3 749 981,55 

10. Razem fundusze 
podstawowe 483 256 003,92 9 452 964,08 18 342 293,66 474 366 674,34 

11. 
Należne lecz 
niewniesione wkłady na 
poczet kapitałów 

     -  34 222,00 0,00 -18 922,71      -  15 299,29 

12. Fundusz zasobowy 84 545 133,82 107 631,82 1 447 456,86 83 205 308,78 

13. 
Zysk netto na 
działalności 
gospodarczej 

5 722 788,60 5 702 200,04 5 722 788,60 5 702 200,04 

14. Ogółem fundusze 573 489 704,34 15 262 795,94 25 493 616,41 563 258 883,87 

 
Na fundusze własne Spółdzielni składają się wszystkie wymienione fundusze  

 w powyższej tabeli. 

10. Zobowiązania długoterminowe. 

Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2014 r. w stosunku do analogicznego okresu 

roku poprzedniego uległy zmniejszeniu o  3 009 757,45 zł i wynoszą:      

długoterminowe kredyty bankowe objęte pomocą Państwa    

      z terminem spłaty do 2017 r.                    57 119 246,73 zł 

-     kredyty ze środków KFM            18 937 752,23 zł 

na budynek przy ul. Myśliborskiej 87 blok 2  7 151 694,42 zł 

na budynek przy ul. Ceramicznej 5A blok 3  2 848 522,85 zł 

na budynek przy ul. Ceramicznej 5 blok 4  6 016 515,75 zł 

na budynek przy ul. Myszkowskiej 33  2 921 019,21 zł 

-   kredyty obrotowe             8 269 254,24 zł 

    kredyt  obrotowy Myszkowska II                               6 611 221,33 zł 

    kredyt obrotowy na docieplenie budynków        1 658 032,91 zł  

-   kredyty na termomodernizację                                                                  18 204 266,43 zł 

   Razem                                                                                                           102 530 519,63 zł 

-    pozostałe zobowiązania długoterminowe 

     (zatrzymane kaucje wykonawcom )               778 790,07 zł 

Razem              103 309 309,70 zł 

Zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych „starego portfela” udzielonych                

do 31.05.1992 roku na budowę mieszkań lokatorskich i własnościowych wynosiło: 

na bilans otwarcia wg stanu na dzień 01.01.2014 r.          62 679 547,64 zł 

zmniejszenie zadłużenia o                     4 034 706,08  zł 
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Stan na dzień 31.12.2014 r.                           58 244 841,56 zł 

z tego : 

 - wykazano w bilansie jako zobowiązania długoterminowe        57 119 246,73 zł 

 - wykazano w bilansie jako zobowiązania krótkoterminowe            1 125 594,83 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 Polskim. Wysokość normatywu w 2014 r. wynosiła 3,36 zł. za 1 m2. 

Zadłużenie tych kredytów obejmuje 4 składniki: 

1) zadłużenie z tytułu kapitału, 

2) zadłużenie z tytułu skapitalizowanych odsetek, 

3) zadłużenie z tytułu odsetek przejściowo wykupionych ze środków budżetu państwa, 

4) zadłużenie z tytułu waloryzacji ( oprocentowania) zadłużenia wobec budżetu państwa. 

Pierwsze dwie pozycje odnoszą się do zadłużenia kredytobiorcy wobec banku , następne dwie 

do zadłużenia wobec budżetu państwa. 

Rata spłacana wg normatywu w pierwszej kolejności zaliczana jest na spłatę kapitału,               

a następnie na spłatę zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek. 

Jeżeli przeciętny dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy w przeliczeniu na jednego 

członka gospodarstwa domowego obniży się i wyniesie mniej niż 110% kwoty najniższej 

emerytury to na wniosek kredytobiorcy bank może zawiesić spłatę kredytu na czas nie 

dłuższy niż 12 kwartałów w całym okresie spłaty kredytu. 

Zawieszenie kredytu może być przedłużone o nie więcej niż 8 kwartałów pod warunkiem,        

że kredytobiorca wnosi na poczet spłaty kredytu środki w wysokości 50 % normatywu. 

Warunkiem przedstawienia odsetek do wykupu jest terminowe wniesienie wymaganej raty 

kapitałowej tj. pełny bądź 50% zawieszony normatyw. Jeżeli kredytobiorca dokonuje spłaty 

ponadnormatywnej to bank dokonuje umorzenia w pierwszej kolejności zadłużenia z tytułu 

przejściowego wykupienia odsetek od kredytu a następnie z tytułu oprocentowania tych 

odsetek. 
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11. Zobowiązania krótkoterminowe. 

Zobowiązania krótkoterminowe przedstawiają się następująco: 

Rodzaj zobowiązań Stan na 
01.01.2014 r. 

Stan na 
31.12.2014 r. 

- z tytułu kredytu KFM            
i długoterminowych 
kredytów „starego portfela” 
przypadających do spłaty  

-    w 2014 r.  

5 631 307,50 5 817 777,18 

- z tytułu dostaw i usług 18 815 909,35 24 820 467,66 

- z tytułu podatków                 i 
ubezpieczenia społecznego 

2 278 099,50 2 279 172,94 

- pozostałe 13 007 063,25 8 990 965,52 

Razem 39 732 379,60 41 908 383,30 
 

12. Fundusz remontowy. 

Stan Funduszu Remontowego na dzień 01.01.2014 rok                      5 918 317,32 zł 

Zwiększenie funduszu remontowego w roku 2014         28 445 790,44 zł 

nastąpiło z tytułu: 

- odpisu z lokali mieszkalnych                                 18 196 168,47 zł  

- odpisu z lokali użytkowych własnościowych               136 810,85 zł 

- odpisu z garaży i miejsc postojowych                190 256,22 zł 

- odpisu na place zabaw i zieleń                 113 920,32 zł 

- odpisu na remonty dźwigów              1 781 522,39 zł  

- odpisu na fundusz efektywności energetycznej               748 826,46 zł 

- rozliczenia środków – uchwała RN 150/11 z 27.04.2011 r.             268 000,00 zł 

- odpisu na legalizację ciepłomierzy                 136 334,00 zł 

- odpisu na legalizację wodomierzy                   35 548,00 zł 

- podziału nadwyżki bilansowej na działalności gospodarczej  

  Spółdzielni za 2013 r.               4 524 695,55 zł 

- podziału nadwyżki GZM (premia termomodernizacyjna)                                1 777 646,34 zł 

- z rozliczenia nadwyżki gospodarki wodnej                                                           219 521,15 zł 

- innych wpływów (otrzymane odszkodowania itp.)              316 540,69 zł 

Zmniejszenie funduszu remontowego w roku 2014                             27 502 700,20 zł 

nastąpiło z tytułu: 

- wykonanych robót ociepleniowych             2 579 726,49 zł 

- wykonanych remontów w zakresie zw, ccw, co           3 170 460,49 zł 

- wykonanych innych robót hydraulicznych            2 668 538,20 zł 
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- wykonanych remontów dźwigów             1 671 071 99 zł 

- przygotowania, nadzoru i rozliczenia prac remontowych          3 479 073,75 zł 

- wykonanych robót ogólnobudowlanych            2 578 285,99 zł 

- wykonanych remontów instalacji gazowej            1 534 822,26 zł 

- wykonanych robót elektrycznych             1 598 904,78 zł 

- wykonanych robót malarskich                 585 190,71 zł 

- wykonanych robót drogowych                675 980,35 zł 

- wymiany okien na klatkach schodowych                                                          257 174,65 zł 

-  wykonanych robót dekarskich                397 208,21 zł 

- spłaty kredytów z odsetkami             4 223 206,09 zł 

- wykonanych remontów ekipa własną               410 274,94 zł 

- wykonanych remontów placów zabaw, renowacji zieleni             503 758,75 zł 

- usuwania awarii                  300 616,57 zł 

- pozostałych kosztów                 868 405,98 zł 

Stan Funduszu Remontowego na dzień 31.12.2014 r.                6 861 407,56 zł 

 

13.  Rozliczenia międzyokresowe kosztów. 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne 

      stanowią kwotę:                                                                                         23 334 637,05 zł 

      w skład której wchodzi: 

• nadwyżka przychodów nad kosztami z działalności GZM               16 610 339,09 zł 

w niżej wymienionych jednostkach organizacyjnych :          

1) Osiedle „Kijowska” za 2014 r.             2 470 757,20 zł 

2) Osiedle „Generalska” za 2014 r.             2 697 679,18 zł 

3) Osiedle „Targówek” za 2014 r.                        1 625 920,71 zł 

4) Osiedle „Poraje” za 2014r.                                2 722 087,58 zł 

5) Osiedle „Erazma za” 2014 r.                        1 363 251,85 zł 

6) Osiedle „Jagiellońska” za 2014 r.    241 450,78 zł 

7) Biuro Zarządu za 2014 r.                         5 489 191,79 zł 

• kary naliczone dla firmy MAAS               282 073,92 zł 

• przychody przyszłych okresów przedpłaty na zakup lokali 

        z tego:                6 410 976,16 zł 

       Myszkowska II  - 6 410 976,16 zł  
              

• zaliczkowa wpłata na lokal w najmie Marki Okólna 24            10 624,10 zł 

• środki pozostałe z podziału nadwyżki bilansowej za 2012 r. i 2013 r.  
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        przeznaczone na działalność społeczno –oświatowo- kulturalną           20 623, 78 zł 

14. Przychody i koszty. 

Przychody ogółem :                           182 479 574,84 zł 

w tym : 

1. Przychody ze sprzedaży:          180 221 720,62 zł 

• przychody ze sprzedaży produktów                      135 162 727,04 zł 

• zmiana stanu produktów              41 586 085,24 zł 

• ujemna zmiana stanu produktów- nadwyżka  

przychodów nad kosztami na GZM  za 2014 r.       16 610 339,09 zł 

• koszt wytworzenia świadczeń na własne  

potrzeby jednostki                                                   5 780 948,39 zł 

• nadwyżka przychodów nad kosztami  

ubiegłego okresu            14 302 299,04 zł 

    2. Pozostałe przychody operacyjne                690 681,00 zł 

    3. Przychody finansowe               1 567 173,22 zł 

 

Koszty ogółem:                       175 258 300,80 zł 

w tym: 

1. Koszty działalności operacyjnej         174 391 795,72 zł 

2. Pozostałe koszty operacyjne                 829 270,96 zł 

3. Koszty finansowe                              37 234,12 zł 

 

 

 

Przychody, koszty i wyniki finansowe przedstawione w  załączonej tabeli na stronie 18, 

znajdują odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym Spółdzielni za 2014 r., które zostało 

sporządzone zgodnie z postanowieniami rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  

o rachunkowości ( Dz. U.  z 2013 roku poz. 330 z późniejszymi zmianami).Zarząd RSM 

„Praga” stwierdza, że sytuacja finansowa Spółdzielni za 2014 r. jest bardzo dobra,  

a działalność statutowa Spółdzielni nie jest zagrożona, w dającym się przewidzieć okresie. 

Powyższe zostało potwierdzone w trakcie badania sprawozdania finansowego 

 za 2014 r., przez biegłych rewidentów. 
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Przychody, koszty i wynik finansowy Spółdzielni za 2014 rok 
 
 

 

Gospodarka 
zasobami 

mieszkaniowy
mi

Działalno ść 
gospodarcza

Razem ( kol. 
2+kol.3)

Gospodarka 
zasobami 

mieszkaniowy
mi

Działalno ść 
gospodarcza

Razem ( kol. 
5+kol.6)

Gospodarka 
zasobami 

mieszkaniow
ymi (kol. 2 - 

kol. 5)

Działalno ść 
gospodarcza 
(kol. 3 - kol. 

6)

Razem ( kol. 
8+kol.9)

Gospodarka 
zasobami 

mieszkaniow
ymi (kol. 8)

Działalno ść 
gospodarcza 

(kol.9 - 
kol.11)

Razem 
(kol.12+kol.13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Osiedle 
Kijowska 26 134 009,38 4 181 210,15 30 315 219,53 23 663 252,18 1 899 229,26 25 562 481,44 2 470 757,20 2 281 980,89 4 752 738,09 469 972,00 2 470 757,20 1 812 008,89 4 282 766,09
Osiedle 
Generalska 26 535 828,92 2 792 758,93 29 328 587,85 23 838 149,74 1 377 574,08 25 215 723,82 2 697 679,18 1 415 184,85 4 112 864,03 291 010,85 2 697 679,18 1 124 174,00 3 821 853,18
Osiedle 
Targówek 23 424 216,35 2 607 820,76 26 032 037,11 21 798 295,64 1 339 996,73 23 138 292,37 1 625 920,71 1 267 824,03 2 893 744,74 253 219,00 1 625 920,71 1 014 605,03 2 640 525,74

Osiedle Poraje 21 915 621,43 3 514 615,32 25 430 236,75 19 193 533,85 1 935 897,70 21 129 431,55 2 722 087,58 1 578 717,62 4 300 805,20 326 934,00 2 722 087,58 1 251 783,62 3 973 871,20
Osiedle 
Erazma 12 011 520,26 265 402,66 12 276 922,92 10 648 268,41 328 516,42 10 976 784,83 1 363 251,85 -63 113,76 1 300 138,09 0,00 1 363 251,85 -63 113,76 1 300 138,09
Osiedle 
Jagiellońska 6 848 224,14 1 774 209,36 8 622 433,50 6 606 773,36 1 219 853,15 7 826 626,51 241 450,78 554 356,21 795 806,99 128 004,99 241 450,78 426 351,22 667 802,00

Razem 
Osiedla 116 869 420,48 15 136 017,18 132 005 437,66 105 748 273,18 8 101 067,34 113 849 340,52 11 121 147,30 7 034 949,84 18 156 097,14 1 469 140,84 11 121 147,30 5 565 809,00 16 686 956,30

Biuro Zarządu 66 858 774,53 225 701,74 67 084 476,27 61 369 582,74 39 377,54 61 408 960,28 5 489 191,79 186 324,20 5 675 515,99 49 933,16 5 489 191,79 136 391,04 5 625 582,83

RAZEM 183 728 195,01 15 361 718,92 199 089 913,93 167 117 855,92 8 140 444,88 175 258 300,80 16 610 339,09 7 221 274,04 23 831 613,13 1 519 074,00 16 610 339,09 5 702 200,04 22 312 539,13

WYNIK NETTO ( ZYSK NETTO)

Jednostka 
organizacyjna

PRZYCHODY KOSZTY WYNIK BRUTTO ( ZYSK BRUTTO)

Podatek 
dochodowy
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Rozdział III 
 

Eksploatacja i utrzymanie nieruchomości  w 2014 r.  

oraz gospodarka remontowa Spółdzielni. 

 

1.Struktura kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości 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) koszty konserwacji, 

d) koszty obowiązkowych przeglądów technicznych, 

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) woda i ścieki, 

c) gaz z liczników zbiorczych, 

d) energia elektryczna, 

2. Eksploatacja i konserwacja dźwigów, 

3. Inne koszty, w tym: 

a) anteny i domofony, 

b) ochrona osiedli, 

c) pozostałe, 

4. Opłaty na rzecz Urzędu Miasta: 

a) podatek od nieruchomości, 

b) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu/ władanie gruntem, 

c) wywóz odpadów komunalnych. 

 

 

 

 



 20

Udział poszczególnych składników w kosztach eksploatacji i utrzymania nieruchomości 

Spółdzielni w 2014 r. przedstawiał się następująco: 

 

Lp. Wyszczególnienie % 

I. Koszty zależne od Spółdzielni. 40,07 

1. Koszty eksploatacji, w tym: 20,84 

a) koszty administrowania, 7,79 

b) koszty utrzymania czystości 7,42 

c) koszty konserwacji 5,19 

d) koszty obowiązkowych przeglądów technicznych 0,44 

2. Odpis na fundusz remontowy 18,82 

3. Działalność społeczno - oświatowo - kulturalna 0,41 

II. Koszty niezależne od Spółdzielni. 59,93 

1. Opłaty za media, w tym: 46,49 

a) dostawa energii cieplnej 27,54 

b) woda i ścieki 15,53 

c) gaz z liczników zbiorczych 0,88 

d) energia elektryczna 2,54 

2. Eksploatacja i konserwacja dźwigów 1,70 

3. Inne koszty, w tym: 2,99 

a) anteny i domofony 0,65 

b) ochrona Osiedli 0,53 

c) pozostałe 1,81 

4. Opłaty na rzecz Urzędu Miasta, w tym: 8,75 

a) podatek od nieruchomości 2,04 

b)  opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu/władanie gruntem  3,22 

c) wywóz odpadów komunalnych 3,49 

 Ogółem 100,00 
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59,93%

40,07%

Podział kosztów na zależne i niezależne od Spółdzielni 

w 2014 r. (%)

Koszty niezależne od Spółdzielni 59,93 % Koszty zależne od Spółdzielni - 40,07 %
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46,49%

18,82%

7,79%

7,42%

5,63%

8,75%

2,99%1,70%

0,41%

Struktura kosztów eksploatacji i utrzymania 

nieruchomości Spółdzielni w 2014 r. (%)

Opłaty za media - 46,49% (dostawa energii cieplnej - 27,54%, woda i ścieki - 15,53%, gaz z liczników

zbiorczych - 0,88%, energia elektryczna - 2,54%)
Odpis na fundusz remontowy - 18,82%

Koszty administrowania - 7,79%

Koszty utrzymania czystości - 7,42%

Konserwacja i przeglądy techniczne - 5,63% (konserwacja - 5,19%, przeglądy techniczne - 0,44%)

Opłaty na rzecz Urzędu Miasta - 8,75% (podatek od nieruchomości - 2,04%, opłata za użytkowanie

wieczyste gruntu/władanie gruntem - 3,22%, wywóz odpadów komunalnych - 3,49%)
Inne koszty - 2,99% (anteny i domofony - 0,65%, ochrona osiedli - 0,53%, pozostałe -1,81%)

Eksploatacja i konserwacja dźwigów - 1,70%

Działalność społeczno - oświatowo - kulturalna - 0,41%
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Z przedstawionej struktury kosztów wynika, że koszty administrowania ponoszone 

przez Biuro Zarządu i Administracje Osiedli stanowią tylko 7,79 % ogółu kosztów i wynoszą 

8 829 455 zł. Udział kosztów utrzymania czystości w strukturze ogółu kosztów Spółdzielni 

stanowi 7,42 %, co daje kwotę 8 410 655 zł. Koszty konserwacji stanowią 5,19 % ogółu 

kosztów i wynoszą 5 881 937 zł. Udział kosztów obowiązkowych przeglądów technicznych 

w strukturze ogółu kosztów stanowi 0,44 %, co daję kwotę 503 340 zł. Łączne koszty 

eksploatacji, tj. 23 625 387 zł, stanowią 20,84 % ogółu kosztów eksploatacji i utrzymania 

nieruchomości i są niższe niż w 2013 r. Odpis na fundusz remontowy wynoszący 21 339 387 

zł, stanowi 18,82 % ogółu kosztów i pozostaje na podobnym poziomie jak w 2013 roku. 

Przyjęty w Spółdzielni w 2005 r. system planowania narzuca dyscyplinę finansową oraz 

umożliwia i ułatwia pełną kontrolę nad ponoszonymi wydatkami. Dzięki temu w większości 

naszych osiedli od pięciu lat praktycznie nie rosną opłaty ponoszone przez mieszkańców na 

koszty eksploatacji. 

Na przestrzeni ostatnich lat prowadzono prace w celu obniżania kosztów 

administrowania oraz utrzymania czystości, m.in. uzyskano obniżkę kosztów środków 

i materiałów służących do utrzymania czystości w pomieszczeniach wspólnych budynków oraz 

ich otoczeniu poprzez wyłonienie w trakcie organizowanego centralnie dla całej Spółdzielni 

konkursu ofert, właściwych dostawców – bezpośrednich producentów, z pominięciem 

hurtowni. Podobnie dzięki zawarciu centralnej umowy na ubezpieczenie majątku Spółdzielni, 

w dalszym ciągu utrzymywane są relatywnie niskie koszty ubezpieczenia przy korzystnych 

dla Spółdzielni warunkach. 

Koszty niezależne od Spółdzielni, czyli koszty za media, świadczone usługi zewnętrzne 

i podatki stanowią 59,93 % i wynoszą 67 930 812 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 27,54 %, co daje kwotę 31 216 856 zł. Istotną 

pozycję w tej grupie kosztów stanowią koszty wody i odprowadzania ścieków – 15,53 % ogółu 

kosztów, co daje kwotę 17 607 180 zł. Uwzględniając wszystkie koszty mediów tj. energii 

cieplnej, zimnej wody i odprowadzania ścieków, gazu z liczników zbiorczych oraz energii 

elektrycznej, opłaty za media stanowią 46,49 % ogółu kosztów, co daje kwotę 52 705 889 zł.  

Należy zaznaczyć, iż tylko w 2014 r. dostawca ciepła, Dalkia SA (następca SPEC SA) 

dwukrotnie podwyższył cenę za GJ (gigadżul), łącznie o 11,3%. Natomiast stawka opłaty 

za dostawę wody i odprowadzanie ścieków od 2007 r. zmieniana była kilkakrotnie przez 

MPWiK SA i wzrosła z 5,24 zł/m3 na 11,47 zł/m3, co w sumie stanowi podwyżkę o 119 %, 

tj. ponad dwukrotnie. 
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Spółdzielnia ponosi także koszty z tytułu opłat na rzecz Urzędu Miasta, a ich udział 

w strukturze kosztów wynosi 8,75 % tj. 9 912 199 zł, w tym podatek od nieruchomości 2,04 %, 

co daje kwotę 2 310 936 zł, opłaty za teren (użytkowanie wieczyste gruntu, władanie gruntem) 

– 3,22 %, co daje kwotę 3 648 901 zł oraz wywóz odpadów komunalnych 3,49 % co daje kwotę 

3 952 362 zł. Należy zwrócić uwagę, iż opłaty z tytułu podatku od nieruchomości i opłaty za 

teren są systematycznie podwyższane przez Urząd Miasta.  

Mimo podwyżek wprowadzanych przez dostawców zewnętrznych, Spółdzielnia 

na bieżąco kontroluje poziom kosztów i dokłada wszelkich starań, aby koszty kształtowały się 

na możliwie niskim poziomie.  

 

2. Koszty eksploatacji. 

Koszty eksploatacji w 2014 r. wyniosły 23 625 387 zł, w tym: 

1. koszty administrowania – 8 829 455 zł, 

2. koszty utrzymania czystości – 8 410 655 zł, 

3. koszty konserwacji – 5 881 937 zł, 

4. koszty obowiązkowych przeglądów technicznych –503 340 zł. 

Wynagrodzenia wraz z narzutami w grupie pracowników umysłowych wyniosły w stosunku    

do planu 86,91 %. W grupie dozorców i sprzątaczy wyniosły 92,86 %  

i w grupie  konserwatorów 88,01 %.  

Świadczy to o zachowaniu przez Zarząd Spółdzielni dyscypliny finansowej w gospodarowaniu 

środkami zaplanowanymi na wynagrodzenia pracowników Spółdzielni. 

Do osiągnięć Spółdzielni należy zaliczyć: 

− udoskonalenie systemu planowania w Spółdzielni i dzięki temu stworzenie możliwości 

dokonywania szczegółowej analizy kosztów w miejscu ich powstawania, ich 

porównywania 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. 

− dokonywanie okresowych ocen ich wykonania, 

− nowelizacja przygotowanych przez Zarząd i przedłożonych Radzie Nadzorczej ”Zasad 

rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat w RSM 

„Praga”, które uchwałą nr 12/13 Rady Nadzorczej zostały przyjęte w marcu 2013 r.  
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W ramach działalności eksploatacyjnej w 2014 r. rozpatrywano 1098 pism, które 

wpłynęły do Biura Zarządu w sprawach eksploatacyjnych. Rozpatrzono również 334 wnioski, 

które wpłynęły z Administracji Osiedli do Biura Zarządu do Działu Eksploatacji Zasobów 

Mieszkaniowych.  

 

W ramach działalności eksploatacyjnej i remontowej Spółdzielni w 2014 r. zostały zawarte 

następujące ilości umów: 

Lp. Rodzaj umowy Ilość 
1.  Umowy na prace remontowe 172 
2.  Umowy na konserwacje i świadczenie usług 19 
3.  Aneksy do umów na prace remontowe 33 

4.  Porozumienia z kontrahentami 1 

                                                                                    Suma 225 
5.  Umowy najmu:  
5.1 lokali użytkowych 44 
5.2 miejsca postojowe w garażu, schowki 9 
5.3 powierzchnia reklamowa na budynku 3 
6 Aneksy do umów najmu lokali użytkowych 58 

                                                                                    Suma 114 
RAZEM  339 

    

 

Lp. Pisma i wnioski Ilość 
1.  Ilość wniosków 334 
2.  Pisma, które wpłynęły do działu Biura Zarządu w sprawach eksploatacyjnych 1098 

 

3. Fundusz remontowy i remonty. 

Fundusz remontowy: 

a.) tworzony jest z odpisu na fundusz remontowy, który w 2014 r. wynosił  21 339 387 zł, 

b.) ponadto fundusz remontowy: 

- zasilany jest środkami z działalności gospodarczej Spółdzielni; w roku 2014 była                     

to  kwota 4 524  695,55 zł ( środki wypracowane za 2013 r.), 

- zasilany jest innymi dodatkowymi wpływami (m.in. otrzymane odszkodowania).  

Zakres prac remontowych Spółdzielni w 2014 r. był podobny jak w ostatnich kilku latach. 

Świadczy to o prowadzeniu właściwej polityki gospodarczo – finansowej Spółdzielni. 

Prowadzone prace remontowe zapobiegają dekapitalizacji zasobów i mają istotny wpływ 

na poprawę ich stanu technicznego. Szczególną uwagę kolejny rok poświęcono na docieplenia 

ścian zewnętrznych budynków, wymianę instalacji c.o., c.c.w. i z.w. W efekcie takich działań 

od 2003 r. do 2014 r. uzyskano znaczące oszczędności kosztów dostawy energii cieplnej.  
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Koszty dostawy energii cieplnej ilustruje niżej podana tabela. 

 

Koszty energii cieplnej w latach 2003 -2014 
 

Rok Koszty energii cieplnej (zł) 
Roczna oszczędność 

 w stosunku do roku 2003 (zł) 

2003 34 706 361,00 - 

2004 33 275 936,00 1 430 425,00 

2005 32 390 147,00 2 316 214,00 

2006 31 728 586,00 2 977 775,00 

2007 29 910 773,78 4 795 637,22 

2008 29 425 602,28 5 280 758,72 

2009 30 373 678,00 4 332 683,00 

2010 32 580 825,00 2 125 536,00 

2011 30 200 135,00 4 506 226,00 

2012 31 878 207,00 2 828 154,00 

2013 33 407 454,00 1 298 907,00 

2014 30 813 747,53 3 892 613,47 

Razem oszczędności w latach 2004-2014 35 784 929,41  
  

 

Jak wynika z tabeli, dzięki prowadzonym przez Spółdzielnię w latach 2004 – 2014 pracom 

Mieszkańcy Spółdzielni wydali mniej na ogrzewanie mieszkań o kwotę 35 784 929,41 zł. 

Kwota oszczędności jest bliska kwoty jednorocznych kosztów ciepła. Można, zatem stwierdzić, 

że osiągnięte w wyniku termomodernizacji oszczędności pozwoliłyby Spółdzielni na 

nieponoszenie kosztów ciepła przez jeden, cały rok.  

Sukces jest tym większy, że na przestrzeni ostatnich 14 lat, tj. od 2000 roku znacząco wzrosły 

ceny opłat za ciepło: za moc zamówioną o 7%, a za energię zużytą ponad trzykrotnie, tj. o 227%  

Prowadzone w ostatnich latach działania termomodernizacyjne pozwoliły na obniżenie mocy 

zamówionej w budynkach Spółdzielni tylko od roku 2007 o 25%, a zużycia energii w GJ 

(gigadżul) o 21 %. 

Reasumując opłaty za ciepło w RSM „Praga” utrzymywane są na praktycznie niezmiennym 

poziomie w ciągu ostatnich 14 lat (wzrost o 2,9%).  

W samym 2014 r. pomimo dwukrotnej podwyżki cen ciepła wprowadzonej przez dostawcę 

ciepła wydatki na energię cieplną, dzięki prowadzonym pracom, spadły o 7,76 % w stosunku 

do roku 2013.Ponadto w ramach wykorzystania efektów działań energooszczędnych w 2014 

roku  zakończono dla wszystkich budynków analizę mocy zamówionej na potrzeby 

przygotowania ciepłej wody, uzyskując obniżenie mocy zamówionej o 7,5 MW (megawat), tj. 

o 30%. Prace związane ze obniżeniem mocy były dokonywane od drugiej połowy 2013 r. Z 
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tych powodów efekty obniżenia mocy są w pełni widoczne w 2014 r. ,w postaci zmniejszonych 

opłat ponoszonych za dostawę ciepła do podgrzania wody. 

Główne kierunki działalności remontowej zostały wytyczone w Strategii remontowej 

RSM „Praga”, która została zatwierdzona przez III Walne Zgromadzenie RSM „Praga” 

w 2010 r. uchwałą nr 9/2010. Zgodnie z tymi postanowieniami został opracowany „Wieloletni 

rzeczowy plan remontów nieruchomości Spółdzielni na lata 2010-2014”. 

Największy nacisk w ramach tej strategii i planu wieloletniego remontów kładziono na: 

− zabezpieczenie właściwego stanu technicznego budynków, 

− kontynuowanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych, 

− prowadzenie prac zmierzających do oszczędzania energii cieplnej, 

− prowadzenie remontów prowadzących do oszczędności wody, 

− remonty dźwigów zgodnie z wymogami unijnymi, 

− poprawę estetyki budynków i ich otoczenia. 

Plan wieloletni stanowił podstawę do sporządzania szczegółowych rocznych planów remontów 

i konserwacji.  

Projekty osiedlowych planów remontowych przygotowywane są przez Administracje 

Osiedli na podstawie przeglądów 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 Spółdzielni i Radę Nadzorczą.  

Zarząd Spółdzielni kontynuuje działania zapewniające prawidłowy stan techniczny budynków, 

szczególnie zwracając uwagę na prace termomodernizacyjne, w tym ocieplenie ścian 

zewnętrznych budynków, stropodachów i na wymianę instalacji sanitarnych. Wyłanianie 

wykonawców robót remontowych w drodze przetargów i konkursów ofert oraz prowadzenie 

negocjacji z dostawcami materiałów do remontów spowodowało obniżenie ich kosztów. 

Stosowane w Spółdzielni procedury dają możliwość uzyskania korzystnych cen robót. 

Uzyskane oszczędności pozwalają realizować dodatkowe prace remontowe. 

 

3.1 Realizacja remontów w roku 2014 

Na rok 2014 zaplanowano remonty o wartości ponad 28 mln zł. Ostateczna wartość 

wykonanych w 2014 r. remontów wraz z lokalami użytkowymi wyniosła 28 379 195 zł, 

a bez remontów lokali użytkowych 27 502 700 zł. 

W 2014 r. wykonano następujące prace remontowe: 

- ocieplenie ścian zewnętrznych w 2 budynkach, 
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- ocieplenie 10 stropodachów, 

- ocieplenie stropów piwnic w 3 budynkach, 

- wymianę  poziomów instalacji ciepłej i zimnej wody w 5 budynkach, 

- wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody w 4 budynkach, 

- wymianę instalacji centralnego ogrzewania w 1 budynku 

- modernizacje instalacji c.o. w 7 budynkach, 

- montaż podzielników kosztów c.o. w 7 budynkach, 

- wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym w 40 budynkach  

- wymiana instalacji gazowych w 8 budynkach,  

- malowanie klatek schodowych w 8 budynkach,  

- wymiana dźwigów – 2 szt.,  

- remonty dźwigów – 19 szt., 

- wymiana okien na klatkach schodowych w 11 budynkach, 

- remonty dachów w 6 budynkach, 

- wykonanie przyłączy wodociągowych w 11 budynkach, 

- remonty klatek schodowych w podwyższonym standardzie w 10 klatkach, 

- remonty wejść do klatek schodowych w podwyższonym standardzie w 18 klatkach. 

Największe nakłady poniesiono na ocieplenia i renowacje ścian zewnętrznych, 

wymianę instalacji ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania, a także remonty dźwigów. 

Prace termomodernizacyjne były wykonywane kompleksowo. tzn. wykonywano zarówno 

ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z ociepleniem stropodachów, wymianą okien na klatkach 

schodowych, modernizacje lub regulacje instalacji c.o. W  9 budynkach wprowadzony został 

indywidualny system rozliczania kosztów ogrzewania  poprzez montaż podzielników kosztów 

ogrzewania. Łącznie mamy opomiarowane 62 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 

nieopomiarowanych. 

Ponadto wyposażono budynki Spółdzielni w wodomierze lokalowe z odczytem radiowym – 

zamontowano ich ponad 13 tys. szt. w 37 budynkach. Jednoczesny odczyt radiowy pozwoli na 

lepszy monitoring zużycia wody, ograniczenie strat oraz minimalizowanie rozbieżności 

pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego, a sumą odczytów z wodomierzy lokalowych 

budynku. 
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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 termomodernizację budynków zgodnie z ustawą z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów. W 2012 r. realizowano roboty, na które zostały zaciągnięte 

wspomniane kredyty. Po zakończeniu prac Spółdzielnia otrzymała przewidziane w umowach  

i przyznane przez Bank Gospodarstwa Krajowego premie termomodernizacyjne w łącznej 

wysokości 1,8 mln zł. Kredyty te są obecnie spłacane. Podsumowując prace remontowe 

prowadzone przez Spółdzielnię w 2014 r. można stwierdzić, że: 

— w 2014 r. wykonano zaplanowane prace ujęte w planie rocznym remontów, 

— roboty, które podlegały przetargom centralnym wykonano w niższych kwotach 

od zaplanowanych, 

— występowały trudności z uzyskaniem pozwoleń na wykonanie remontów. Było 

to uciążliwe i wprowadziło utrudnienia w realizacji zaplanowanych prac. Prace, których 

nie udało się zrealizować zastąpiono innymi pracami. 

— zwiększono zakres prac związany z estetyką budynków i ich otoczenia. 

 

3.2 Realizacja wieloletniego planu remontów w latach 2010 – 2014. 

Raport dotyczący wydatkowania środków w ramach wieloletniego planu remontów 

nieruchomości RSM "Praga" na lata 2010 – 2014 (Stan po zakończeniu 2014 r.) 

OKRES RAPORT KWOTA W PLN 

2010 
plan 27 150 276 

wykonanie 25 982 380 
% 96% 

2011 
plan 26 225 568 

wykonanie 33 054 543 
% 126% 

2012 
plan 26 307 568 

wykonanie 37 766 706 
% 144% 

2013 
plan 25 122 768 

wykonanie 29 428 061 
% 117% 

2014 
plan 25 097 368 

wykonanie 27 821 769 
% 111% 

ŁĄCZNIE 5 LAT  
plan 129 903 548 

wykonanie 154 053 459 
% 118,59% 
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Należy podkreślić, że w ramach wieloletniego planu remontów wykonano prace remontowe 

na kwotę ponad 154 mln zł, czyli ponad 18 % więcej niż przewidziano w planie. Większy zakres 

wykonanych prac był możliwy w wyniku wykorzystania zysków z działalności gospodarczej 

i inwestycyjnej, oszczędności uzyskanych w przetargach i kredytów z premią 

termomodernizacyjną. 

Natomiast w poniższej tabeli przedstawiono podsumowanie realizacji zadań remontowych 

w trakcie 5 lat obowiązywania planu wieloletniego (podano ilość budynków, w których 

zrealizowano prace remontowe zaplanowane w stosunku do strategii remontowej na lata 2010 

– 2014): 

 Założenia 

planu 5- 

letniego 

WYKONANIE % 

wykonania 

planu 5-

letniego 

BUDYNKI 

2010-2014 
2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 

Docieplenia 

całkowite 35 11 14 17 10 7 59 168,6% 

Docieplenia 

stropodachów 64 24 25 35 27 12 123 192,2% 

Wymiana instalacji 

c.o. 30 12 10 9 2 1 34 113,3% 

Modernizacja 

instalacji c.o. 12 0 6 6 7 7 26 216,7% 

Wymiana okien na 

klatkach 62 22 20 15 22 12 91 146,8% 

Wymiana instalacji 

z.w i c.w. 31 10 10 4 9 10 43 138,7% 

Wymiana instalacji 

gazowej 56 10 10 5 13 9,5 47,5 84,8% 

Malowanie klatek 

schodowych 64 13 9 22 16 16 76 118,8% 

Wymiana instalacji 

elektrycznej 10 2   1  3 30,0% 
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Wymiana pokrycia 

dachu 8 1 11 12 9  33 412,5% 

Wymiana drzwi 

wejściowych 6 4   2  6 100,0% 

Przeniesienie 

głównych zaworów 

gazowych 1 1     1 100,0% 

 

Realizacja wymian instalacji elektrycznych na poziomie 30% byłą świadomym ograniczeniem 

prac do poziomu prac koniecznych. jednocześnie skupiono się na poszukiwaniu 

najefektywniejszego sposobu oszczędzania energii i poprawy estetyki. Rozpoczęto montaż 

energooszczędnych opraw oświetleniowych. 

Niższe od zaplanowanych wykonanie w zakresie wymian instalacji gazowych wynika 

z niewydawania przez Urząd Miasta pozwoleń na budowy. Przyczyną niewydania pozwoleń 

jest nieuregulowanie przez ten sam Urząd gruntów na rzecz Spółdzielni.  

Wykonawcy robót remontowych wyłaniani są w drodze przetargów i konkursów ofert. 

W ubiegłym roku, podobnie, jak w ostatnich kilku latach, przeprowadzono przetargi centralne 

na wybór projektantów i wykonawców: 

— na projektowanie wymian instalacji, 

— negocjacje na dostawę materiałów instalacyjnych, 

— wymian instalacji c.c.w. i z.w., c.o. i gazu i przyłączy wodociągowych, 

— na projektowanie ociepleń i renowacji elewacji– termomodernizacji budynków, 

— ociepleń ścian zewnętrznych budynków oraz ociepleń stropodachów,  

— dostawę i montaż stolarki okiennej i ślusarki na klatkach schodowych, 

— modernizacje i wymiany dźwigów. 

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 wprowadzono 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 cyrkulacyjne na pionach cyrkulacyjnych. 
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Ponadto podsumowując ostatnie 5 lat działalności Spółdzielni 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,  

— uruchomienie mechanizmu Funduszu Efektywności Energetycznej (FEE),  

— uaktualnienie i uściślenie zasad udzielania zamówień i organizowania przetargów przez 

RSM „Praga”. 

Projekty wyżej wymienionych regulacji prawnych, przygotowane przez Zarząd, były 

omawiane z odpowiednimi Komisjami Rady Nadzorczej (Komisja Eksploatacyjno- 

Ekologiczna i Komisja Rewizyjna) oraz zostały przyjęte przez Radę Nadzorczą w postaci 

uchwał. 

Podsumowując ostatnie 5 lat w ramach działań o charakterze technicznym, związanych 

z opomiarowaniem, osiągnięto: 

— dobiega końca wyposażanie zasobów Spółdzielni w wodomierze z odczytem radiowym, 

— sukcesywnie wyposażano budynki Spółdzielni w elektroniczne podzielniki kosztów 

ogrzewania, 

— zakończono wyposażanie budynków Spółdzielni w podliczniki ciepła. 
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Poniżej zamieszczone są zdjęcia z przykładowymi pracami wykonanymi w 2014 r. 

 
Nowa siłownia plenerowa przy ul. Białostockiej 9. 
 

 
Nowa siłownia plenerowa na Szmulkach. 
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Wejście do klatki budynku przy Al. Tysiaclecia 151 w trakcie remontu. 
 
 

 
Wejście do klatki budynku przy Al. Tysiaclecia 151 po remoncie. 
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Budynek przy ul. Łomżyńskiej 15/25 przed renowacją elewacji. 
 
 

 
Budynek przy ul. Łomżyńskiej 15/25 po renowacji elewacji. 
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Budynek przy ul. Radzymińskiej 60/62 przed renowacją elewacji. 
 
 

 
Budynek przy ul. Radzymińskiej 60/62 po renowacji elewacji.. 
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Św. Wincentego 32 przed renowacją elewacji. 
 
 

 
Św. Wincentego 32 po renowacji elewacji. 
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Św. Wincentego 28 przed renowacją elewacji. 
 
 

 
Św. Wincentego 28 po renowacji elewacji. 
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Wejście do klatki schodowej budynku przy ul. Gajkowicza 3 przed remontem. 
 
 

 
Wejście do klatki chodowej budynku przy ul. Gajkowicza 3 po remoncie. 
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Budynek przy ul. Gajkowicza 3 przed ociepleniem. 
 

 
Budynek przy ul. Gajkowicza 5 po ociepleniu. 
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Ogrodzenie przy ul. Zamiejskiej 1, 3 przed remontem. 
 
 

 
Ogrodzenie przy ul. Zamiejskiej 1, 3 po remoncie. 
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Wejście do klatki schodowej przy u. Askenazego 1 kl. I przed remontem. 
 
 

 
Wejście do klatki schodowej przy u. Askenazego 1 kl. I po remoncie. 
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Budynek przy ul. Floriańskiej 14 przed i po renowacji elewacji.  
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Budynek przy ul. Erazma z Zakroczymia 19 przed malowaniem elewacji. 
 
 

 
Budynek przy ul. Erazma z Zakroczymia 19 po malowaniu elewacji. 
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3.3 Szczegółowy opis wykonania wieloletniego rzeczowego planu remontów za lata 2010-

2014 w poszczególnych osiedlach. 

OSIEDLE KIJOWSKA 

 

W latach 2010-2014 w oparciu o pięcioletni plan remontów wykonała szereg 

przedsięwzięć remontowych i modernizacyjnych w zasobach osiedla. Spośród robót 

o charakterze budowlanym wykonano docieplenia ścian zewnętrznych w budynkach 

Białostocka 9 i 11, Wiosenna 3, Ząbkowska 42 i 44, Radzymińska 50, Radzymińska 60/66  

i Łomżyńska 15/25. Wszystkie budynki osiedla „Kijowska” mają więc docieplone ściany 

zewnętrzne. Wykonano również docieplenia stropodachów w budynkach Wiosenna 3, 

Białostocka 9 oraz docieplenia stropów piwnic w budynkach Wiosenna 3 i Białostocka 11. 

Wymieniona została stolarka okienna klatek schodowych, korytarzy lokatorskich i piwnic  

w budynkach Kijowska 11, Wiosenna 1, Wiosenna 3, Korsaka 1, Łomżyńska 22/24, Siedlecka 

1/15, Siedlecka 16/24, Markowska 6, Wołomińska 19, Łochowska 1/29, Białostocka 7, 

Białostocka 9 i Białostocka 11. W budynku Ząbkowska 40 do wymiany pozostają okna klatek 

schodowych i piwnic, i tym samym wszystkie budynki osiedla będą mieć wymienioną stolarkę 

okienną.  

Wykonano remonty i modernizacje klatek i wejść do klatek schodowych. Modernizacja wejść 

do klatek schodowych wykonana jest w oparciu o opracowania projektowe i ma na celu nadanie 

wyższego standardu i estetyki wykończenia oraz większej trwałości zastosowanych rozwiązań, 

zaś szczególny nacisk położono na przywrócenie tej części obiektu jej reprezentacyjnej funkcji. 

Zewnętrzne okładziny schodów i podestów wykonane zostały z lastrico płukanego, na ścianach 

ułożono starannie dobrane okładziny ceramiczne, zamontowano nowoczesne, trwałe  

i estetyczne drzwi wejściowe o właściwej izolacyjności cieplnej. W budynkach Markowska 6, 

Korsaka 1, Al. Tysiąclecia 151 zamontowano poręcze i balustrady ze stali nierdzewnej oraz 

nowoczesne oświetlenie i oznakowanie wejść. W budynkach Markowska 6, Korsaka 1, Al. 

Tysiąclecia 151, Radzymińska 60/66, Łochowska 34, Radzymińska 54/58, Łomżyńska 15/25, 

Wiosenna 2 remont wejść zlecono zewnętrznym wykonawcom. W budynkach Siedlecka 16/24, 

Łochowska 1/29, Łomżyńska 22/24 remont wykonano siłami własnymi administracji osiedla. 

Równocześnie wraz z remontami wejść do klatek wymieniono drzwi wejściowe i zamontowano 

ocieplone drzwi z profili stalowych powlekanych. 

Wykonano remonty izolacji i nawierzchni tarasów komunikacyjnych w budynkach  

Białostocka 9, Radzymińska 50 i Kijowska 11 taras od strony północnej oraz dwa pierwsze 



 46

etapy remontu tarasu od strony południowej. Pomimo trudności wykonawczych remonty 

zostały przeprowadzone i uzyskano zakładane parametry techniczne oraz efekt estetyczny.  

Wykonano remonty i modernizacje chodników z nawierzchnią z kostki betonowej oraz 

naprawy nawierzchni asfaltowych. Wykonano remonty pokrycia dachu, remonty lejów 

zsypowych z wymianą szuflad w budynku Wiosenna 2 kl.2, podniesienie ogrodzenia 

w budynku Białostocka 48, remonty pomieszczeń maszynowni.  

Pod koniec realizacji planu pięcioletniego rozpoczęto wymianę wewnętrznych linii 

zasilających (WLZ) – w budynkach Korsaka 1 i Markowska 6. Ze względu na duże 

zapotrzebowanie środków związane z remontem tarasu, nie było możliwe wykonanie wymiany 

WLZ w budynku Al. Tysiąclecia 151. Wykonano modernizację zbiorczych instalacji 

antenowych w celu dostosowania ich do odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej DVB-

T. Przeprowadzono audyt oświetlenia klatek schodowych i wymieniono oświetlenie klatek  

i korytarzy lokatorskich w budynkach Wołomińska 19, Radzymińska 68/72, Markowska 6. 

Zastosowano niezawodne i dopasowane do wymagań oświetlenie, wykorzystujące nowoczesną 

technologię LED i sterowanie czujnikami ruchu, co pozwoli na ograniczenie kosztów 

zużywanej energii i kosztów konserwacji oświetlenia.  

Wymieniono wewnętrzne instalacje gazowe wraz z przeniesieniem gazomierzy w budynkach 

Kijowska 11(kontynuacja robót z roku 2013) i Ząbkowska 40. Do wymiany pozostają instalacje 

gazowe w budynkach Wiosenna 1, 3, Tarchomińska 10 i Radzymińska 52 a. Budynki 

Białostocka 7, 9, 11 posiadają spawane instalacje gazowe i gazomierze zewnętrzne i, zgodnie 

z protokołami przeglądów okresowych, instalacje w tych budynkach nie wymagają wymiany.  

Prowadzona jest wymiana przyłączy wodociągowych oraz modernizacja hydroforni, 

co umożliwi ograniczenie kosztów i uciążliwości związanych z awariami.  

Wykonywane są remonty instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania, regulacje 

instalacji c.o. i montaż zaworów podpionowych oraz wymiana wodomierzy na wodomierze ze 

zdalnym odczytem w budynkach Kijowska 11, Al. Tysiąclecia 151 i Radzymińska 60/66. 

Wymieniono 19 kabin dźwigów osobowych w budynkach al. Tysiąclecia 151, Korsaka 1, 

Wiosenna 2, Markowska 6, Białostocka 9, ponadto wiele kabin wyremontowano. 

Przeprowadzono modernizacje maszynowni, wymianę 13 zespołów napędowych w budynkach 

Białostocka 9, Korsaka 1, Łochowska 1/29, al. Tysiąclecia 151, Markowska 6 i wymianę 27 

aparatur sterujących dźwigami w budynkach Białostocka 9, Białostocka 11, Korsaka 1,  

al. Tysiąclecia 151, Markowska 6, Wiosenna 2.  

W oparciu o projekt wieloetapowego zagospodarowania terenów zielonych wykonano 

renowację zieleni wraz z nowymi nasadzeniami w rejonie budynków  Białostocka 7, 9 i 11 oraz 
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Radzymińska 50, Radzymińska 52 a, Radzymińska 54/58, Radzymińska 60/66, Radzymińska 

68/72, Łochowska 1/29, Łochowska 36, Łomżyńska 15/25, Łomżyńska 22/24, Siedlecka 1/15, 

Siedlecka 16/24. Wokół nowych nasadzeń wykonano ogrodzenia stalowe. Prowadzona jest 

także coroczna pielęgnacja drzew i krzewów na terenach zielonych osiedla. 

Wykonano plac zabaw dla dzieci przy budynkach Białostocka 7, dwie siłownie plenerowe przy 

budynkach Białostocka 9, Łomżyńska 15/25 i plac do ćwiczeń typu „street workout” 

z urządzeniami do treningu ulicznego przy budynku Ząbkowska 42.  

Wykonano system osiedlowego monitoringu wizyjnego. Umowa z firmą Vectra, dostawcą 

usług telekomunikacyjnych, wynegocjowana przez Zarząd, stworzyła dogodne warunki 

do rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego osiedla. W pierwszym etapie zamontowano 

kamery z radiowym przesyłaniem sygnału, obecnie działa już 69 kamer, w tym 5 kamer 

sterowanych, przesyłanie sygnału za pomocą łączy światłowodowych i cyfrową rejestrację 

obrazu w centrali telekomunikacyjnej w budynku administracji osiedla.  

 

OSIEDLE GENERALSKA 

 

W latach 2010-2014 w budynkach Osiedla wykonano zadania remontowe 

i modernizacyjne ujęte w pięcioletnim planie remontów. Zrealizowano również szereg prac 

wynikających z bieżącej eksploatacji zasobów Osiedla. W grupie robót dociepleniowych 

wykonano ocieplenia budynków: Askenazego 1, 5, 7, 9, 11, Zamiejska 3,9,13,15,17, 

Mokra 4, 23. Poza planem docieplono budynki Zamiejska 5 oraz Zamiejska 7 i tym samym 

zakończono proces dociepleń budynków ścian zewnętrznych w Osiedlu. 

Zgodnie z planem 5- letnim docieplono wszystkie stropodachy ujęte w planie tj. Askenazego 

1, 5, 7, 9, 11, Zamiejska 5, 7, 9, 13, 15, 17, Gajkowicza 1, 4, 5,9, 11, Kuflewska 2, Szczepanika 

2, Mokra 2, 4, 23, Janinówka 14, a dodatkowo udało się jeszcze ocieplić stropodachy  

w budynkach: Janinówka 9, 11, 13, Gajkowicza 3, 7, Kuflewska 4, Remiszewska 1, 7, Mokra 

31. 

Od 2012 roku rozpoczęto prace związane z renowacjami elewacji budynków ocieplonych 

w latach 90- tych. Wykonano zgodnie z planem renowację elewacji budynków Szczepanika 2, 

Gajkowicza 1, 4, 9 oraz dodatkowo Gajkowicza 3.  

Renowacja elewacji budynku Gajkowicza 5 została rozpoczęta w 2014 r., natomiast 

zakończenie nastąpiło w 2015 roku. 
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Przy realizacji prac renowacyjno – dociepleniowych budynków wykonywane były następujące 

roboty towarzyszące zgodnie z projektami technicznymi: 

- przebudowa wejść do klatek schodowych uwzględniająca wbudowanie ścianek osłonowych 

z luksferów i wyłożenie ścian płytkami gresowymi szkliwionymi oraz wymiana oświetlenia 

przed wejściami, 

- wymiana drzwi wejściowe na aluminiowe, estetyczne i wpływające na zminimalizowanie strat 

ciepła, 

-zmodernizowano centrale domofonowe na nowoczesne z możliwością otwierania drzwi 

chipami, 

- w celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców wyremontowano podesty oraz 

przebudowano podjazdy dla osób niepełnosprawnych i wózków, wraz z zamontowaniem 

poręczy ze stali nierdzewnej polerowanej. 

Wymieniona została stolarka okienna w klatkach schodowych w budynkach: Askenazego 5, 7, 

9, 11, Zamiejska 7, 13, Kuflewska 2, Mokra 2, 23, 31, 33, Gajkowicza 1, 5, 7, 9, 11, Janinówka 

11. W budynku Janinówka 13 wymiana będzie zrealizowana do końca 2015 r.  

Ponadto ze względu na trwający proces montażu podzielników kosztów centralnego 

ogrzewania i konieczność zminimalizowania strat ciepła rozpoczęto wymianę drzwi 

na galeryjkach na drzwi aluminiowe, estetyczne, spełniające normy cieplne. Do końca 

2014 roku wymieniono drzwi w budynkach: Zamiejska 9, 13, 17, Askenazego 5, 11. 

W 2014 roku rozpoczęte zostały prace związane z gruntowną przebudową schodów 

wejściowych oraz podjazdów do klatek schodowych w rejonie ulic Zamiejskiej/Askenazego 

polegające na złagodzeniu wysokości schodów i pojazdów z wykonaniem nowych, 

estetycznych okładzin z lastrika oraz wykonaniem nowych poręczy ze stali nierdzewnej 

zgodnie z opracowanymi projektami technicznymi. Prace te znacznie wpłynęły, nie tylko 

na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, ale też w dużym stopniu poprawiły estetykę Osiedla. 

Zgodnie z planem wieloletnim wymieniono instalację elektryczną w piwnicach budynków 

Janinówka 9, 9A, 11, 14: Kuflewska 2, 4, Gajkowicza 5, 9, 11; Askenazego 7, 9. Ponadto 

dodatkowo wymieniono również instalację elektryczną w piwnicach budynków Askenazego 1, 

11, Gajkowicza 4, Mokra 2, 23 oraz Janinówka 13. 

W omawianym okresie prace malarskie w klatkach schodowych budynków: Zamiejska 5, 11, 

13, Askenazego 7, 9, 11, Mokra 4, 31, 33, Szczepanika 2, Kuflewska 2, Gajkowicza 5, 

Janinówka 11 wykonano siłami własnymi.  

Z uwagi na podwyższenie standardu remontu klatek schodowych oraz związany z tym wzrost 

kosztów remont klatek w budynkach Gajkowicza 1,7 przesunięto na lata 2015-2017.  
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Remont klatek schodowych budynku Askenazego 5 zaplanowany na 2014 rok zgodnie 

z wykonanym projektem w podwyższonym standardzie nie został wykonany ze względu 

na bardzo wysoki koszt, a jego realizacja odbędzie się etapowo w latach 2016 - 2017. 

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania zrealizowana została w budynkach: Askenazego 1, 

5, 9, 11, Zamiejska 3, Janinówka 14, Gajkowicza 5, 9, 11, Kuflewska 2, Mokra 2, 4, 23, 

Szczepanika 2 zgodnie z planem w całości, a dodatkowo wymieniono instalację c.o. 

w budynkach: Mieszka I 13, 15, 17, 21, 23, Okólna 28, Remiszewska 7 i Mokra 31 oraz 

zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania w budynkach: Zamiejska 5, 7, 9, 13, 15, 

17, Askenazego 7, Gajkowicza 4, co pozwoliło na całkowite zakończenie wymian instalacji 

c.o. w osiedlu. 

Konsekwencją przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych tj. zakończenia dociepleń 

i wymian instalacji centralnego ogrzewania w budynkach było rozpoczęcie procesu montażu 

podzielników kosztów centralnego ogrzewania. Do końca 2014 roku udało się zamontować 

podzielniki w budynkach: Mieszka I 13, 15, 17, 21, 23, Okólna 28, Zamiejska 7, 13, 17, 

Askenazego 1, 11, Mokra 2, 4, Szczepanika 2, Gajkowicza 11, Janinówka 14, Remiszewska 7. 

Zgodnie z założeniami instalacje ciepłej i zimnej wody wymieniono w budynkach: 

Kuflewska 2, Janinówka 14, Mokra 23. Dodatkowo poza planem wymieniono instalację ccw 

i zw w budynku Janinówka 9A oraz wymieniono stalowe poziomy ciepłej i zimnej wody 

w budynkach: Zamiejska 1, 9, 11, Askenazego 11, Janinówka 7, 13, Szczepanika 2 na rury 

z polipropylenu.  

Tym samym instalacja pionów ciepłej i zimnej wody w budynkach wymieniona została w 100% 

na polipropylen. 

W 2013 roku rozpoczęliśmy prace związane z likwidacją hydroforni wolnostojących 

zbiorczych, co pozwoli zminimalizować występowanie awarii zewnętrznych oraz 

niekontrolowane wycieki wody. 

W/w prace rozpoczęliśmy od hydroforni H - 614, która zasilała trzy budynki Zamiejska 7, 9, 

11. W roku 2014 zlikwidowano kolejną hydrofornię H - 611, która zasilała budynki: Zamiejska 

13, 15, 17.  

Powyższe prace polegały na wykonaniu nowych przyłączy wodociągowych do każdego 

budynku indywidualnie oraz montażu zestawów hydroforowych wraz z adaptacją pomieszczeń. 

Zrealizowany w całości został zakres wyniesienia zaworów gazowych na zewnątrz budynków. 

Obecnie wszystkie budynki w Osiedlu mają główne zawory gazowe wyniesione na zewnątrz. 

W 2010 r. w węzłach cieplnych budynków Osiedla „Generalska” położonych w Markach 

zamontowano indywidualne kotły gazowe, co pozwoliło na odłączenie tych budynków 
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od lokalnego dostawcy ciepła, a tym samym zmniejszenie opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą 

wodę. 

Większy nacisk został położony na prace związane z wymianą instalacji gazowej. Konieczność 

wymian była spowodowana przydzieleniem przez dostawcę gazu dla części budynków Osiedla 

najwyższej i zarazem najdroższej taryfy W5, a także ze względu na bezpieczeństwo, ponieważ 

dotychczasowe instalacje wykonane były w technologii rur skręcanych, a obecnie nowe są 

spawane. Poza ujętym w planie budynkiem Gajkowicza 11, dodatkowo wymieniono instalację 

gazową w budynkach: Askenazego 1, 5, Zamiejska 7, 11, Kuflewska 4, Janinówka 9, 11, 13, 

Gajkowicza 7. 

Na lata 2010 – 2014 do wymiany zaplanowanych było 20 szt. aparatur dźwigowych. 

Ze względu na niezbędne dodatkowe naprawy zalecone przez Dozór Techniczny Dźwigów oraz 

liczne akty wandalizmu wymieniono łącznie 14 szt. aparatur sterowych. Równolegle od 2013 

roku rozpoczęto kompleksową wymianę dźwigów. W 2013 roku wymieniono dźwig towarowy 

w budynku Askenazego 6, a w 2014 roku wymieniono dźwig towarowy w budynku Mokra 4. 

Dla poprawy estetyki Osiedla w 2014 roku rozpoczęto wymianę starych ogrodzeń trawników 

na nowe, stalowe, estetyczne wraz z rekultywacją trawników przy budynkach i kompleksową 

renowację zieleni. Nowe ogrodzenia zamontowano przy budynkach: Gajkowicza 1, 3, 

Zamiejska 1, 3. Na lata 2015 - 2019 zaplanowano kontynuację  wymiany ogrodzeń wraz 

z renowacją zieleni w celu dalszej poprawy estetyki Osiedla. 

Prowadzona jest również coroczną pielęgnację drzew i krzewów na terenach zielonych naszego 

Osiedla. 

W celu dalszej poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i samochodowego na terenie Osiedla 

zlecono wykonanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego, które zostały zatwierdzone 

przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji oraz Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy, Biuro Drogownictwa i Komunikacji dot. rejonu ulic Gajkowicza 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 

Janinówka 7, 9, 11, 13, 14, Mokra 2, 4, 23 z jednoczesnym wykonaniem oznakowania 

poziomego i pionowego – realizacja rok 2013 i 2014, natomiast pozostałe rejony budynków na 

ul. Askenazego i Zamiejskiej będą realizowane w latach 2015-2017. 

Dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w roku 2013 rozpoczęto montaż monitoringu 

w budynkach. Na koniec 2014 roku monitoring był zamontowany w 5 budynkach.  
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OSIEDLE TARGÓWEK 

 

Realizując wieloletni rzeczowy plan remontów w latach 2010 -2014 wykonano szereg prac 

remontowych i modernizacyjnych w zasobach osiedla. 

Podstawowym celem do realizacji było kompleksowe prowadzenie prac 

termomodernizacyjnych w ramach, których wykonano docieplenie ścian zewnętrznych wraz 

z dociepleniem stropodachów w budynkach P. Skargi 61, Radzymińska 97, H. Junkiewicz 1, 

2b,10, Myszkowska 1a, 1b, Remiszewska 16, 18, 20, Wincentego 28, 32, 38, 40. Jesienią 2014 

roku rozpoczęto prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. P. Skargi 63 i Smoleńskiej 

82, które są aktualnie w toku realizacji, a ich zakończenie nastąpi do 30.06.2015 roku.  

Wykonano również docieplenia stropodachów w budynkach Myszkowska 1, 2, 4, 

Tykocińska 32, H. Junkiewicz 2, 2a, 4, 6, 8, 10, Prałatowska 2, 4, 8 oraz docieplenie 

stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachu w budynku H. Junkiewicz 12.  

W budynkach przy ul. Remiszewskiej 16, 18, 20, Św. Wincentego 28, 32, 38, 40, w których 

wykonano prace dociepleniowe ścian zewnętrznych przeprowadzono również remonty wejść 

do klatek schodowych. Prace te miały na celu poprawę stanu technicznego oraz nadanie 

wyższego standardu i estetyki wykończenia zewnętrznych elementów budynków. Zewnętrzne 

okładziny schodów i podestów wykonane zostały z lastrico płukanego, na ścianach przy 

drzwiach wejściowych ułożono starannie dobrane okładziny ceramiczne, zamontowano 

poręcze i balustrady ze stali nierdzewnej. Przeprowadzono także remont wejść 

do klubów osiedlowych wraz z montażem platform dźwigowych mieszczących się 

w budynkach przy ul. Kołowej 2 i Goławickiej 1. Zlikwidowano w ten sposób bariery 

architektoniczne dla osób starszych i niepełnosprawnych. 

Wykonano remonty dachów w budynkach mieszkalnych H. Junkiewicz 8, 10, Tykocińska 42, 

oraz w budynku biura Administracji przy ul. Witebskiej 4. W budynkach przy ul. Goławickiej 3, 

9, H. Junkiewicz 4, 6, Kołowej 2, 4, Prałatowskej 4, 5, 6, 8, zamontowano system 

przeciwoblodzeniowy na orynnowaniu dachów, mający na celu zapobieganie w okresie 

zimowym zjawiskom wpływającym na działania niszczące substancję mieszkaniową 

powodowane przez zamarzający, a następnie topniejący śnieg.  

W okresie realizowanego w latach 2010 – 2014 planu wieloletniego wymieniona została 

stolarka okienna w częściach wspólnych budynków przy ul. Prałatowskiej 6, 8 Goławickiej 7, 9 

Olgierda 44, Remiszewskiej 16, 18, 20, P. Skargi 61, H. Junkiewicz 1, 10, 2b, Myszkowskiej 

1a,1b, Św. Wincentego 28, 32, 38, 40 oraz w budynku biurowo – warsztatowym Administracji 
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przy ul. Witebskiej 4. Tym samym zakończono wymianę stolarki okiennej we wszystkich 

budynkach osiedla. 

Wymieniono instalację stalową ccw i zw w ostatnich 4 budynkach przy ul. H. Junkiewicz 8, 

10, 12 i Olgierda 42, poziomy instalacji ccw i zw w budynkach H. Junkiewicz 4, Radzymińska 

97, Remiszewska 16, 18, 20, oraz poziomy instalacji zw w budynkach Smoleńska 82, P. Skargi 

63 na instalację z tworzyw sztucznych. Tym samym zakończono wymianę instalacji wodnych 

we wszystkich budynkach osiedla. 

Zakończono także wymianę instalacji c.o we wszystkich budynkach Osiedla oraz dodatkowo 

w 10–u budynkach (objętych kredytem termomodernizacyjnym) zgodnie z audytem 

energetycznym wykonano regulację instalacji c.o. W 14 budynkach H. Junkiewicz 1, 2b, 10, 

12 Radzymińska 97; Myszkowska 1a, 1b; Remiszewska 18, 20; P. Skargi 61, Św. Wincentego 

28, 32, 38, 40 w celu racjonalnego zużycia ciepła zamontowano podzielniki kosztów 

ogrzewania, co w znaczący sposób wpłynęło na obniżenie zużycia energii cieplnej w tych 

budynkach.   

Zrealizowano roboty malarskie klatek schodowych w budynkach H. Junkiewicz 2, 12, 

Myszkowska 4, Goławicka 7, Prałatowska 6, Radzymińska 97, Remiszewska 16, Wejherowska 

3.  

W budynkach H. Junkiewicz 2, Myszkowska 4, Goławicka 7, Radzymińska 97, 

Remiszewska 16, w których były prowadzone prace malarskie wykonano remont lei i szuflad 

zsypowych. W 2014 roku rozpoczęte zostały prace mające na celu dostosowanie nieruchomości 

do nowego systemu odbioru odpadów. W ramach tych prac wykonano remont komór 

zsypowych w budynku Kołowa 2 oraz przebudowano altanki śmietnikowe przy budynkach P. 

Skargi 63, Smoleńska 82, H. Junkiewicz 8 i Tykocińska 42 . 

W celu ograniczenia kosztów zużycia energii elektrycznej w budynkach H. Junkiewicz 2, 12, 

Myszkowska 4, Goławicka 7, Prałatowska 6, Radzymińska 97, Remiszewska 16, Wejherowska 

3 równocześnie z pracami malarskimi wykonano wymianę oświetlenia klatek schodowych, 

wykorzystując nowoczesną energooszczędną technologię LED.  

Wymieniono wewnętrzną instalację gazową w budynkach Goławicka 1, 5, 7, 11, H. Junkiewicz 

4, 6, Kołowa 2, 4, Myszkowska 1, Prałatowska 8, Wejherowska 3, 6, Św. Wincentego 40, 

Tykocińska 32. Na koniec 2014 roku instalacja gazowa wymieniona została w 25 budynkach. 

Do zakończenia tych robót pozostało jeszcze 14 budynków, które będą zrealizowane w latach 

2015 -2019. 
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W 2014 roku zakończono wymianę wodomierzy na wodomierze ze zdalnym odczytem 

radiowym we wszystkich budynkach osiedla. Dzięki temu odczyty stanów zużycia wody 

odbywają się jednocześnie we wszystkich lokalach, bez konieczności obecności użytkowników 

w lokalach . 

Przeprowadzono modernizację instalacji zewnętrznej sieci wodociągowej, polegającą 

na wykonaniu nowych przyłączy do 23 budynków bezpośrednio z sieci miejskiej i wyłączeniu  

z eksploatacji hydroforni wolnostojących przy ul. Radzymińskiej 99, Wejherowskiej 2, 

Prałatowskiej 10, Św. Wincentego 38a, Olgierda 44a, co wyeliminowało ponoszenie strat 

z tytułu ubytków wody, związanych z awariami na starych rurociągach zasilających budynki 

z hydroforni.  

W 33 dźwigach wymieniono aparatury sterownicze. Wymiana aparatur sterowniczych 

w pozostałych 31 dźwigach będzie kontynuowana w latach 2015 – 2019, co będzie skutkowało 

zakończeniem prac modernizacyjnych dźwigów w osiedlu, związanych z wymianą aparatur 

sterowniczych. 

Poza pracami zaplanowanymi w wieloletnim planie remontów na lata 2010 - 2014 dodatkowo 

wykonano wewnętrzną instalację wodociągową p.poż. w budynkach Kołowa 2, 4, Prałatowska 

2, 4, montaż wyłącznika ppoż. w budynkach  Kołowa 2, Prałatowska 2, 4 oraz montaż instalacji 

oświetlenia awaryjnego, sterowania oddymianiem klatek schodowych i szybów windowych w 

budynkach Kołowa 4, Prałatowska 2, których konieczność wykonania nałożona była Decyzją 

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy.  

W 2014 roku rozpoczęto montaż systemu monitoringu wizyjnego w budynkach osiedla.  

Reasumując należy podkreślić, że konsekwentna realizacja 5 – cio letniego planu remontów 

i modernizacji Osiedla „Targówek” w latach 2010 – 2014 pozwoliła na utrzymanie 

nieruchomości w dobrym stanie technicznym oraz umożliwiła podwyższenie standardu 

i wartości użytkowej zasobów mieszkaniowych, a także przyczyniła się do poprawy estetycznej 

całego osiedla. Z roku na rok maleje liczba budynków wymagających wymiany instalacji 

gazowej oraz modernizacji dźwigów. Całkowicie zostały zakończone prace w zakresie 

wymiany instalacji zimniej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania oraz wymiany okien  

w częściach wspólnych. Praktycznie zakończone zostały prace dociepleniowe ścian 

zewnętrznych. W najbliższym okresie pięcioletnim będą prowadzone tylko prace 

dociepleniowe uzupełniające w budynkach z pozostawionymi fragmentami elewacji z blachą 

trapezową. W zakresie bezpieczeństwa kontynuowany będzie  montaż monitoringu wewnątrz i 
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na zewnątrz budynków, oraz realizowany będzie program zagospodarowania terenów 

zielonych osiedla na podstawie profesjonalnie wykonanej dokumentacji projektowej. 

 

OSIEDLE PORAJE 

 

W latach 2010-2014 w ramach przyjętego pięcioletniego planu remontów wykonano szereg 

przedsięwzięć remontowych i modernizacyjnych w zasobach Osiedla. Jednym z podstawowych 

założeń planu było wykonanie modernizacji instalacji c.o. w budynkach Śreniawitów 1, 2, 4, 5, 

7, 12, Nagodziców 2, 3; Wittiga 1, 2, 3, 4, 7, 9 Porajów 5, 6, 8, Antalla 4; Atutowa 5, 7; Pancera 

8, 9, 12, 14, 17, 18, 22. W wyniku przeprowadzonej modernizacji instalacji c.o. uzyskano 

znaczne oszczędności w zużyciu ciepła na cele grzewcze.  

Wymieniono instalacje gazowe w budynkach Śreniawitów 2, 5, 12; Nagodziców 2, 3; Wittiga 4, 

7, 9, Porajów 4, 8. W przypadku budynków Atutowa 5, 7 wymianę przerwano z uwagi na brak 

zgody ze strony Urzędu Dzielnicy. 

Wykonano wymianę instalacji zimnej i ciepłej wody w budynkach Pancera 5, 7, 8 kończąc tym 

samym wymianę instalacji we wszystkich budynkach w Osiedlu, również na bieżąco 

prowadzone były wymieniany wodomierzy na wodomierze z radiowym odczytem. 

Wymieniono również podliczniki c.o. 

Celem wyeliminowania zalań z kanalizacji wykonano kamerowanie, czyszczenie pionów 

i poziomów kanalizacyjnych we wszystkich budynkach wysokich. 

W całości we wszystkich budynkach została wymieniona stolarka okienna klatek schodowych, 

korytarzy lokatorskich i piwnic, jak również ślusarka aluminiowa wszystkich wyjść 

galeryjowych została wymieniona na estetyczną i szczelną.  

W celu poprawy estetyki i stanu technicznego zasobów wykonano naprawę elewacji czterech 

budynków Ceramiczna 5, 5A, 7, 9 i rozpoczęto proces likwidacji glonów. Glony usunięto 

poprzez mycie elewacji z zastosowaniem środka odgrzybiającego budynku Atutowa 1 wraz 

z malowaniem elewacji farbą elewacyjną antygrzybiczną. Osiągnięto pozytywny efekt, 

co wskazuje na zasadność kontynuacji przyjętej metody w latach następnych.  

W całości wymieniono drzwi komór zsypowych wraz z wykonaniem nowych podjazdów 

z kostki brukowej 

Wykonano docieplenie stropodachów we wszystkich budynkach. 

Wykonano malowanie klatek schodowych w budynkach Śreniawitów 5, 7; Nagodziców 3; 

Wittiga 7, 9; Porajów 4, 6; Wittiga 3; Gębicka 4; Atutowa 1; Pancera 7. W celu poprawy 

estetyki i podniesienia standardu wykonywanych prac, zlecono wykonanie projektu remontu 
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klatek schodowych w budynkach Porajów 8, Atutowa 7, Pancera 6, 22, Śreniawitów 2 oraz 

wejść do klatek schodowych Śreniawitów 1 i Nagodziców 2. Prace te ujęte są w planie 

remontów 2015 r.  

Wymieniono również na nowoczesne estetyczne, lekkie i szczelne klapy wyjść na dachy 

we wszystkich budynkach oraz rozpoczęto wykonanie remontów dachów z uwagi na 20-tni 

okres eksploatacji pokryć dachowych w budynkach Pancera 9, 10, 3, 14, 17, Antalla 5; Gębicka 

2, 4; Śreniawitow 2, 4, 5, 12, Atutowa 3, 5, 7; Antalla 4, 6; Wittiga 1, 4, 9; Nagodziców 2; 

Porajów 4. 

Wyremontowano i pomalowane wszystkie altanki śmietnikowe Osiedla. 

W ramach działań zmierzających do oszczędności zużycia energii elektrycznej 

przeprowadzono audyt oświetlenia klatek schodowych zastosowano niezawodne oświetlenie 

wykorzystujące nowoczesną technologię LED, sterowane czujnikami ruchu we wszystkich  

budynkach wysokich. Osiągnięto oszczędności energii elektrycznej w budynkach rzędu 50%. 

W całości wymieniono wyeksploatowane klosze lamp oświetlenia ulic i ciągów pieszo-

jezdnych Osiedla. Rozpoczęto wymiany wysłużonych wentylatorów oraz tablic obsługujących 

pracę wentylacji mechanicznej. 

Wymieniono 13 kabin dźwigów osobowych na nowoczesne spełniające aktualne wymogi  

unijne w budynkach Śreniwitów 1, 2, Nagodziców 3, Wittiga 1, 3, 9, Porajów 4, 6, 8, Antalla 4, 

Pancera 18. Zamontowano trzy platformy dla osób niepełnosprawnych w budynkach przy  

ul. Wittiga 3, Śreniawitów 7 oraz Nagodziców 3. 

Wykonano kapitalny remont pomieszczeń Klubu Osiedlowego „ARKONA”. 

Wykonano remonty i modernizacje chodników z nawierzchnią z kostki betonowej oraz 

naprawy nawierzchni asfaltowej. 

W celu polepszenia bezpieczeństwa wykonano system osiedlowego monitoringu wizyjnego  

i zamontowano kamery na klatkach schodowych budynków wysokich oraz w wymienionych 

kabinach dźwigów, a w dwóch newralgicznych obszarach zewnętrzne kamery obrotowe. 

Wydarzenia w zasięgu kamer są na bieżąco przesyłane i rejestrowane  za pomocą łączy 

światłowodowych w centrali w budynku Administracji Osiedla. Dzięki monitoringowi 

uzyskano pozytywne efekty w poprawie bezpieczeństwa. 

W zakresie zieleni na bieżąco prowadzone są modernizacje, wycinki i remonty placów zabaw 

wraz z uzupełnieniem urządzeń. Wykonano również renowację boiska przy ul. Wittiga 1, 3 

(nowa nawierzchnia). W roku 2014 zlecono wykonanie szczegółowego projektu inwentaryzacji 

zieleni oraz nasadzeń. Wykonanie prac nastąpi w 2015roku. 
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OSIEDLE ERAZMA 

 

W latach 2010-2014 w oparciu o pięcioletni plan remontów Administracja Osiedla 

„Erazma” wykonała szereg przedsięwzięć remontowych i modernizacyjnych w swoich 

budynkach. Wśród robót o charakterze budowlanym wykonano docieplenia ścian 

zewnętrznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Erazma  

z Zakroczymia 4, Erazma z Zakroczymia 7, Erazma z Zakroczymia 8, Erazma z Zakroczymia 

13. Były to ostatnie budynki w osiedlu „Erazma”, w których zakończyła się termomodernizacja 

polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych. W ramach termomodernizacji wykonano 

również docieplenia stropodachów i stropów piwnicw budynkach przy ul. Erazma  

z Zakroczymia 1, Erazma  z Zakroczymia 4, Erazmaz Zakroczymia 5, Erazma z Zakroczymia 

6, Erazma z Zakroczymia 9, Erazma z Zakroczymia 10, Erazma z Zakroczymia 19 oraz  Erazma 

z Zakroczymia 21. Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych to kolejny etap prac 

termomodernizacyjnych przeprowadzonychw budynkach przy ul. Erazma z Zakroczymia 1, 

Erazma z Zakroczymia 3, Erazmaz Zakroczymia 5. Przeprowadzono remonty klatek 

schodowych przy ul. Erazmaz Zakroczymia 2, Erazma z Zakroczymia 7,  Erazma   

z Zakroczymia 8, Erazmaz Zakroczymia 10,  Erazma z Zakroczymia 19,  Erazma   

z Zakroczymia 21,  A. Kamińskiego 4A, A. Kamińskiego 6, A. Kamińskiego 14,   

A. Kamińskiego 20. W celu poprawienia walorów estetycznych osiedla dokonano prac 

renowacyjnych elewacji budynków przyul. A. Kamińskiego 8, A. Kamińskiego 10,  

A. Kamińskiego 12, A. Kamińskiego 14, A. Kamińskiego 16, Ćmielowska 15, Ćmielowska 

15A oraz dokonano wymian stolarki drzwiowej wejść do klatek schodowych w budynkach przy 

ul. Erazma z Zakroczymia 13, Erazma z Zakroczymia 21 – boczne skrzydła wiatrołapu,  

A. Kamińskiego 14,A. Kamińskiego 16, A. Kamińskiego 20 kl. III i VI. Starą stalową 

konstrukcję drzwi wejściowych zamieniono na ocieplone drzwi z profili stalowych 

ocynkowanych o wysokich parametrach cieplnych, dzięki którym nie dochodzi do dużych strat 

ciepła. W celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców dokonano na terenie Osiedla 

remontów ciągów komunikacyjnych polegających na wymianie płyt chodnikowych na kostkę 

betonową przy budynkach Erazma z Zakroczymia 3, Erazma z Zakroczymia 4, Erazma  

z Zakroczymia 5, Erazma z Zakroczymia 6, Erazma z Zakroczymia 7, Erazma 

z Zakroczymia 13, A. Kamińskiego 2, A. Kamińskiego 4, Kamińskiego 6, 

A. Kamińskiego 6A, A. Kamińskiego 8, A. Kamińskiego 10, A. Kamińskiego 14, 

A. Kamińskiego 16, A. Kamińskiego 18, A. Kamińskiego 20, A. Kamińskiego 6, 

A. Kamińskiego 6A,  A. Kamińskiego 20A. Ponadto w zależności od potrzeb wykonywano 
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naprawy schodów z lastryko, które to z uwagi na zły stan techniczny były kwalifikowane 

do remontu. Nawierzchnia asfaltowa na terenie całego osiedla jest corocznie remontowana 

poprzez wycinanie i łatanie na gorąco ubytków. Dokonano wymiany latarni ulicznych 

na terenie osiedla. Stare stalowe mocno skorodowane zostały zastąpione nowymi latarniami  

z kompozytu, dzięki czemu Osiedle zyskało pod względem estetycznym.  

W budynkach przeprowadzono szereg prac instalacyjnych tj. wymianę instalacji ciepłej  

i zimnej wody, które zostały wykonane w budynkach przy ul. Erazma z Zakroczymia 1, Erazma 

z Zakroczymia 2, Erazma z Zakroczymia 3, Erazma z Zakroczymia 5, Erazma  

z Zakroczymia 6, Erazma z Zakroczymia 8, Erazma z Zakroczymia 10, Erazma  

z Zakroczymia 19 oraz Erazma z Zakroczymia 21. Wymieniono również instalację centralnego 

ogrzewania w budynkach przy ul. Erazma z Zakroczymia 19 i Erazma 

z Zakroczymia 21. Przeprowadzono regulacje instalacji centralnego ogrzewania 

w budynkach przy ul. Erazma z Zakroczymia 4, Erazma  z Zakroczymia 5, Erazma 

z Zakroczymia 7, Erazma z Zakroczymia 8, Erazma z Zakroczymia 13, gdzie w kolejnym etapie 

zostały zamontowane zostały podzielniki kosztów ciepła.W związku z upływem okresu 

legalizacji nastąpiła wymiana liczników ciepła w budynkach A. Kamińskiego 6, 

A Kamińskiego 8, Ćmielowska 15, Ćmielowska 15A oraz wymiana wodomierzy ciepłej 

i zimnej wody z odczytem radiowym, które zamontowano we wszystkich budynkach Osiedla. 

Wymieniono kompleksowo 5 kabin dźwigów w budynkach Erazma z Zakroczymia 2 kl. I, III, 

Erazma z Zakroczymia 8 kl. I, Erazma z Zakroczymia 10 kl. I, II. 

Z uwagi na duże połacie terenów zielonych w Osiedlu prowadzona jest coroczna pielęgnacja 

drzew i krzewów. 

 

OSIEDLE JAGIELLO ŃSKA 

 

W latach 2010 – 2014 w ramach wieloletniego rzeczowego planu remontów w Osiedlu 

„Jagiellońska” wykonane zostały prace związane z termomodernizacją elewacji budynków: 

Jagiellońska 3, 5a oraz renowacją elewacji budynku Floriańska 14. Wykonano również mycie 

elewacji budynku Namysłowska 6a z glonów. Do wykonania ocieplenia pozostała część ścian 

budynku Jagiellońska 62, a do renowacji elewacji wraz z dołożeniem ocieplenia – budynek 

Jagiellońska 64, do oczyszczenia – elewacja budynku Jagiellońska 2.  

W ramach wykonania planu wieloletniego rozszerzony został zakres dociepleń stropodachów. 

W planie przewidziane było wykonanie tych prac jedynie w dwóch budynkach Jagiellońska 1 
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i 5a, natomiast zostały one wykonane łącznie w dziesięciu budynkach: Jagiellońska 1, 2, 3, 4, 

5a, 6, 62, 64, Floriańska 14, Targowa 80/82. 

Wymieniono okna na klatkach schodowych w budynkach: Jagiellońska, 1, 2, 3, 4, 5a, 6, 

Szanajcy 3, Namysłowska 6, 6a, Floriańska 14, Targowa 80/82. 

Tym samym okna na klatkach schodowych zostały wymienione we wszystkich budynkach. 

Pozostały do wymiany okienka piwniczne w dwóch budynkach Jagiellońska 62 i 64.  

W ramach podniesienia poziomu estetyki wejść do klatek schodowych rozszerzono zakres 

remontu w budynkach Namysłowska 6, 6a. Prace wykonywane były w podwyższonym 

standardzie. Zakres prac obejmował wymianę drzwi wejściowych, położenie płytek gresu 

i okładzin ścian, położenie gładzi na ścianach i sufitach, zabudowę szachtów technicznych.      

Drzwi wejściowe do klatek schodowych wymienione zostały na drzwi z profili aluminiowych 

ciepłych w budynkach Jagiellońska 2, 4. Do wymiany pozostały drzwi w pięciu budynkach 

Jagiellońska 1, 6, 62, 64, Floriańska 14. 

Zrealizowano remonty schodów, kładek i wykonanie pochylni przy budynkach Jagiellońska 2, 

4, 6, Szanajcy 3. 

Wykonano wymianę nawierzchni drogi i chodnika przy budynku Jagiellońska 62. Wykonano 

wymianę pokrycia dachu, rur spustowych i rynien w budynkach Jagiellońska 62, Jagiellońska 6 

(część blaszana). 

Instalacje centralnego ogrzewania wymieniono w budynkach Jagiellońska 1, 2, 6, 64, 

Floriańska 14, Szanajcy 3 (poziomy).  

W budynkach, w których została wymieniona instalacja centralnego ogrzewania montowane są 

podzielniki kosztów c.o. i w okresie objętym planem zamontowane one zostały w siedmiu 

budynkach (7/13 budynków): Jagiellońska 1, 2, 3, 5a, 6, 64, Floriańska 14. Do wymiany 

pozostały instalacje c.o. w budynkach Targowa 80/82, Namysłowska 6a, Jagiellońska 4, 

Szanajcy 3 (piony). 

Spośród prac ujętych w planie wieloletnim 2010 – 2014 znacząco zaawansowane zostało 

wykonanie wymian instalacji ciepłej i zimnej wody. W ostatnich pięciu latach wymiany 

wykonano w budynkach Jagiellońska 1, 62, 64, Targowa 80/82, Floriańska 14, a łącznie 

w dwunastu budynkach wymienione zostały już instalacje ciepłej i zimnej wody. Do wymiany 

pozostała instalacja w jednym budynku Namysłowska 6a.  

W trakcie wymiany instalacji ciepłej i zimnej wody następuje jednocześnie wymiana 

wodomierzy w lokalach na wodomierze z odczytem radiowym. W okresie objętym planem 

wodomierze zostały zamontowane w ośmiu budynkach: Jagiellońska 1, 2, 3, 5a, 6, 62, 64, 

Targowa 80/82. 
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Dokonano wymiany zaworów burzowych w budynkach Jagiellońska 1, 2, 3, 4, 6, 

Targowa 80/82. 

W ramach planu wykonano wymianę trzech dźwigów w budynku Jagiellońska 62, łącznie 

w skali Osiedla wymienionych zostało dotychczas 8 dźwigów. 

Odstąpiono od realizacji wymiany instalacji gazowej w budynku Jagiellońska 62 ze względu 

na pozytywne wyniki okresowych przeglądów instalacji gazowej oraz ograniczone środki 

na remonty. W skali Osiedla instalacja gazowa została dotychczas wymieniona w jednym 

budynku (Jagiellońska 64).      

Nie zrealizowano remontu tarasów przy budynkach Jagiellońska 2, 4, 6, natomiast zostało 

wykonane zabezpieczenie konstrukcji zgodnie z zaleceniami ekspertyzy technicznej 

i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Środki planowane wcześniej na ten cel 

zostały przesunięte na wykonanie robót termomodernizacyjnych. Rozpoczęcie realizacji 

remontu tarasów przewidziane jest w 2015 r.       

 
3.4 Założenia remontowe na rok 2015  

Na kolejny 2015 rok w Spółdzielni zaplanowano nakłady na remonty w wysokości  ponad 

29 milionów złotych. Spółdzielnia przeznacza taką kwotę na remonty w oparciu jedynie 

o własne środki zgromadzone na funduszu remontowym oraz w oparciu o środki uzyskane 

z działalności gospodarczej Spółdzielni i działalności inwestycyjnej.  

 

Wielkość środków przeznaczonych na remonty będzie kształtowała się wg poniższej tabeli: 

 

Lp. Wyszczególnienie 

Wartość 
planowanych  Razem 

wpływy,     
w tym: 

Odpis na fundusz 

remontowy 

mieszkańców 

Wpływy z działalności 

gospodarczej, premii 

termomodernizacyjnej i 

inne wpływy 
remontów, w 
tym dźwigi 

1. Kijowska 6 122 922 6 122 922 4 616 480 1 506 442 

2. Generalska 6 408 852 6 408 852 5 436 083 972 769 

3. Targówek 6 471 829 6 471 829 4 750 195 1 721 634 

4. Poraje 5 563 618 5 644 485 3 389 765 2 254 720 

5. Erazma 2 939 878 2 939 878 2 181 179 758 699 

6. Jagiellońska 1 916 340 1 916 340 1 299 620 616 720 

7. RSM "Praga" 29 423 439 29 504 306 21 673 322 7 830 984 
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Środki na remonty w 2015 r. przeznaczone będą na: 

RODZAJ ROBOTY  SPÓŁDZIELNIA   RAZEM  

ocieplenia ścian zewnętrznych 1 budynek 

ocieplenia ścian szczytowych 2 budynków 

ocieplenia stropodachów  8 budynków 

ocieplenia stropów piwnic 3 budynków 

renowacje elewacji  8 budynków 

wymiany poziomów instalacji ciepłej i zimnej wody  2 budynków 

wymiana pionów instalacji zw i ccw 1 budynek 

wymiany instalacji ciepłej i zimnej wody  3 budynków 

montaż zaworów na cyrkulacji 4 budynków 

modernizacje instalacji centralnego ogrzewania  9 budynków 

wymiana instalacji c.o. 2 budynków 

regulacji instalacji c.o.  13 budynków 

montaż zaworów podpionowych 13 budynków 

montaż podzielników kosztów c.o. 23 budynków 

wymiana wodomierzy na wodomierze ze zdalnym odczytem  25,5 budynków 

remonty klatek schodowych 10 klatek 

malowanie klatek schodowych 8,5 budynków 

remont wejść do klatek schodowych 3 budynków 

remonty dźwigów w (aparatury) 21 dźwigów 

remonty dźwigów w (kabiny) 9 dźwigów 

wymiana dźwigu w całości 3 dźwigów 

wymiany instalacji gazowych 7 budynków 

wykonanie przyłącza wodociągowego z montażem zestawu 

hydroforowego 12 adresów 

wymiany stolarki okiennej na klatkach schodowych  7 budynków 

wymiana pokrycia dachu 10 budynków 

rozbudowa monitoringu 6 adresów 

wymiana oświetlenia korytarzy 8 budynków 

oraz wiele innych. 
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3.5 Pozyskiwanie środków Unii Europejskiej 

W latach 2010-2013 Spółdzielnia uczestniczyła 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) realizowanym w ramach programu operacyjnego Europa 

Środkowa.  

Projekt został zakończony formalnie w lipcu 2013 r. i uzyskał certyfikat kwalifikowalności 

od Kontrolera Pierwszego Stopnia reprezentującego Władze Wdrażające Programy 

Europejskie w Polsce. Kontrola pełnej dokumentacji projektu, dostarczonej przez wszystkich 

partnerów projektu, na szczeblu centralnych instytucji Unii Europejskiej zakończyła się 

powodzeniem. Doszło do wypłaty środków refundujących wydatki poniesione przez 

Spółdzielnię na ten projekt. 

Głównym celem projektu EnSURE było 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, który umożliwia wnikliwe sprawdzenie 

jakości prac termomodernizacyjnych i wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w izolacji 

termicznej budynku. Najistotniejszym osiągnięciem projektu jest montaż instalacji solarnej 

wspomagającej podgrzew ciepłej wody użytkowej w budynku Śreniawitów 12. Instalacja ma 

charakter pilotażowy, wstępne założenia projektowe wskazują na możliwość zmniejszenia 

kosztów energii w budynku przy jednoczesnym pozytywnym efekcie ekologicznym w postaci 

ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Instalacja solarna została zainstalowana we wrześniu 

2012 r. Prowadzone były analizy efektywności instalacji. Analiza pracy instalacji solarnej  

w 2014 r. wykazała uzyskanie 23% oszczędności, w przeliczeniu na koszt 1m3 podgrzanej 

wody. Uzyskane oszczędności są jednak, w porównaniu z dużym kosztem inwestycyjnym 

instalacji, zbyt małe, by rozważać wprowadzenie instalacji solarnej w następnych budynkach 

RSM „Praga”. Zmianę tej sytuacji mogłyby spowodować odpowiednie dotacje, czy inne 

preferencyjne źródła dofinansowania alternatywnych źródeł energii. 

W 2009 r. Spółdzielnia złożyła wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów 

Unijnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie 

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 
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tego projektu miały za zadanie ulepszyć tzw. infrastrukturę zewnętrzną dwóch osiedli 

Spółdzielni znajdujących się w Dzielnicy Targówek, tj. osiedla Targówek i Generalska. 

Projekt przewidywał m.in. modernizację placów zabaw, budowę ścieżek rowerowych, boisk, 

rekultywację i uzupełnienie 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 dofinansowania, Spółdzielnia nie 

uzyskała dotacji.  

W latach 2014-2020 na wybranych podobszarach Warszawy, w tym części Pragi Północ, Pragi 

Południe i Targówka realizowany będzie Zintegrowany Program Rewitalizacji. W fazie 

przygotowawczej do tego projektu pracownicy Spółdzielni opracowali inwentaryzację 

przestrzenno-gospodarczą terenów znajdujących się w obszarze projektów oraz uczestniczyli 

w warsztatach przygotowawczych do projektu. W trakcie warsztatów i dyskusji przedstawiciele 

Spółdzielni zwracali szczególną uwagę na konieczność realizacji zadań związanych 

z  rewitalizacją terenów dużych osiedli mieszkaniowych oraz realizacji zadań mających na celu 

integrację i aktywizację osób mieszkających w budynkach będących w zasobach Spółdzielni. 

Postulaty te zostały przedstawione przedstawicielom Urzędu m. st. Warszawa, którzy 

ostatecznie będą decydować o realizacji konkretnych działań. 

W dniu 25.09.2013 r. prezes Spółdzielni – Pan Andrzej Półrolniczak – podpisał deklarację 

partnerską umożliwiającą aplikowanie do projektu unijnego „Housing for Elderly-Barrier-free 

Housing Estates in the Baltic See Region-HELD” (Mieszkalnictwo dla osób starszych – 

Likwidowanie barier w dużych osiedlach z budynkami wielorodzinnymi w rejonie państw 

Morza Bałtyckiego). W szczegółowo opracowanej aplikacji do tego projektu nasza 

Spółdzielnia wymieniła między innymi takie działania jak: akcje pilotażowe mające na celu 

likwidowanie barier architektonicznych i budowlanych dla osób starszych 

i niepełnosprawnych, identyfikację ograniczeń prawnych i technicznych w kontekście 

mieszkalnictwa dla osób starszych. Inicjatorem projektu jest organizacja Initiative 

Wohnungswirtschaft Osteuropa (IWO) (Niemcy) i ma on być realizowany w ramach Programu 

Morza Bałtyckiego (BSR) wspólnie z Urzędem Miasta Kłajpedy (Litwa), Urzędem Miasta 

Rygii (Łotwa) i Estońskim Stowarzyszeniem Spółdzielców Mieszkaniowych (Estonia). Jak 

dotychczas projekt uzyskał pozytywną rekomendację od Regionalnego Koordynatora Osi 

Priorytetowej dotyczącej Problematyki Zdrowotnej. Rekomendacja ta umożliwia przedłożenie 

aplikacji Komitetowi Monitorującemu Programy BSR, który podejmuje decyzje 
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o  dofinansowaniu. Jest to bardzo złożona, długotrwała procedura i jak dotychczas Spółdzielnia 

nie otrzymała ostatecznej decyzji o dofinansowaniu. 

Obok programów i projektów, w których Spółdzielnia uczestniczy bezpośrednio, warto 

wspomnieć także te, gdzie jej udział jest pośredni i polega głównie na propagowaniu projektów 

wśród mieszkańców i Rad Osiedli.  

Przykładem takich działań może być zachęcanie i pomoc w  opracowywaniu projektów                  

w ramach funduszu partycypacyjnego m. st. Warszawy.  

 

3.6 Bezpieczeństwo osiedli. 

Osiedla „Kijowska” 

Osiedle coraz większą uwagę kładzie na sprawy bezpieczeństwa osiedla. We współpracy 

z Urzędem Miasta i Policją w 2010 r. został zamontowany wyspowy monitoring w Osiedlu 

„Kijowska”. Jest on podłączony do miejskiego systemu monitoringu kontrolowanego przez 

Policję. Monitoring ten jest sukcesywnie rozbudowywany. Poza budynkiem, w którym 

zainstalowano kamery w zeszłym roku, w roku 2014 r. zamontowano kamery w kolejnych 

trzech budynkach. Rozszerzono monitoring o  kamerę w kolejnym budynku, ze względu 

na dewastację klatki schodowej oraz wind. Ponadto montowane są kolejne kamery w dźwigach 

znajdujących się w budynkach osiedla. Umowa z firmą Vectra, dostawcą usług 

telekomunikacyjnych, wynegocjowana przez Zarząd, stworzyła dogodne warunki 

do rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego Osiedla. W pierwszym etapie zamontowano 

kamery z radiowym przesyłaniem sygnału, obecnie działa już 69 kamer, w tym 5 kamer 

sterowanych, przesyłanie sygnału za pomocą łączy światłowodowych i cyfrową rejestrację 

obrazu w centrali telekomunikacyjnej w budynku Administracji Osiedla.  

 

Osiedle „Generalska”  

Osiedle włączyło się w prace związane z podniesieniem bezpieczeństwa w  Osiedlach 

Spółdzielni, ze względu na częste akty wandalizmu. Na koniec 2014 roku monitoring 

zamontowano w 4 – ech budynkach oraz dodatkowo w Markach. 

 

Osiedla „Targówek” 

Administracja Osiedla na bieżąco współpracuje z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzani 

Kryzysowego Delegatury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Targówek. Rada 

Osiedla poprzez członków Komisji Społeczno-Wychowawczej uczestniczy w spotkaniach 

organizowanych przez w/w biuro, które odbywają się w siedzibie Administracji Osiedla. 
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Wspólne spotkania pomogły zintensyfikować działania służb miejskich, jak częstsze 

interwencje Policji i Straży Miejskiej na terenie Osiedla „Targówek”. W  2014 r. 

zorganizowano przetarg na montaż monitoringu w kilku budynkach. W wyniku przetargu 

wyłoniono wykonawcę monitoringu. 

 

Osiedle „Poraje” 

W celu polepszenia bezpieczeństwa zamontowano na parterach wszystkich klatek schodowych 

budynków wysokich monitoring stacjonarny, a w dwóch newralgicznych obszarach zewnętrzne 

kamery obrotowe. Monitoring rejestruje i zapisuje na bieżąco wydarzenia w zasięgu kamer. 

Obraz z kamer jest przechowywany. Dzięki monitoringowi uzyskano pozytywne efekty 

w poprawie bezpieczeństwa na terenie osiedla. 

 

Osiedle „Jagiellońska”  

W Osiedlu poprawiono bezpieczeństwo poprzez dodatkowe oświetlenie budynków lampami 

zewnętrznymi, montaż cyfrowych domofonów, ogrodzenie części nieruchomości oraz 

współpracę Administracji Osiedla z Zespołem ds.  Bezpieczeństwa. 

 

Osiedle „Erazma”  

Przeprowadzona została analiza bezpieczeństwa Osiedla z  oszacowaniem kosztów wykonania 

monitoringu. Połowa Osiedla – kolonia Kamińskiego i budynki przy ul. Ćmielowskiej  jest 

ogrodzone i chronione przez agencję ochrony. 

 

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. 
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Rozdział IV 

Sprawy członkowskie i mieszkaniowe 

 

W sprawach członkowskich i mieszkaniowych w 2014 roku dominowały sprawy związane z: 

- przygotowaniem dokumentów dla zainteresowanych (w tym zaświadczeń o posiadanym 

prawie do lokalu) w celu prowadzenia spraw o: nabycie praw do spadku, podział majątku po 

rozwodzie, zbycie prawa do lokalu, ubieganie się o założenie księgi wieczystej dla 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, potwierdzenie posiadanych praw do lokali, 

garaży, miejsc postojowych;  

- udzielaniem odpowiedzi na wpływające wystąpienia dot. spraw członkowsko- 

mieszkaniowych. Zaznaczyć należy, że ogółem Zarząd Spółdzielni rozpatrzył ponad 2966 

wystąpień w sprawach członkowskich lub mieszkaniowych; 

- przekształcaniem lokatorskich praw do lokali mieszkalnych na własnościowe prawa  

do lokali oraz ustanawianiem odrębnej własności lokali. 

- zbyciem praw do lokali w drodze przetargu  

Sprawy członkowskie 

Wg stanu na 31.12.2014r. RSM „Praga” zrzeszała  14471 członków, w tym: 

1. 13225 - to członkowie posiadający prawo do lokalu (mieszkalnego lub użytkowego), 

garażu lub miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym w zasobach Spółdzielni, 

2. 891 - to członkowie oczekujący, 

3. 355 - to członkowie bez prawa do lokalu, garażu, miejsca postojowego w garażu 

wielostanowiskowym.  

Ponadto 5521 osoby, posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 

lub prawo odrębnej własności nie były członkami Spółdzielni. 

W 2014 roku z rejestru członków skreślone zostały 358 osoby. Skreślenie w/w osób z rejestru 

członków nastąpiło z powodu : 

1. 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 

mieszkaniowego i skorzystaniem przez nie z roszczenia do ustanowienia spółdzielczego 

lokatorskiego prawa do lokalu), 

2. wypowiedzenia przez zainteresowanych członkostwa w Spółdzielni, np. po sprzedaży 

prawa do lokalu, 
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3. zgonu członka Spółdzielni; 

4. podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa 

do lokalu mieszkalnego lub wykluczenia ze Spółdzielni z powodu zalegania z opłatami za 

lokale mieszkalne.  

Członkostwo w Spółdzielni uzyskało 67 osób. W grupie tej przeważają osoby, które uzyskały 

członkostwo na podstawie art. 13, 14, 15 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (po zgonie 

współmałżonka, po rozwodzie lub, jako osoby bliskie byłego członka ubiegające się o 

ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu), lub wynikającym z nabycia 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu bądź ze zamiany praw do lokalu.  

Ponadto Rada Nadzorcza RSM „Praga” w 10 przypadkach, po spłacie zadłużenia, czyli po 

ustaniu przyczyn powodujących ustanie członkostwa, podjęła uchwały o uchyleniu uchwał o 

wykluczeniu ze Spółdzielni, lub wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 

mieszkalnego. 

 

 

Osiedla ilość uchwał odzyskana kwota 

Os. Kijowska 1   7.114,00 

Os. Generalska 2 15.450,56 

Os. Targówek 2 14.584,22 

Os. Poraje 4 39.755,27 

Os. Erazma 1   2.876,32 

Razem 10  54.339,49  złotych 

 

Sprawy mieszkaniowe 

1. Zarząd w 26 przypadkach ustanowił lub potwierdził spółdzielcze lokatorskie prawo do 

lokalu mieszkalnego w trybie art. 13, 14, 15 ustawy z 15.12.2000r. o spółdzielniach 

mieszkaniowych (w ramach realizacji roszczenia po osobach bliskich). 

2. Zarząd zawarł 42 akty notarialne ustanawiające odrębną własność, w tym: 

a) 41- dotyczyło lokali mieszkalnych: (35 - przeniesienie spółdzielczych lokatorskiego lub 

własnościowego prawa do lokalu na wniosek zainteresowanych, 7 – ustanowienie 

odrębnej własności po przeprowadzonych w roku 2014  przetargach ), 

b) 1 – dotyczył lokalu użytkowego (przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa 

do lokalu na wniosek zainteresowanych). 
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3. W 2014 r. nadal niezakończone było postępowanie sądowe związane z zaskarżeniem 

uchwały Zarządu określającej przedmiot odrębnej własności lokali w nieruchomości 

obejmującej budynki przy ul. Ćmielowskiej 15, 15a. Wyrok, podtrzymujący uchwałę 

Zarządu i kończący tę sprawę, został wydany dopiero 12.03.2015r. 

4. RSM „Praga” przeprowadziła 3 przetargi na zasiedlenie 43 lokali mieszkalnych 

odzyskanych przez Spółdzielnię od dłużników, osób zajmujących lokale bez tytułu 

prawnego, bądź w inny sposób przekazanych do dyspozycji Spółdzielni. W wyniku 

przetargu zostało zbytych: 

a) 21 lokali w budynkach znajdujących się na gruntach, których Spółdzielnia  jest 

wieczystym użytkownikiem (ustanowienie odrębnej własności). Na 13 z tych lokali 

wpłynęły oferty. Na 11 lokali, po  wpłaceniu wymaganych środków, zawarte  zostały 

akty notarialne ustanawiające odrębną własność. Na 2 lokale akty notarialne zostaną 

zawarte  w kwietniu 2015r.  

b) 24 lokale w budynkach znajdujących się na gruntach będących we władaniu Spółdzielni 

(RSM „Praga” nie jest ani właścicielem gruntu, ani użytkownikiem wieczystym).  

Na 11 z tych lokali  wpłynęły oferty i po wpłaceniu wymaganych środków, spełnieniu 

wymogów statutowych, zawarte zostały umowy o ustanowieniu spółdzielczego 

lokatorskiego prawa. 

W styczniu 2015 roku Spółdzielnia  ogłosiła w prasie informację o nowym przetargu. 

Przetarg ten przeprowadzony został w dniu 04.03.2015 roku. W jego wyniku zostało 

zbytych 16 lokali: 10 lokali na ustanowienie odrębnej własności i 6 lokali na ustanowienie 

spółdzielczego lokatorskiego prawa. 

5. W 2014 r. Zarząd zawarł 9 aktów notarialnych ustanawiając odrębną własność lokali 

mieszkalnych oraz 1 dotyczący współwłasności miejsca postojowego w budynkach 

realizowanych w systemie deweloperskim, tj. przy ul. Pratulińskiej 10, 10a  

i Namysłowskiej 6c. 
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Rozdział V 

Gospodarka nieruchomościami 

W 2014 roku Spółdzielnia prowadziła działalność w zakresie 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,  

- analizowaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego, 

- prowadzeniem postępowań o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości,  

- ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach, takich jak; 

służebność gruntowa, służebność przesyłu, hipoteka, użytkowanie, 

- składaniem stosownych wniosków do sądu wieczystoksięgowego, urzędów, instytucji, 

- pozyskiwaniem oraz aktualizowaniem stosownych dokumentów w celu ustanowienia 

prawa odrębnej własności lokalu,  

- reprezentowaniem interesów mieszkańców i Spółdzielni jako właściciela, użytkownika 

wieczystego lub władającego gruntem przed urzędami, instytucjami, przedsiębiorstwami,  

właścicielami nieruchomości sąsiednich.   

 

1. Czynności związane z regulacją stanu prawnego gruntów. 

W posiadaniu RSM „Praga” znajduje się 127,96 ha gruntów, w tym 51,3 % o uregulowanym 

stanie prawnym, tzn. Spółdzielnia posiada prawo użytkowania wieczystego lub prawo 

własności. Do pozostałych 48,7 % 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 gruntów  

na rzecz Miasta, a następnie przekazanie ich w użytkowanie wieczyste Spółdzielni.  

Ponieważ dotychczasowe działania podjęte przez Spółdzielnię 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 organizował spotkania z przedstawicielami Miasta. Przykładem tego są 

pisma wysłane: do Prezydenta m. st. Warszawy – znak NG/01-01411/W/2011 z dnia 29.03.2011 
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r., do Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami – NG/01-02744/W/13 z dnia 18.11.2013 

r., NG/01-00750/W/14 z dnia 05.03.2014 r., NG/01-00925/W/14 z dnia 20.03.2014 r., NG/01-

01471/W/14 z dnia 19.05.2014 r., NG/01-02137/W/14 z dnia 18.07.2014 r., NG/01-

02206/W/14 z dnia 28.07.2014 r., NG/01-02788/W/14 z dnia 09.10.2014 r., oraz spotkania z 

nim w dniach: 21.10.2013 r., 23.01.2014 r., 10.07.2014r.;  do Zastępcy Prezydenta m. st. 

Warszawy – znak NG/01-02495/W/2013 z dnia 23.10.2013 r. oraz spotkanie w dniu 

18.09.2014r.   

Pozwy do sądu o uregulowanie tytułu do gruntu Spółdzielnia 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 nieruchomości 

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

W związku z wejściem w życie z dniem 31.07.2007r. nowelizacji 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 nieruchomości, 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 wycofanie pozwów o zasiedzenie, aby móc w ich miejsce złożyć pozwy o 

zobowiązanie m. st. Warszawy do złożenia oświadczenia woli o ustanowieniu użytkowania 

wieczystego. W pierwszej kolejności został złożony wniosek o odwieszenie postępowania dla 

nieruchomości przy ul. Białostockiej 7, 9, 11. 

Obecnie prowadzone są następujące postępowania: 

1. Białostocka 7, 9, 11 ( I C 578/06) – postępowanie w toku; 

2. „Szmulowizna Wschodnia” tj. nieruchomość przy ulicach: Radzymińskiej, 

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

3. ul. Askenazego, Zamiejska, Trocka ( I C 116/12) – postępowanie w toku; 

4. ul. Junkiewicz, Kołowa, Wejherowska ( I C 128/12) – postępowanie zawieszone przez 

sąd ze względu na roszczenia byłych właścicieli do części nieruchomości; 

5. ul. Jagiellońska 2, 4, 6 ( II C 810/13) – postępowanie w toku; 

6. „Szmulowizna A I, A II” tj. nieruchomość przy ulicach: Kijowska 11, Markowska 6, 

Ząbkowska 40, Korsaka 1, al. Tysiąclecia 151 (I C 1148/14) – postępowanie w toku; 

Obecnie jest przygotowywany pozew dla nieruchomości położonej przy ulicy Szanajcy 3. 
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Każdy pozew zawierał wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych, jednakże tylko w jednym 

przypadku (Białostockiej 7, 9, 11) sąd zwolnił Spółdzielnię z kosztów oraz w jednym 

przypadku (Szmulowizna Wschodnia) zmniejszył opłatę do kwoty 25 000 zł. Pozostałe pozwy 

Spółdzielnia musiała opłacić w pełnej wysokości, tj. 100 000 zł. 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 pozostałych 

sprawach z uwagi na wysokość kosztów sądowych przypadających na mieszkańca danej 

nieruchomości,  Zarząd RSM „Praga”  także postanowił wpłacić żądane kwoty, a mieszkańcom 

rozłożyć te opłatę na raty.  

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 prowadzone są 

rozmowy pomiędzy RSM „Praga”, m. st. Warszawą oraz Skarbem Państwa o dokonanie 

zamiany nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa, a m. st. Warszawą 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 sfinansowania jej przez RSM „Praga” tj. poniesienia kosztów wykonania map z 

projektami podziałów oraz kosztów aktów notarialnych. Wstępne projekty podziału 

nieruchomości zostały przygotowane przez Zarząd Spółdzielni i przekazane do Dzielnicy 

Białołęka w maju 2012r., gdzie uzyskały wstępną akceptację. Pół roku później m. st. Warszawa 

zażądało od Spółdzielni opinii urbanistycznych potwierdzających zgodność proponowanych 

podziałów z przepisami budowlanymi, obowiązującymi w dniu wydania pozwolenia na 

budowę budynków, które znalazły się na wydzielanych działkach. Spółdzielnia zleciła 

wykonanie takiej opinii i dostarczyła do Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomościami w 

Dzielnicy Białołęka w marcu 2013 r. Równolegle do procedury zamiany urzędnicy Dzielnicy 
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Białołęka wszczęli w drugiej połowie 2014 roku postępowanie sądowe, które ma umożliwi ć 

skomunalizowanie gruntów Skarbu Państwa. Zarówno postępowanie administracyjne, jak i 

sądowe, są w toku. 

Ponadto, Zarząd Spółdzielni prowadził negocjacje z Biurem Gospodarki Nieruchomościami i 

Delegaturą tego Biura w Dzielnicy Białołęka w sprawie podpisania ugody dotyczącej zapłaty 

za korzystanie z nieruchomości położonych na Tarchominie, w związku z toczącymi się 

postępowaniami sądowymi w tej sprawie. Została wypracowana ugoda, która określa w sposób 

korzystny dla mieszkańców wysokość opłat, jak również daje Spółdzielni możliwość 

dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w celu przeprowadzania niezbędnych 

remontów oraz zobowiązuje Urząd do przyspieszenia regulacji praw do gruntu na rzecz 

Spółdzielni. Ugoda będzie podstawą do zawarcia ugód przedsądowych w ww. sprawach  

o zapłatę. Obecnie projekt ugody oczekuje na ostateczną akceptację Prezydenta m. st. 

Warszawy. 

O zaangażowaniu Zarządu RSM „Praga” w sprawy regulacji stanu prawnego gruntów świadczy 

ponadto aktywne uczestnictwo Prezes Andrzeja Półrolniczaka i Kierownika Działu Gospodarki 

Nieruchomościami w spotkaniach „Zespołu ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości oraz 

wspierania i koordynowania inicjatyw spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych”, który został 

powołany Zarządzeniem nr 5072/2013 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 08.10.2013 r. 

Spotkania „Zespołu” odbyły się w dniach 11.10.2013 r., 28.11.2013 r., 13.02.2014 r., 

24.07.2014 r., 01.10.2014 r., 29.10.2014r. i 25.03.2015r. 

 

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 nieruchomości. 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 żądaniem 

przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi 

co najmniej połowę. Jednakże, jeżeli co najmniej jeden współużytkownik 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 2014 roku 
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Zarząd RSM „Praga” w dalszym ciągu prowadził procedury związane z przekształceniem 

tytułu prawnego do gruntu dla następujących nieruchomości: 

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

2. ul. Erazma z Zakroczymia 13 (dz. ew. nr 9/19 z obrębu 4-03-04) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Erazma z Zakroczymia 1, 3, 5 (dz. ew. nr 9/23, 9/25 z obrębu 4-03-04) 

13. Erazma z Zakroczymia 2, 4, 6 (dz. ew. nr 9/13, 9/15 z obrębu 4-03-04) 

14. Erazma z Zakroczymia 7, 9 (dz. ew. nr 9/21 z obrębu 4-03-04) 

15.  Erazma z Zakroczymia 8, 10 (dz. ew. nr 9/8, 9/11 z obrębu 4-03-04) 

16. Erazma z Zakroczymia 19, 21 (dz. ew. nr 14/3 z obrębu 4-03-04) 

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

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

19. Pancera 10, 12, 14 (dz. ew. nr 75/8, 75/10 z obrębu 4-03-04) 

20. Pancera 13, 15, 17 (dz. ew. nr 18/16, 18/20 z obrębu 4-03-04) 

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

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

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

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

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

26. Remiszewska 16, 18, 20 (dz. ew. nr 15/7, 15/9, 15/11 z obrębu 4-10-10) 

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

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

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

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

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

32. Św. Wincentego 40 (dz. ew. nr 168/9 z obrębu 4-10-08) 
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33. P. Skargi 63, Św. Wincentego 28, 32, Smoleńska 82 (dz. ew. nr 134 z obrębu 4-10-12) 

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

35. Junkiewicz 12, Myszkowska 1, 1a, 1b (dz. ew. nr 153/4 z obrębu 4-10-14) 

36. Myszkowska 2, 4, Junkiewicz 1, 4 (dz. ew. nr 153/5 z obrębu 4-10-14) 

37. Junkiewicz 2, 2a, 2b, Radzymińska 97 (dz. ew. nr 153/11, 153/12, 158/1, 158/2, 158/3 

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. Barkocińska (dz. ew. nr 81/4 z obrębu 4-10-14) 

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

44. Mieszka I 13, 15 w Markach (dz. ew. nr 30/25 z obrębu 3-08) 

45. Mieszka I 17, 21, 23, Okólna 28 w Markach (dz. ew. nr 30/24 z obrębu 3-08). 

 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 nieruchomości. Spółdzielnia w dniu 18.04.2013r. odwołała się 

od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ze względu na ustaloną w niej 

wysokość opłaty. Naszym zdaniem opłata jest zawyżona. Do dzisiaj Spółdzielnia nie otrzymała 

decyzji SKO w tej sprawie. 

 Dla nieruchomości przy ul. Pancera 5, 7 Zarząd Dzielnicy Białołęka w dniu 22.10.2012 r. 

zawiesił postępowanie administracyjne do czasu rozstrzygnięcia przez inny organ – Prezydenta 

m. st. Warszawy, zagadnienia wstępnego polegającego na ustaleniu wysokości podatku od 

nieruchomości stanowiącej przedmiot przekształcenia, który zobowiązani są uiścić 

współużytkownicy wieczyści tej nieruchomości. W dniu 05.11.2012 r. Zarząd RSM „Praga” 

złożył do Samorządowego Kolegium Odwoławczego zażalenie na postanowienie  

o zawieszeniu, zarzucając m. in. nieprawidłową interpretację przepisów k.p.a., na które powołał 

się Urząd zawieszając w/w postępowanie administracyjne. Po upływie ponad 16 miesięcy SKO 

nie rozpoznało zażalenia Spółdzielni, wobec czego, w dniu 11.03.2014 r. została złożona skarga 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność SKO w postępowaniu 

administracyjnym. W dniu 09.04.2014 r. SKO wydało postanowienie, na mocy którego 

uchyliło zaskarżone postanowienie Zarządu Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. 
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Dla nieruchomości przy ul. Mieszka I 13, 15 w Markach, Burmistrz Miasta Marki wydał  

w dniu 26.09.2013 r. decyzję nr 0050.1.2914.2013 o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości. Jak się okazało, decyzja została między innymi 

skierowana do osób nieżyjących, co czyniło decyzję nieważną. W tej sytuacji Burmistrz Miasta 

Marki i spadkobiercy zmarłych wystąpili do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,  

o stwierdzenie nieważności w/w decyzji o przekształceniu. W dniu 19.03.2014 r. SKO wydało 

decyzję o unieważnieniu decyzji Burmistrza Miasta Marki. Obecnie oczekujemy na wydanie 

kolejnej decyzji o przekształceniu, tym razem skierowanej do prawidłowo ustalonych 

współużytkowników wieczystych. 

W 2014 r. zostały wszczęte postępowania administracyjne o przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności dla kolejnych nieruchomości:  

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

2. P. Skargi (dz. nr 213/5 z obrębu 4-10-08); 

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

4. P. Skargi 54 (dz. nr 3 z obrębu 4-10-13). 

W związku ze zgłoszonymi sprzeciwami poszczególnych współużytkowników wieczystych 

Urząd zawiesił w 2014 r. postępowania administracyjne dla następujących nieruchomości: 

1. Goławicka 4, 7, 9, 11; 

2. Olgierda 42. 

W takiej sytuacji ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości daje możliwość wnioskodawcom, zwrócenia się do sądu o rozstrzygnięcie tej 

kwestii na podstawie art. 199 Kodeksu cywilnego. Zarząd RSM „Praga” zdecydował  

o skierowaniu kilka wniosków do sądu, aby zbadać możliwość uzyskania zgody 

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; 

7. Pancera 13, 15, 17. 

Dla nieruchomości przy ul. Targowej 80/82 Sąd Rejonowy postanowieniem z dnia 27.03.2014 

r. wydał zgodę na dokonanie przekształcenia. Postanowienie stanie się prawomocne po 
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upłynięciu terminu na wniesienie odwołania, ale do dzisiaj sąd nie otrzymał od wszystkich 

odrębnych właścicieli zwrotnych poświadczeń odbioru postanowienia. Oczekujemy na 

uprawomocnienie się tego postanowienia. 

Postępowanie to może stać się wyznacznikiem w innych sprawach tego typu.  Zarząd zastanowi 

się nad pozostałymi nieruchomościami, w stosunku do których postępowania zostały 

zawieszone ze względu na zgłoszone sprzeciwy.  

W 2014 r. RSM „Praga” uczestniczyła wraz z innymi warszawskimi spółdzielniami 

mieszkaniowymi w działaniach mających na celu przygotowanie projektu uchwały Rady 

Miasta Warszawy w sprawie „wyrażenia zgody oraz ustalenia warunków udzielania bonifikat 

od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

dla spółdzielni mieszkaniowych”. Obecnie, z uwagi na brak stosownej uchwały Rady m. st. 

Warszawy, warszawskie spółdzielnie mieszkaniowe, w przypadku przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości nie mogą liczyć na uzyskanie 

bonifikaty od opłaty za przekształcenie. W związku z powyższym przedstawiciele spółdzielni 

wspólnie przygotowali projekt uchwały, który został wyłożony m.in. w siedzibie RSM „Praga” 

i poszczególnych Administracjach. Projekt uchwały przewiduje udzielenie spółdzielniom 

mieszkaniowym 95% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości. Kwestie z tym związane były również 

omawiane na poszczególnych częściach VII Walnego Zgromadzenia RSM „Praga”. 

Warunkiem wprowadzenia projektu pod obrady Rady m. st. Warszawy było poparcie projektu 

przez co najmniej 15 tysięcy osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów m. st. 

Warszawy, tzn. osób posiadających zdolność do czynności prawnych i zameldowanych  

w m. st. Warszawie. W sumie zebranych zostało 52 tys. podpisów. W dniu 19.02.2015 r. 

przedstawiciele Komitetu Inicjatywy – Społecznego Komitetu Mieszkańców Warszawy złożyli 

ww. projekt uchwały wraz z listami poparcia w Biurze Rady m. st. Warszawy. RSM „Praga” 

aktywnie uczestniczyła w zbieraniu podpisów. O zaangażowaniu Spółdzielni w ten projekt 

świadczy fakt, że jednym z dwóch pełnomocników Komitetu Inicjatywy – Społecznego 

Komitetu Mieszkańców Warszawy jest Prezes Zarządu RSM „Praga” Andrzej Półrolniczak. 

W związku z powyższym, mając na względzie szanse na uzyskanie bonifikaty od opłaty za 

przekształcenie tytułu prawnego do gruntu, było zasadne zawieszenie toczących się 

postępowań administracyjnych do czasu przyjęcia przez Radę m. st. Warszawy uchwały  

w sprawie „wyrażenia zgody oraz ustalenia warunków udzielania bonifikat od opłat za 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla 

spółdzielni mieszkaniowych”.  
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Z tego względu Zarząd RSM „Praga” złożył wnioski o zawieszenie postępowań dotyczących 

nw. nieruchomości: 

1. Kamińskiego 12; 

2. Kamińskiego 14, 16, 18; 

3. Kamińskiego 22, 22a; 

4. Erazma z Zakroczymia 2, 4, 6; 

5. Erazma z Zakroczymia 8, 10; 

6. Erazma z Zakroczymia 7, 9; 

7. Pancera 5, 7; 

8. Pancera 22. 

Do dnia 03.04.2015 r. Zarząd Dzielnicy Białołęka zawiesił postępowania administracyjne  

w sprawach dotyczących nieruchomości: 

1. Kamińskiego 14, 16, 18; 

2. Kamińskiego 22, 22a; 

 

3.  Działania mające na celu obniżenie kosztów opłat z tytułu użytkowania wieczystego 

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego stale rosną. W 2014 r. Spółdzielnia zaskarżyła 

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 15 wypowiedzeń dotychczasowej opłaty  

i naliczenia nowej dotyczących nieruchomości gruntowych oraz 4 wypowiedzenia dotyczące 

samodzielnych lokali użytkowych. W uzasadnieniach skarg podnosiliśmy, że naliczona przez 

Urząd nowa opłata jest zbyt wysoka.  

Wypowiedzenia dotyczyły nieruchomości gruntowych położonych przy: 

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

2. ul. Pancera 6, 8 (dz. ew. nr 75/12 z obrębu 4-03-04), a także nieruchomość lokalowa 

usytuowana: 

 - przy ul. Pancera 8 U-01; 

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

4. ul. Pancera 10, 12, 14 (dz. ew. nr 75/8, 75/10 z obrębu 4-03-04), a także nieruchomości 

lokalowe usytuowane: 

 - przy ul. Pancera 10 U-01; 

 - przy ul. Pancera 14 U-01; 

5. ul. Pancera 13, 15, 17 (dz. ew. nr 18/16, 18/20 z obrębu 4-03-04); 

6. ul. Pancera 18 (dz. ew. nr 18/23 z obrębu 4-03-04), a także nieruchomość lokalowa 

usytuowana: 
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 - przy ul. Pancera 18 U-01; 

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

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

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

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

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

12. ul. Erazma z Zakroczymia 1, 3, 5 (dz. ew. nr 9/23, 9/25 z obrębu 4-03-04); 

13. ul. Erazma z Zakroczymia 2, 4, 6 (dz. ew. nr 9/13, 9/15 z obrębu 4-03-04); 

14. ul. Erazma z Zakroczymia 13 (dz. ew. nr 9/19 z obrębu 4-03-04); 

15. ul. Erazma z Zakroczymia 19, 21 (dz. ew. nr 14/3 z obrębu 4-03-04). 

 

Do dnia 31.12.2014 r. zakończyły się n/w sprawy prowadzone z tego samego tytułu przed:  

• Samorządowym Kolegium Odwoławczym: 

1. Floriańska 14 – nieruchomości lokalowe: U2, U5 - zmiana stawki procentowej opłaty 

rocznej; 

2.  Jagiellońska 1 - nieruchomości lokalowe: U1, U3, U4 – zmiana stawki procentowej  

opłaty rocznej; 

3. Jagiellońska 3 – nieruchomości lokalowe: I, II, III. IV, VI, VII, VIII, IX, XIV , XVII, 

XVIIA - zmiana stawki procentowej opłaty rocznej; 

4. Jagiellońska 5A – nieruchomość lokalowa: VI - zmiana stawki procentowej opłaty 

rocznej; 

5. Jagiellońska 62 – nieruchomość lokalowa: U1 - zmiana stawki procentowej opłaty 

rocznej; 

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

7. Targowa 82 – nieruchomości lokalowe: U1, U2, U3 - zmiana stawki procentowej opłaty 

rocznej;  

• Sądem Rejonowym: 

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

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

• Wiosenna 1, 2, 3, Tarchomińska 10 (dz. ew. nr 91 z obrębu 4-14-05); 

 

Nadal są kontynuowane sprawy z lat poprzednich dotyczące nw. nieruchomości: 

• sprawy w Samorządowym Kolegium Odwoławczym: 

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



 78

2. Prałatowskiej 2, 4, 5, 6, 8 (dz. ew. nr 50 z obrębu 4-10-09), a także nieruchomości 

lokalowych usytuowanych: 

 - przy ul. Prałatowskiej 4 lokal U-1; 

 - przy ul. Prałatowskiej 5 lokal U-1; 

    3.  Prałatowskiej (dz. ew. nr 46/1 z obrębu 4-10-09); 

    4. Gajkowicza 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, Janinówka 7, 9, 9a, 11, 13, 14, Mokrej 2, 4, 23, Szczepanika 

2, a także nieruchomości lokalowe usytuowane: 

 - przy ul. Gajkowicza 1, lokale: U-1, U-2, 

 - przy ul. Gajkowicza 9, lokale: U-1, U-2, U-3, 

 - przy ul. Janinówka 7, lokale: U-1, U-2, U-3;  

    5. Remiszewska 7 (dz. ew. 101/4 z obrębu 4-10-06), a także nieruchomość lokalowa: U-1; 

    6. Kuflewska 2, 4 (dz. ew. nr 111/28 z obrębu 4-10-06); 

   7. Kuflewska i Handlowa (dz. ew. nr 111/25 z obrębu 4-10-06); 

   8. Kuflewska (dz. ew. nr 111/26 z obrębu 4-10-06); 

   9. Handlowa  (dz. ew. nr 111/22 z obrębu 4-10-06); 

10. Kuflewska i Handlowa (dz. ew. nr 111/24 z obrębu 4-10-06); 

11. Janinówka (dz. ew. nr 33 z obrębu 4-10-06); 

12. Remiszewskiej (dz. ew. nr 101/5 z obrębu 4-10-06); 

 

• sprawy w Sądzie Rejonowym: 

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

2. Łomżyńska 22/24 (dz. ew. nr 52, 53/6 z obrębu 4-14-04); 

3. P. Skargi 63, Św. Wincentego 28, 32, Smoleńskiej 82 (dz. ew. nr 134 z obrębu 4-10-12); 

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

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

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

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

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

9. Mokra 31, 33 (dz. ew. nr 29/1 z obrębu 4-10-06), a także nieruchomości lokalowe 

usytuowane: 

- przy ul. Mokrej 31 U-01; 

- przy ul. Mokrej 31 U-02; 

- przy ul. Mokrej 31 U-03; 

- przy ul. Mokrej 33 U-01; 
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- przy ul. Mokrej 33 U-04; 

- przy ul. Mokrej 33 U-05; 

- przy ul. Mokrej 33 U-06; 

   - przy ul. Mokrej 33 U-07; 

- przy ul. Mokrej 33 U-08; 

- przy ul. Mokrej 33 U-09; 

- przy ul. Mokrej 33 U-10; 

 

Zdecydowana większość wyroków sądowych, które do tej pory zapadły w takich sprawach, 

była korzystna dla Spółdzielni. 

Poniżej przedstawiono wykaz nieruchomości, dla których w ostatnich latach, w wyniku działań 

Spółdzielni uzyskano niższą wysokość opłaty rocznej względem żądanej przez m. st. 

Warszawa: 

1. przy ul. Myszkowskiej 33 (działki ew. nr 46/1, 46/2 z obrębu 4-10-10) – obniżka o 31% 

względem stawki zaproponowanej przez Miasto; 

2. przy ul. Goławickiej (działka ew. nr 43/3 z obrębu 4-10-10) - obniżka o 23% względem 

stawki zaproponowanej przez Miasto; 

3. przy ul. Goławickiej (działka ew. nr 43/2 z obrębu 4-10-10) - obniżka o 15% względem 

stawki zaproponowanej przez Miasto; 

4. przy ul. P. Skargi 54 (działka ew. nr 3 z obrębu 4-10-13) - obniżka o 20% względem 

stawki zaproponowanej przez Miasto; 

5. przy ul. Smoleńskiej, Świdnickiej, Wincentego, P. Skargi (działki ew. nr 22/3, 22/5, 

22/6 z obrębu 4-10-12) - obniżka o 12% względem stawki zaproponowanej przez 

Miasto; 

6. przy ul. Remiszewskiej 1 (działki ew. nr 104/3, 106/2 z obrębu 4-10-06) - obniżka o 8% 

względem stawki zaproponowanej przez Miasto; 

7. przy ul. Łomżyńskiej 22/24 (działki ew. nr 52, 53/6 z obrębu 4-14-04) - obniżka o 25% 

względem stawki zaproponowanej przez Miasto; 

8. przy ul. Jagiellońska 1, 3, 5a (działka ew. nr 65 z obrębu 4-15-06) - obniżka o 21% 

względem stawki zaproponowanej przez Miasto; 

9. przy ul. Jagiellońskiej 62 (działka ew. nr 57 z obrębu 4-12-01) – obniżka o 11,5% 

względem stawki zaproponowanej przez Miasto; 

10. przy ul. Jagiellońskiej 64 (działka ew. nr 42 z obrębu 4-12-01) - obniżka o 11,5% 

względem stawki zaproponowanej przez Miasto; 
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11. przy ul. Namysłowskiej (działka ew. nr 13/2 z obrębu 4-12-02) - obniżka o 22% 

względem stawki zaproponowanej przez Miasto. 

12. przy ul. Goławickiej 1, 3, 5 (działka ew. nr 43/4 z obrębu 4-10-10) – obniżka o 22%  

względem stawki zaproponowanej przez Miasto. 

13. przy ul. Wiosennej 1, 2, 3, Tarchomińskiej 10 (działka ew. nr 91 z obrębu 4-14-05) – 

obniżka o 17% względem stawki zaproponowanej przez Miasto. 

 
4. Czynności związane z bieżącym funkcjonowaniem Spółdzielni. 

Aktualizacja inwentaryzacji gruntów. 

Z ramienia Zarządu pracownicy Działu Gospodarki Nieruchomościami uzupełniali                            

i aktualizowali dokumentację nieruchomości uregulowanych i nieuregulowanych prawnie, 

będących w zasobach RSM „Praga”, prowadzili indywidualne sprawy terenowo – prawne dla 

poszczególnych osiedli (opłaty, dzierżawy, parkingi, udostępnianie nieruchomości pod budowę 

infrastruktury technicznej, nowe inwestycje), sprawy sporne. Prowadzili sprawy wymagające 

zgody Rady Nadzorczej, związane z ustanowieniem ograniczonych praw rzeczowych, takich 

jak: służebność gruntowa, służebności przesyłu, hipoteka, użytkowanie.  

Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w sprawie obciążenia nieruchomości: 

Osiedle „Kijowska”  1 

Osiedle „Jagiellońska”             1 

Osiedle „Targówek”             4 

Osiedle „Generalska”             1 

Łącznie:                7 

 

Z obciążeniem nieruchomości związane było zawarcie: 

- aktów notarialnych o ustanowieniu: 

   - służebności gruntowej: 

Osiedle „Generalska”             1 

Łącznie:                1 

   - służebności przesyłu: 

Osiedle „Targówek”             1 

Łącznie:                1 

   - użytkowania: 

Osiedle „Targówek”             1 

Łącznie:                1 
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- umów określających warunki udostępnienia terenu: 

Osiedle „Jagiellońska”             2 

Osiedle „Targówek”             1 

Łącznie:                3 

 

 

Rozpatrzone decyzje administracyjne, zawiadomienia, postanowienia. 

                                                    decyzje        zawiadomienia         postanowienia     orzeczenia 

Osiedle „Kijowska”                      4                        4                                1                 - 

Osiedle „Jagiellońska”                  1                      12                                4                6 

Osiedle „Targówek”                      5                      91                               4                 3 

Osiedle „Generalska”                    -                      35                                -                 - 

Osiedle „Poraje”               6                      28                                9                - 

Osiedle „Erazma”                          -                      49                                3                 - 

Łącznie:                                        16                   219                               21               9 

Sprawy sporne, skargi, odwołania od decyzji administracyjnych, zażalenia na postanowienia, 

wnioski w związku z oświadczeniami Prezydenta  m. st. Warszawy ustalającymi nowe stawki 

opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego           

   SKO                Wojewoda 

Osiedle „Poraje”              10      - 

Osiedle „Erazma”                9                       -      

Łącznie:                19      - 

Ponadto, z ramienia Zarządu pracownicy Działu Gospodarki Nieruchomościami: 

− uczestniczyli w spotkaniach z geodetami wykonującymi mapy prawne, na gruntach 

znajdujących się we władaniu Spółdzielni lub sąsiadującym z nieruchomościami 

Spółdzielni w celu potwierdzenia wyznaczanych granic, 

− wykonywali wstępne projekty podziału nieruchomości, 

− zlecali wykonanie operatów szacunkowych dla spraw prowadzonych przez SKO, 

− aktualizowali dokumentację umożliwiającą prowadzenie procedur związanych                      

z wyodrębnianiem własności lokali, w szczególności występowali o wyrysy i wypisy z 

ewidencji gruntów i budynków (98) i odpisy z ksiąg wieczystych (9) 
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− dokonywali wizji lokalnych w terenie, związanych z wydawanymi przez Urzędy 

decyzjami administracyjnymi lub w sprawach spornych dotyczących bieżącej eksploatacji 

budynków i gruntów,  

− składali wnioski do sądu wieczystoksięgowego o dokonanie wpisów regulujących stan 

prawny w księgach wieczystych (4).  

Ponadto, w ramach wykonywanych prac udzielano informacji mieszkańcom, potencjalnym 

nabywcom lokali RSM „Praga”, biurom obrotu nieruchomościami, bankom, rzeczoznawcom 

majątkowym o stanie prawnym gruntów, na których posadowione są budynki Spółdzielni 

(informacje ustne i pisemne).  
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 Rozdział VI 

Sprawy organizacyjne i pracownicze 

 
1. Sprawy organizacyjne. 

1.1. Zarząd RSM „Praga”. 

Zarząd 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 zagadnienia 

związane z prowadzeniem działalności Spółdzielni. Przygotowywał projekty planów, których 

po uchwaleniu przez Radę Nadzorczą, nadzorował realizację. Prowadził również nadzór             

i kontrolę oraz wytyczał kierunki prac Administracji Osiedli. 

W 2014 r. Zarząd podczas wykonywania obowiązków statutowych odbył 68 posiedzeń, 

podejmując 57 uchwał. Do stałych zagadnień rozpatrywanych kolegialnie przez Zarząd 

należały między innymi: sprawy członkowskie i mieszkaniowe, windykacyjne, finansowo–

księgowe, eksploatacyjne i remontowe, gospodarki gruntami, inwestycyjne oraz 

organizacyjno-samorządowe. Zarząd przygotowywał projekty wewnętrznych aktów 

normatywnych, które przedkładał Radzie Nadzorczej oraz VII Walnemu Zgromadzeniu. 

Odpowiadał mieszkańcom Spółdzielni na korespondencję wpływającą do Biura Zarządu. 

Nadzorował sposób realizacji opinii i postulatów zgłoszonych przez członków spółdzielni 

podczas trwania obrad VII Walnego Zgromadzenia. Zapewniał obsługę organizacyjno - 

techniczną posiedzeń organów samorządowych oraz przygotowywanie niezbędnych 

materiałów dotyczących działalności Spółdzielni. Koordynował i nadzorował prowadzenie 

działalności społeczno – oświatowo – kulturalnej w Spółdzielni. Sprawował kontrolę nad 

prowadzonymi sprawami administracyjno – gospodarczymi. 

Zarząd przygotowywał projekty uchwał Rady Nadzorczej, które poddawał szczegółowej oraz 

merytorycznej analizie i ocenie. Następnie przedkładał je pod obrady komisji problemowych 

Rady Nadzorczej: Rewizyjnej, Eksploatacyjno-Ekologicznej, Inwestycyjnej, Członkowsko-

Mieszkaniowej, Samorządowo-Społeczno-Statutowej. Łącznie wszystkie Komisje odbyły    33 

posiedzenia, w tym 7 posiedzeń wspólnych (Komisja Rewizyjna i Eksploatacyjno – 

Ekologiczna). Po zaopiniowaniu przez komisje, projekty uchwał były przedmiotem obrad Rady 

Nadzorczej RSM „Praga”, która w 2014 roku odbyła 13 posiedzeń plenarnych, podejmując 247 

uchwał w sprawach należących do jej kompetencji.  
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Zarząd na bieżąco informował mieszkańców, na stronie internetowej Spółdzielni, o istotnych 

sprawach Spółdzielni.  

 

1.2. Lustracja.  

W dniu 1.10.2014 roku Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP przekazał list 

polustracyjny z przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata od              

01.01.2011 r. do 31.12.2012 r. W dniu 2 grudnia 2014 roku w Biurze Zarządu odbyła się 

konferencja polustracyjna z udziałem przedstawiciela Związku Rewizyjnego, Rady Nadzorczej 

RSM „Praga” oraz Zarządu RSM „Praga”. Lustrator Związku Rewizyjnego na podstawie 

przeprowadzonego badania lustracyjnego stwierdził, że RSM „Praga” jest jednostką 

gospodarczą bardzo dobrze funkcjonującą i wyróżniającą się w systemie spółdzielczym. 

Przeprowadzona lustracja wykazała, że Spółdzielnia zachowuje płynność finansową i nie ma 

zagrożeń dla dalszego działania Spółdzielni.  

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole z lustracji Związek Rewizyjny przekazał list 

polustracyjny, w którym sformułował 5 wniosków polustracyjnych. Wnioski oraz uchwała       

 w sprawie przyjęcia wniosków Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej RP z dnia    

22.09.2014 r. z przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2011-2012, 

zostaną przedstawione członkom Spółdzielni na najbliższym VIII Walnym Zgromadzeniu oraz 

udostępnione zainteresowanym członkom w siedzibach Administracji Osiedli i Biura Zarządu.  

 

1.3. Udział w pracach nad ustawami. 

 Członkowie Zarządu brali udział w konsultacjach publicznych oraz w pracach zespołów nad 

w projektami aktów prawnych mających wpływ na funkcjonowanie Spółdzielni. Prezes 

Andrzej Półrolniczak brał wielokrotnie udział w posiedzeniach Komisji Nadzwyczajnej Sejmu 

RP do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego. Uczestniczył także                  

w Konferencji nt. „Prawnej i faktycznej pozycji polskiej spółdzielczości” zorganizowanej przez 

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, która odbyła się w maju 2014 roku            

w Sali Kolumnowej Sejmu RP.   

Członkowie Zarządu brali również udział w pracach Zespołu powołanego przez Prezydenta 

m.st. Warszawy ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości oraz wspierania                       

i koordynowania inicjatyw spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Ponadto uczestniczyli          

w licznych posiedzeniach organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy dotyczących Ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
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1.4. Działalność na rzecz mieszkańców Warszawy.  

W sierpniu 2014 r. z inicjatywy kilkunastu warszawskich spółdzielni mieszkaniowych 

zawiązany został Komitet Inicjatywy – Społeczny Komitet Mieszkańców Warszawy,        

w celu zebrania co najmniej 15 tys. wymaganych podpisów pod obywatelskim projektem 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz ustalenia warunków udzielania bonifikat od opłat 

za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla 

spółdzielni mieszkaniowych. Ostatecznie do akcji przystąpiło 65 warszawskich spółdzielni 

mieszkaniowych, które zebrały ponad 52 tys. podpisów mieszkańców Warszawy 

popierających ten projekt (z czego, aż ok. 7000 stanowią podpisy mieszkańców naszej 

Spółdzielni). RSM „Praga" jest współinicjatorem oraz głównym organizatorem tego 

przedsięwzięcia, a Prezes Andrzej Półrolniczak jest członkiem i pełnomocnikiem Komitetu. 

Głównym czynnikiem dla zainicjowania tej akcji są bardzo wysokie opłaty za 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Warszawa jest 

jednym z nielicznych dużych miast, które nie wprowadziły bonifikaty dla spółdzielni 

mieszkaniowych, których mieszkańcy chcieliby dokonać takiego przekształcenia.  

Prezes Andrzej Półrolniczak wraz z pozostałymi członkami Komitetu prowadził kampanię 

promocyjną w mediach m. in. udzielając wywiadów dla gazet lokalnych, TVP Warszawa          

i innych, w celu zaprezentowania mieszkańcom Warszawy argumentów przemawiających 

za podjęciem przez Radę m. st. Warszawy uchwały w tej sprawie. 

W dniu 19 lutego 2015 r. w Biurze Rady Miasta Stołecznego Warszawy został złożony 

przez przedstawicieli Komitetu projekt przedmiotowej uchwały. 

W celu przekonania Radnych Warszawy Prezes Andrzej Półrolniczak wielokrotnie spotykał 

się z najwyższymi przedstawicielami władz miasta m.in. przewodniczącym Klubu Radnych 

Prawo i Sprawiedliwość Jarosławem Krajewskim, a także z Zastępcą Prezydenta m. st. 

Warszawy –Jarosławem Jóźwiakiem. Efektem spotkań z przedstawicielami Klubu PiS jest 

uzyskanie poparcia dla naszej inicjatywy oraz przedłożenie przez Radnych tego Klubu 

zbliżonego projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikat. Ponadto dzięki m. in. 

zaangażowaniu i prowadzonej kampanii informacyjnej przez Prezesa Zarządu RSM 

„Praga” Andrzeja Półrolniczaka, Przewodniczącą Rady Nadzorczej Hannę Jarzębską  

i Członka Rady Nadzorczej Witolda Harasima, Rada Dzielnicy Targówek oraz Rada 

Dzielnicy Praga Północ zaapelowały do Radnych Warszawy do przyjęcia uchwały  

w sprawie wprowadzenia dla mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych bonifikat od opłat 

za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność 
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1.5.Nagrody. 

•  Prezes Zarządu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”, w uznaniu za zasługi 

dotyczące współpracy sektora spółdzielczego z samorządem terytorialnym, otrzymał 

zaszczytne wyróżnienie „Samorządowiec – Spółdzielca” za 2014 rok. Nagrodę przyznała 

kapituła XII Edycji Konkursu „Samorządowiec – Spółdzielca” Krajowej Rady 

Spółdzielczej. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w dniu 24.03.2015 r. w siedzibie 

Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie przy ul. Jasnej 1. Honorowy Patronat nad tym 

wydarzeniem objął Pan Stanisław Rakoczy Wiceminister Spraw Wewnętrznych. 

• Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 

Politycznych w dniu 1.09.2014 r. nadał RSM „Praga” Odznakę za „Zasługi dla 

ZKRPiBWP” za wytrwałość i skuteczność w społecznym działaniu na rzecz rozwoju ruchu 

kombatanckiego i krzewienia jego pięknych tradycji.  

• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów przyznał Radzie Nadzorczej  

i Prezesowi Andrzejowi Półrolniczakowi Złote Odznaki Honorowe za działalność 

kulturalną i rehabilitacyjną. 

• Podziękowanie Oddziału Rejonowego Warszawa Targówek Polskiego Związku Emerytów 

Rencistów i Inwalidów dla RSM „Praga” za zrozumienie, wspieranie i pomoc  

w działalności Zarządu Oddziału na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych, 

mieszkańców Dzielnicy Targówek.  

• Podziękowanie dla RSM „Praga” za życzliwość i wsparcie finansowe dla Turnieju 

Tanecznego „Time for Dance 2014”. 

• Wyróżnienia dla RSM „Praga” za organizację wspólnie z samorządem dzielnicowym 

imprez plenerowych, kulturalno-sportowych, festynów z okazji Dnia Dziecka. 

 

1.6. Szkolenia. 

W 2014 r. kontynuowano szkolenia z zakresu programu MS EXCEL na poziomie 

średniozaawansowanym. Ponadto Spółdzielnia kontynuowała wdrażanie Zintegrowanego 

Systemu Informatycznego UNISOFT. Proces ten przebiegał dynamicznie i efektywnie.  

Usprawniono 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 

oraz automatyzację importu odczytów wodomierzy. 
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1.7. Informatyzacja Spółdzielni.  

Dział Informatyki w Biurze Zarządu sprawuje opiekę nad prawidłowym działaniem 

infrastruktury teleinformatycznej od okablowania, sprzętem po administrowaniem serwerami 

całej Spółdzielni. Spółdzielnia posiada serwery: bazodanowe, pocztowy, aplikacji bankowości 

elektronicznej, plików, eboka (elektronicznego biura obsługi klienta), zapory sieciowej, 

wirtualnej sieci prywatnej, wewnętrznej bazy zgłoszeń, antywirusowy, podziału łącz dla 

zagwarantowania jakości połączeń głosowych i danych pomiędzy Biurem Zarządu a sześcioma 

Administracjami Osiedli. 

W ramach opieki nad serwerami wykonywane są następujące czynności:  

− aktualizacja oprogramowania,  

− konfiguracja systemów,  

− monitorowanie dostępności usług,  

− wprowadzanie zmian,  

− usuwanie usterek sprzętowych i problemów z oprogramowaniem,  

− tworzenie kopii zapasowych. 

Ponadto Dział Informatyki: 

− realizuje zgłoszenia pracowników w zakresie problemów zarówno sprzętowych jak i 

programowych, jest pierwszą linią wsparcia dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego 

Unisoft, prowadzi wewnętrzne szkolenia dla pracowników oraz tworzy dokumentację 

procedur obsługi systemu, 

− zarządza Zintegrowanym Systemem Informatycznym klasy ERP (metoda efektywnego 

planowania zarządzania całością zasobów przedsiębiorstwa) zbudowanego z kilkunastu 

modułów. Są to m.in. moduły finansowo-księgowy, infrastruktura, gospodarka zasobami 

mieszkaniowymi, majątek trwały, windykacja, analiz,  

− sporządza raporty w zakresie: pomocy użytkownikom w jego obsłudze, wprowadzania 

modyfikacji wraz z tworzeniem dokumentacji dostosowanej do aktualnych wymogów 

prawnych, rachunkowych, 

− współpracuje z informatykami innych instytucji, urzędów, banków w zakresie 

bezpieczeństwa przesyłanych informacji przez Internet (certyfikatów, szyfrowanych 

połączeń), 

− monitoruje rynkowe ceny zakupów sprzętu oraz  wyspecjalizowanego oprogramowania 

serwerowego tak aby stosunek jakości do ceny był najkorzystniejszy, 
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− prowadzi korespondencję z mieszkańcami: rozwiązując problemy z logowaniem się do 

eboka (elektronicznego biura obsługi klienta) a także przyjmuje wnioski co do jego 

modyfikacji wg zgłaszanych potrzeb tłumacząc je na opis techniczny wymagań 

skierowanego do producenta oprogramowania,  

− wykonuje prace programistyczne: modyfikację skryptów, aplikacji, tworzenie raportów 

bazodanowych, wydruków z analizami np. zużycia mediów, 

− zamieszcza aktualności, wydarzenia, ogłoszenia przetargów na stronie internetowej 

Spółdzielni, aktualizuje i rozbudowuje serwis, w tym także od strony szaty graficznej, 

− uczestniczy w tworzeniu Gazety Spółdzielni pod względem technicznego zaprojektowania  

i złożenia do druku, 

− konserwuje i naprawia sprzęt komputerowy w Biurze Zarządu i w Administracjach Osiedli. 

Pracownicy Działu Informatyki posiadają dodatkowe umiejętności i wiedzę w zakresie 

księgowości jak i fotografii: wykonują, obrabiają i publikują zdjęcia na stronie internetowej 

Spółdzielni z imprez masowych, festynów, wydarzeń organizowanych przez kluby osiedlowe 

jak i z prowadzonych inwestycji, remontów itp. 

W 2014r. Spółdzielnia przeprowadziła następujące projekty informatyczne:  

1. Wirtualizacja serwerów, co ograniczyło liczbę serwerów, oferując przy tym możliwość 

płynnego zwiększania przydziału zasobów. Ma to również wpływ na zmniejszenie 

kosztów:  

− energii elektrycznej do zasilania serwerów (nawet bardziej obciążonych), 

− chłodzenia (mniejsza liczba maszyn), 

− przestrzeni wykorzystywanej do przechowywania serwerów. 

2. Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej poprzez wdrożenie 

zapór sieciowych na darmowych systemach Linuksowych. 

3. Wymiana wersji Zintegrowanego Systemu Informatycznego UNISOFT, która 

dotyczyła zmiany całego interfejsu (wyglądu) programu w celu polepszenia 

funkcjonalności. 

Poprzez gromadzone informacje zmniejszają się koszty obsługi realizowane przez producentów 

oprogramowania a także skraca się czas reakcji na zgłoszenia. Proces poprzedzający 

aktualizację wersji programu polegał na przeprowadzeniu miesięcznego cyklu szkoleń dla 

pracowników sześciu Administracji Osiedli i Biura Zarządu pracujących na co dzień  

w Zintegrowanym Systemie Informatycznym UNISOFT. 
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1.8. Sprawy pracownicze. 

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, były realizowane przy stale zmniejszanym stanie zatrudnienia. 

W roku 2014 nastąpił dalszy spadek zatrudnienia o 11,85 etatu w stosunku do stanu 

zatrudnienia w dniu 31.12.2013 r. 

Spadek zatrudnienia w ostatnich ośmiu latach wyniósł 35,5 etatu. 
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ROZDZIAŁ VII 

Działalność inwestycyjna 
 

Działalność inwestycyjna Spółdzielni jest realizowana w oparciu o zatwierdzane przez 

Radę Nadzorczą plany roczne i pięcioletnie. Inwestycje realizowane w latach  

2010-2014 określał „Wieloletni rzeczowy plan inwestycji Spółdzielni w zakresie budownictwa 

mieszkaniowego 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 uzyskała zgodę na użytkowanie budynku 

mieszkalnego w Markach przy ul. Okólnej 24 i w sierpniu rozpoczęła przekazywanie lokali 

mieszkalnych nabywcom. Ponadto kontynuowano budowę budynku mieszkalnego z garażem 

podziemnym i usługami przy ul. Remiszewskiej 17 w Dzielnicy Targówek -zadanie 

inwestycyjne „Myszkowska II” oraz rozpoczęto w Dzielnicy Białołęka budowę zadania 

inwestycyjnego „Kamińskiego róg Myśliborskiej” składającego się z budynku mieszkalnego  

i garażu wielopoziomowego z powierzchnią usługową w parterze.  

W 2014 r. prowadzono również szeroko zakrojone działania związane  

z przygotowaniem do realizacji nowych inwestycji.  

 

1. Zadania zrealizowane w 2014 r.: 

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 

Decyzją nr 406/2014 z dnia 06.08.2014 r. Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Wołominie Spółdzielnia uzyskała zgodę na użytkowanie budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu. Od 21.08.2014 r. rozpoczęto 

przekazywanie lokali nabywcom. Zgodnie z podjętą przez Spółdzielnię decyzją, dla członków 

Spółdzielni, których nie stać na zakup mieszkań w systemie deweloperskim, 49 mieszkań  
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w tej inwestycji przeznaczona jest pod wynajem. Najemcy przysługiwać będzie prawo zakupu 

wynajmowanego lokalu i miejsca postojowego w każdym okresie obowiązywania umowy 

najmu. W przypadku chęci zakupu Spółdzielnia udzieli najemcy rabatu w wysokości zależnej  

od ilości lat opłacanego najmu. W styczniu 2015 r. Spółdzielnia otrzymała promesę udzielenia 

kredytu na refinansowanie kosztów budowy powyższych mieszkań.  

 

 

„Marki Okólna 24” - elewacja od strony zachodniej 

 

„Marki Okólna 24” - elewacja od strony zachodniej 
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2. Zadania w trakcie realizacji w 2014 r.: 
 

Zespół Mieszkaniowy „Myszkowska II” 

− działka o powierzchni        3.925 m2  

prawo do terenu – akt notarialny wieczystego użytkowania 

• ilość mieszkań        118 

• powierzchnia użytkowa mieszkań     6.044,31 m2 

• ilość stanowisk postojowych       126 

• powierzchnia usług        276,94 m2 

 

W sierpniu 2013 r. rozpoczęto realizację budynku mieszkalnego z garażem podziemnym  

i usługami przy ul. Remiszewskiej 17 w Dzielnicy Targówek. Budowa jest realizowana zgodnie 

z harmonogramem. Planowany termin zakończenia budowy - grudzień 2015 r. 

 
„Myszkowska II” – realizacja maj 2015 – widok od strony budynku Myszkowska 33  

 

„Myszkowska II” – realizacja maj 2015 – widok od strony Goławickiej 
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Zespół Mieszkaniowy „Kamińskiego róg Myśliborskiej” - budynek i gara ż 

wielopoziomowy  

• działka o powierzchni        5.900 m2 

prawo do terenu - akt notarialny wieczystego użytkowania 

• budynek mieszkalny wielorodzinny oraz garaż wielopoziomowy z usługami w parterze 

• projektowana ilość mieszkań      83 

• projektowana powierzchnia użytkowa mieszkań   4.794,40 m2 

• projektowana ilość stanowisk postojowych     436 

• projektowana powierzchnia usług     1.378,40 m²  

 

W dniu 04.03.2014 r. Spółdzielnia uzyskała Decyzję nr 79/BIA/2014 pozwolenia na budowę 

zmieniającą decyzję ostateczną nr 13/BIA/2008 z dnia 20.01.2009 r. i uzyskała zgodę  

na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego i garażu wielopoziomowego z usługami  

w parterze. W maju 2014 r. Spółdzielnia ogłosiła przetarg na wybór wykonawcy, który został 

wyłoniony przez Komisję Przetargową w dniu 30 czerwca. We wrześniu Spółdzielnia  

podpisała umowę z wykonawcą. W październiku rozpoczęto budowę. 

Planowany termin zakończenia budowy - grudzień 2016 r. 

 
Budynek przy ul. Kamińskiego róg Myśliborskiej- realizacja maj 2015 r. widok od strony ul. 

Myśliborskiej 
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Budynek przy ul. Kamińskiego róg Myśliborskiej – realizacja maj 2015 r. 

 

3. Zadania przygotowane do realizacji 

 

Pratuli ńska – parking wielopoziomowy z usługami 

− działka o powierzchni        3.957 m2  

prawo do terenu – akt notarialny wieczystego użytkowania 

• koncepcja przewiduje budowę parkingu trzypoziomowego z ciągiem powierzchni 

handlowych od strony ul. Ossowskiego 

• projektowana ilość stanowisk postojowych     118 

• projektowana powierzchnia usług      1.146,00 m2   

 

Spółdzielnia posiada Decyzję Nr 72/T/08 o warunkach zabudowy z dnia 15.12.2008 r. Decyzja 

przewiduje budowę parkingu trzypoziomowego z ciągiem powierzchni handlowej od strony ul. 

Ossowskiego. W styczniu 2015 roku Spółdzielnia podpisała umowę z biurem projektowym na 

wykonanie prac projektowych dla przedmiotowej inwestycji. Spółdzielnia realizację inwestycji 

planuje rozpocząć w III kwartale br. 
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Parking wielopoziomowy z powierzchnią handlową - wizualizacja 

 

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 19.07.2013 r. Spółdzielnia uzyskała Decyzję nr 206/TAR/13 pozwolenia na budowę 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i usługami. Spółdzielnia 

posiada również pozwolenie na rozbiórkę istniejącego w miejscu planowanej inwestycji 

pawilonu. Inwestycja została ujęta w planach na 2014 r. Po  przeprowadzeniu  rozmów  

z kluczowymi najemcami lokali usługowych istniejącego pawilonu, którzy  

są zainteresowani dalszą współpracą ze Spółdzielnią bez przerywania swojej działalności  

i zakupem lokali usługowych w tej okolicy, zasadne jest przesunięcie rozpoczęcia inwestycji 

Piotra Skargi 54 na rok 2016, a w roku bieżącym rozpoczęcie budowy garażu z usługami przy  

ul. Pratulińskiej. Taka zamiana kolejności rozpoczęcia inwestycji jest korzystna, zwłaszcza  

że Spółdzielnia posiada decyzję o warunkach zabudowy na budowę garażu z usługami. Zarząd 

Spółdzielni i Rada Nadzorcza zaakceptowały taką zmianę.   
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„Piotra Skargi 54”-wizualizacja – widok od strony ul. Piotra Skargi 
 

 

 „Piotra Skargi 54”-wizualizacja – widok od strony ul. Witebskiej 

 

4. Zadania przygotowane do realizacji po usunięciu przeszkód formalnych 

 

Budynek „Barkocińska” 

• wielkość działki        508 m2 

prawo do terenu – akt notarialny wieczystego użytkowania 

• budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym 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  
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„Barkocińska” -wizualizacja 

Decyzja nr 104/T/11 pozwolenia na budowę z dnia 27.05.2011 r. nie została uprawomocniona 

z uwagi na zastrzeżenia Biura Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Dzielnicy 

Targówek. W tej sytuacji Zarząd podjął decyzję o złożeniu wniosku w sprawie przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przedmiotowej nieruchomości. Wniosek 

o przekształcenie prawa użytkowania został złożony w Wydziale Gospodarki 

Nieruchomościami w 2013 r. W 2014 r. została między stronami uzgodniona treść decyzji o 

przekształceniu. Trwa oczekiwanie na decyzję. 

 

Budynek apartamentowy „Piotra Skargi”  

• powierzchnia działek       1.503 m 

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 

 

Decyzja nr 180/T/2012 pozwolenia na budowę została wydana w dniu 29.10.2012 r. Decyzja 

jest nieprawomocna z uwagi na toczące się postępowania odwoławcze byłych właścicieli  

z tytułu roszczeń do terenu. Zarząd podjął decyzję o złożeniu wniosku w sprawie 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przedmiotowej 

nieruchomości. Wniosek został złożony w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  

w Dzielnicy Targówek w lutym 2014 r. 

 

Budynek mieszkalny Piotra Skargi/Św. Wincentego 

• powierzchnia działki       2.261 m2 
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prawo do terenu – akt notarialny wieczystego użytkowania 

 

Zarząd podjął decyzję o złożeniu wniosku w sprawie przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności przedmiotowej nieruchomości. Wniosek został złożony  

w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w lutym 2014 r. Projekt decyzji został uzgodniony 

między stronami. Trwa oczekiwanie na decyzję. 

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy wykonać przekładki sieci cieplnej, sieci 

wod-kan, sieci teletechnicznych, kabli energetycznych oraz przebudować oświetlenie ulicy 

Piotra Skargi. Sieci te kolidują z jej realizacją. Ze względu na skomplikowaną procedurę 

formalno-prawną prace projektowe usunięcia kolizji zostały podzielone na etapy. Ostatnie 

pozwolenie umożliwiające usunięcie w/w kolizji z inwestycją zostało uprawomocnione  

w styczniu 2015 r. Przebudowa sieci planowana jest w okresie letnio-jesiennym.  

 

Zespół Mieszkaniowy „Witebska 4” 

− działka o powierzchni        6.220 m2  

prawo do terenu – akt notarialny wieczystego użytkowania 

• koncepcja przewiduje budowę trzech budynków mieszkalnych z usługami i garażem 

podziemnym, usytuowanych 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     545,70 m2 

 

„Witebska 4”- wizualizacja 
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W lipcu 2012 r. został złożony do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego wniosek  

o wydanie pozwolenia na budowę. Postępowanie zostało zawieszone z uwagi brak uzgodnienia 

lokalizacji stacji TRAFO z RWE i brak projektu organizacji ruchu.  

Po uzgodnieniu lokalizacji stacji TRAFO oraz wykonaniu i uzgodnieniu projektu organizacji 

ruchu, postępowanie zostanie odwieszone. Zarząd podjął decyzję o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności przedmiotowej nieruchomości. 

 

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  

 

„Kuflewska 6”-wizualizacja 

W dniu 09.07.2014 r. Spółdzielnia uzyskała decyzję o warunkach zabudowy nr 19/T/2014 

dla inwestycji polegającej na budowie zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego  

z usługami i garażem podziemnym. Zarząd podjął decyzję o złożeniu wniosku w sprawie 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przedmiotowej 

nieruchomości. 

 

Zespół Mieszkaniowy „Kuflewska/Święciańska” 

− działka o powierzchni        2.107 m2  
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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 

Projektant opracował nową koncepcję zabudowy terenu. Po analizie kolejnej wersji Zarząd 

Spółdzielni w marcu 2013 r. zatwierdził ostateczną wersję koncepcji, która jest najbardziej 

ekonomiczna. Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o złożeniu wniosku w sprawie przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przedmiotowej nieruchomości.  

 

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 Nieruchomościami m. st. Warszawy  

na zmianę przeznaczenia działki pod budownictwo mieszkaniowe z garażem podziemnym  

i usługami, Spółdzielnia opracowała koncepcję zgodną z aktem notarialnym przewidującą 

parking wielopoziomowy z usługami.  

 

Działka przy ul. Trockiej  

• powierzchnia działki      11.998 m²  

• prawo do terenu – administracyjna decyzja wieczystego użytkowania. Spółdzielnia 

oczekuje notarialnego uregulowania stanu prawnego gruntu na jej rzecz. 

Spółdzielnia stale czyni starania o podjęcie wspólnej z Miastem inwestycji, w której skład 

wchodziłaby między innymi budowa centrum typu „Mediateka” o bardzo bogatym programie 

funkcjonalno-użytkowym. Program ten przewiduje: bibliotekę, czytelnię, wypożyczalnię płyt, 

kawiarenkę internetową, sale: kinową, teatralną, wystawową, gimnastyczną, dźwiękoszczelną 

salę do rozładowania agresji, emocji, stresu, pracownie tematyczne. W ww. obiekcie można 

zorganizować interaktywne centrum edukacji, którego celem jest uzupełnianie wiedzy 

oferowanej w tradycyjnym systemie nauczania. 
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5. Podsumowanie 

 

Nakłady na zadania inwestycyjne realizowane przez Spółdzielnię w 2014 roku wyniosły 

18.565.193,95 zł, w tym nakłady na główne zadania kształtujące się następująco: 

          Ogółem   w tym: 2014 

1. Zespół Mieszkaniowy „Myszkowska II”    22.444.243    15.965.786 

2. Zespół Mieszkaniowy „Kamińskiego”      1.874.970      1.176.540 

 
*** 

W sierpniu 2014 roku Spółdzielnia uzyskała zgodę na użytkowanie Zespołu Mieszkaniowego 

„Marki”, w którym zamieszka 147 rodzin. Nowi mieszkańcy, a także mieszkańcy sąsiednich 

budynków, będą mieli zapewnione miejsca postojowe w garażu podziemnym. Nowy budynek 

nadał kolonii w Markach nowocześniejszą linię.  

Zysk z realizacji inwestycji przeznaczony zostanie wzorem lat ubiegłych na cele statutowe, 

między innymi na dofinansowanie remontów w starych zasobach.  

Kontynuowano budowę budynku „Myszkowska II” w Dzielnicy Targówek, a w październiku 

rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego i garażu wielopoziomowego przy ul. Kamińskiego 

róg Myśliborskiej w Dzielnicy Białołęka. 

 
Racjonalna, prowadzona w trybie komercyjnym, uwzględniająca prawa gospodarki rynkowej  

i aktualną koniunkturę, działalność inwestycyjna jest ważnym czynnikiem rozwoju Spółdzielni. 

Dochody osiągane z tej działalności powiększają kapitał Spółdzielni i służą wszystkim  

jej członkom.  

Realizacja tych działań polega na : 

− Budowie nowych zespołów mieszkaniowych. 

− Modernizacji i doposażeniu osiedli spółdzielczych sąsiadujących z prowadzonymi 

     inwestycjami. 

− Budowie nowych parkingów i garaży oraz obiektów handlowo-usługowych służących  

   mieszkańcom – członkom Spółdzielni i ich rodzinom. 

− Zakupie nieruchomości pod nowe inwestycje. 

Wieloletnie doświadczenia w zakresie omawianej działalności wskazują, że gospodarka 

mieszkaniowa jest pierwszą gałęzią, na którą wpływ mają wszelkie zmiany koniunktury 

gospodarczej. Wymaga zatem prowadzenia bardzo wnikliwych analiz rynku 

i dostosowywania harmonogramu zadań do aktualnych sytuacji gospodarczych i społecznych.  

Optymalnym założeniem jest utrzymanie obrotów i dochodów na stałym poziomie. 
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Spółdzielnia w dalszym ciągu rozwija swoją filozofię prowadzenia działalności inwestycyjnej, 

wznosząc obiekty zaprojektowane kompleksowo: z placami zabaw, zielenią, miejscami 

rekreacji oraz lokalami na handel i usługi. Program budownictwa wzbogacony będzie także o 

powierzchnie przeznaczone na działalność kulturalno-oświatową i sportową, czego przykładem 

są planowane inwestycje przy ul. Piotra Skargi 54, Kuflewskiej 6 i Kuflewskiej róg 

Święciańskiej.  

 

Działalność inwestycyjna jest realizowana w oparciu o zatwierdzane przez Radę Nadzorczą 

plany roczne i wieloletnie. W okresie realizacji ostatniego „Wieloletniego rzeczowego planu 

inwestycji Spółdzielni w zakresie budownictwa mieszkaniowego na lata 2010-2014” 

osiągnięto nowy jakościowy poziom. 

1. W zakresie zagadnień technicznych dopracowano i wdrożono nowoczesne rozwiązania  

i technologie. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu inwestycji pozwoliło na 

opracowanie szczegółowych wytycznych do projektowania, które zmuszają projektantów  

i wykonawców do stosowania najlepszych rozwiązań technicznych i materiałowych. 

Realizowane przez Spółdzielnię budynki spełniają najwyższe standardy.  

2. W zakresie finansowania dopracowano system instrumentów finansowych 

umożliwiających płynne finansowanie inwestycji. Z obserwacji wynika,  

że w początkowym etapie realizacji budowy niewielu nabywców jest zainteresowanych 

kupnem lokalu i nawet promocja cenowa nie daje oczekiwanego rezultatu. Finansowanie 

przez Spółdzielnię początkowego etapu realizacji inwestycji jest korzystne dla Spółdzielni, 

gdyż ceny mieszkań w budynku już zrealizowanym są wyższe niż w początkowej fazie jego 

budowy. Wynegocjowane na bardzo korzystnych warunkach w Banku Spółdzielczym 

kredyty krótkoterminowe na wsparcie procesu budowlanego i długoterminowe na realizację 

mieszkań na wynajem oraz czasowe angażowanie wolnych środków Spółdzielni pozwalają  

na szybsze zrealizowanie inwestycji, a tym samym na zwiększenie zysku, który zasila 

fundusz remontowy osiedli.  

3. W zakresie dostępności mieszkań poszerzono ofertę. Zmiana przepisów o poręczeniach  

i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz likwidacja Krajowego Funduszu 

Mieszkaniowego uniemożliwiły realizację mieszkań lokatorskich. Jednak Spółdzielnia 

kontynuując ten kierunek działań, nie zapomniała o potrzebach rodzin, których dochody 

uniemożliwiają zakup mieszkania, dlatego inwestycja „Marki” realizowana była częściowo 

pod wynajem. Zgodnie z decyzją Zarządu członkowie Spółdzielni, których nie stać na 

zakup mieszkań w systemie deweloperskim, będą mogli wynająć mieszkanie. Najemcy 



103 
 

przysługiwać będzie prawo zakupu wynajmowanego lokalu i miejsca postojowego  

w każdym okresie obowiązywania umowy najmu. W przypadku chęci zakupu, Spółdzielnia 

udzieli mu rabatu w wysokości zależnej od ilości lat opłacanego najmu.  

 

Mamy nadzieję, że taki rodzaj budownictwa, w którym są mieszkania własnościowe  

i mieszkania na wynajem z opcją wykupu, które z czasem staną się mieszkaniami 

własnościowymi będą cieszyły się zainteresowaniem wśród członków spółdzielni. Wysoka 

jakość tych mieszkań, która wynika z faktu, że Spółdzielnia buduje dla siebie i tymi 

mieszkaniami zarządza zachęci członków spółdzielni do nabywania takich mieszkań i taki 

rodzaj budownictwa  kontynuowany będzie przez Spółdzielnię w następnych realizacjach.  
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Rozdział VIII 

Działalność społeczno-oświatowo-kulturalna.  

Działalność społeczno-kulturalna w RSM „Praga” prowadzone jest w szerokim zakresie  

i obejmuje:  

1. Osiedle „Generalska”, „Nasz Klub”, ul. Zamiejska 1, tel.  22 679-58-52 ,     

Czynny: poniedziałki – 900- 2130, wtorki 900-2130, środy – 900-2030, czwartki – 1200-1900,  

piątki – 1300-1900, soboty – 1000 - 1400  

Prowadzone zajęcia: tenis stołowy, nauka gry na gitarze i pianinie, kolejny rok działa sekcja 

karate dla młodzieży, a także dzieci szkolnych i przedszkolaków oraz pracownia modelarska. 

Rozpoczęła działalność sekcja modelarstwa lotniczego „Kombat”. Dużym powodzeniem cieszą 

się zajęcia adaptacyjne i ogólnorozwojowe dla przedszkolaków, a także zajęcia plastyczno-

malarskie dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Prowadzone są warsztaty kreatywnego rozwoju 

dla dzieci, zajęcia plastyczne z elementami języka angielskiego dla przedszkolaków, nauka 

języka angielskiego dla  dzieci młodszych, a także zajęcia taneczne dla przedszkolaków, dzieci 

i młodzieży. W drugiej połowie roku pojawiły się nowe zajęcia dla przedszkolaków pt. 

„Hiszpański tańcząco – śpiewający” prowadzone przez Hiszpankę.  Przez cały rok dzieci mogły 

liczyć na pomoc w odrabianiu lekcji. W ramach zajęć Klubu Seniora odbywała się gimnastyka 

dla seniorów, ponadto prowadzony był w klubie aerobik/fitness dla dorosłych.  

Dzieci brały udział w różnorodnych pokazach tanecznych: 

− podczas festynu z okazji Dnia Dziecka oraz podczas Pikniku Rodzinnego organizowanych 

przez RSM „Praga”, 

− podczas imprezy pt. „Artystyczny Targówek”, 

− w XII Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej „Asteriada”, 

− udział w różnych pokazach tanecznych na Ursynowie. 

Młodzi karatecy brali udział w: 

− Mistrzostwach Polski Karate - dyscyplina Shorin-Ryu i Kobudo,  

− pokazach karate na festynie z okazji Dnia Dziecka organizowanym przez RSM „Praga”, 

− Mikołajkowym Turnieju Karate na Uniwersytecie Medycznym Warszawie. 

Dzieci uczestniczyły w konkursach plastycznych pt. „W krainie bieli”, który odbył się  

w domu Kultury „Marysin” oraz  „Najładniejsza pisanka” zorganizowanym przez Dom Kultury 

„Radość”. Próbowały swoich sił  w konkursach muzycznych:      

-w II Mazowieckim Konkursie Pianistycznym im. Muzio Clementiego, którego organizatorem 

był Ośrodek Kultury „Ochoty”, 
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- w XVII Przeglądzie Twórczości Muzycznej Dzieci i Młodzieży  „Kogucik 2014”, którego 

organizatorem był Dom Kultury „Radość”. 

W konkursach tych dzieci otrzymały wiele nagród i wyróżnień. 

 W klubie zorganizowano szereg imprez okolicznościowych np.: Dzień Babci i Dziadka, Dzień 

Kobiet, Andrzejki, Dzień Seniora, spotkanie sylwestrowe emerytów i rencistów, Mikołajki dla 

maluszków, Piknik Rodzinny zorganizowany wspólnie z sekcją zapaśniczą UKS „Zdrowy 

Targówek”. 

2. Osiedle „Poraje”, „Klub Arkona” , ul. Nagodziców 3, tel. 22 811-15-43  

Czynny: poniedziałki, środy 900- 2000, wtorki, czwartki 900-2030, piątki - 900- 1400 

Prowadzone zajęcia: informatyczne, plastyczne, sekcja Karate Kids, nauka gry na gitarze, 

pianinie, skrzypcach i instrumentach klawiszowych, nauka języka angielskiego dla 

przedszkolaków, dzieci starszych i dla dorosłych , trening pamięci i adaptacji dla dzieci, zajęcia 

rytmiczno- taneczne dla dzieci, taniec nowoczesny - Zumba Kids, działał  Klubik Malucha, 

odbywały się zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku 4-6 lat oraz trening pamięci dla 

młodzieży. Kontynuowała także działalność profesjonalna pracownia plastyczna „Mali 

artyści”.  

            Dorośli mieszkańcy Osiedla „Poraje” korzystali z klubu brydżowego, kursu Prawa 

Jazdy, gimnastyki relaksującej. Prowadzony był trening pamięci dla dorosłych, taniec 

nowoczesny - zumba. W ramach działalności Klubu Seniora odbywała się nauka obsługi 

komputera dla początkujących - ABC dla seniora. W Klubie „Arkona” działają Koła Polskiego 

Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Nr 4 i Nr 8 skupiające ponad 130 osób.                   

  W Klubie „Arkona” mieszkańcy Osiedli „Poraje” i „Erazma” mieli możliwość 

korzystania  z kawiarenki internetowej i klubiku prasowego; mogli zapoznać się z bieżącą 

prasą, wypić kawę lub herbatę. Gazety kupowane były przez Administrację Osiedla „Poraje”. 

Zorganizowano szereg imprez okolicznościowych np.: Dzień Babci, Dzień Dziadka, powitanie 

wiosny-topienie Marzanny, Dzień Matki, Dzień Ojca, Haloween, Dzień Niepodległości, 

Andrzejki, imprezy choinkowe, zabawa karnawałowa dla dzieci. Dużym zainteresowaniem 

cieszyły się organizowane w klubie zabawy dla dorosłych mieszkańców Osiedla. 

3. Osiedle „Targówek” 

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

Czynny: poniedziałki 900-1900, wtorki 900-1830, środy 900-1800, czwartki 900-1800,  

piątki 900 -1900 
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Prowadzone zajęcia: plastyczno-malarskie dla dzieci, bajkoterapia, trening umysłu junior, 

zaczarowany świat bajek – głośne czytanie bajek, gramatyka i ortografia na wesoło, nauka 

języka angielskiego, nauka gry na gitarze, zajęcia taneczne - zumba dla dzieci, pomoc przy 

odrabianiu lekcji i w nauce, zajęcia pomocnicze z chemii, fizyki  i matematyki. Działał Klub 

Seniora, prowadzona była gimnastyka usprawniająca dla osób starszych, podstawy obsługi 

komputera i korzystania z internetu dla Seniorów. Zorganizowano szereg imprez 

okolicznościowych np.: Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Matki, Dzień Ojca, Halloween- 

zabawa w duszki i wróżki, Dzień Niepodległości, Andrzejki, Mikołajki, Dzień Szacunku dla  

Zwierząt, Dzień Życzliwości, imprezy choinkowe, zabawa karnawałowa, piknik sportowo - 

rekreacyjny zorganizowany wspólnie z sekcją zapaśniczą UKS „Zdrowy Targówek”. 

b) „Klub Pinokio”  ul. Goławicka 1, tel. 22 679-78-72,  

 Czynny: poniedziałki 800- 2000, wtorki 800 -1900, środy 800–1900, czwartki 800- 1900,  

piątki 830-1900  

Prowadzone zajęcia: warsztaty kreatywnego rozwoju dla maluszków, lektorat języka 

angielskiego obejmujący dzieci w wieku przedszkolnym, szkoły podstawowej i gimnazjum, 

zajęcia plastyczno-malarskie dla dzieci w wieku szkolnym i „Plastyka dla Smyka” – zajęcia dla 

utalentowanych przedszkolaków, zajęcia taneczne dla dzieci, rytmika dla maluszków.  

W tym roku rozpoczęły działalność warsztaty integracji i akrobacji, warsztaty fotograficzne  

i zajęcia karate. Przez cały rok dzieci i młodzież mogły skorzystać z indywidualnej pomocy 

dydaktycznej z matematyki. Pod kierownictwem wieloletniej nauczycielki tego przedmiotu 

młodzież rozwiązywała problemy matematyczne o podwyższonym stopniu trudności, 

uzupełniała braki wiedzy. Ponadto dużym zainteresowaniem cieszyły się prowadzone kolejny 

rok zajęcia adaptacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia przystosowują maluchy za 

pomocą gier, zabaw  i muzyki do czynnego uczestniczenia w przyszłości w grupie rówieśniczej 

w przedszkolu. Zajęcia prowadziła Kierownik Klubu mająca przygotowanie do pracy                         

z przedszkolakami. Ponadto prowadzona była nauka języka angielskiego dla dorosłych, gry na 

gitarze, keyboardzie i akordeonie, a także tenis stołowy dla mieszkańców. Działał Klub Seniora, 

odbywała się gimnastyka dla dorosłych, ABC komputera dla Seniorów. Zorganizowano szereg 

imprez okolicznościowych np.: Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Matki, Dzień Ojca, 

Halloween, Dzień Niepodległości, Andrzejki, imprezy choinkowe, zabawa karnawałowa, 

piknik sportowo-rekreacyjny zorganizowany wspólnie z sekcją zapaśniczą UKS „Zdrowy 

Targówek”. 

Dzieci z klubów „Kołatka”, „Pinokio” i „Nasz Klub” uczestniczyły w VIII 

Wielkanocnym Spotkaniu Dzieci i Młodzieży z Domów Dziecka i biednych rodzin w Domu 
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Kultury Świt, któremu towarzyszyły występy artystów i pokazy akrobatyczne cyrkowców. 

Wszystkie dzieci zostały obdarowane paczkami świątecznymi. 

W Klubie „Pinokio” działa chór Seniorów SONORKI,  którego występy od wielu lat 

cieszą się dużym zainteresowaniem. W 2014 roku członkowie zespołu brali udział w 26 

różnego rodzaju spotkaniach, festiwalach i imprezach poświęconych obchodom rocznic, świąt, 

konkursach, pokazach i przeglądach zespołów artystycznych w kategorii „Seniorzy”. Do 

najważniejszych wystąpień chóru „Sonorki” w 2014r. zaliczyć należy: 

- udział w XIII Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora organizowanym przez Dom 

Kultury „Zacisze”, 

- udział w Festiwalu Piosenki „Moja Warszawa” w Domu Kultury „Włochy”, 

- udział w Dniu Seniora organizowanym przez Stowarzyszenie „Hej koniku” - w PGR    

   „Bródno” w Warszawie, 

- udział chóru w organizowanych z różnych okazji imprezach takich jak: 

spotkania Wielkanocne, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Emeryta, Święto                    

3-go Maja, Święto Odzyskania Niepodległości, spotkania opłatkowe. 

Ponadto chór wystąpił w Domach Opieki Społecznej, w Fundacji Pomocy Potrzebującym,  

w Domach Kultury oraz w Centrum Alzheimera. Swą działalnością obejmował wiele obszarów 

o różnorodnym charakterze. 

W Osiedlu „Targówek” kolejny rok działa sekcja zapaśnicza dla dzieci  

i młodzieży prowadzona przez Uczniowski Klub Sportowy „Targówek”. RSM „Praga” od kilku 

lat wspiera działalność Klubu, m.in. udostępniła pomieszczenie dla sekcji zapaśniczej Klubu.  

Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu i skupiają 62 uczestników. Treningi prowadzone są 

w dwóch grupach wiekowych. W 2014 roku RSM „Praga” udostępniła  dodatkowy lokal na 

siłownię dla starszych zawodników sekcji zapaśniczej w piwnicy budynku przy ul. Junkiewicz 

12. W 2014 roku zorganizowane zostały następujące imprezy zapaśnicze:  

• Puchar Polski Juniorów  w zapasach -  Memoriał  Bolesława Dubickiego,  

• Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów o puchar Burmistrza Dzielnicy 

Warszawa Targówek w zapasach, 

• Międzynarodowy Turniej Młodzików im. Piotra Rydzewskiego w zapasach, 

• Mistrzostwa Polski Weteranów w zapasach, 

• Turniej dzieci w zapasach „Young Gladiator’s”.   

Na początku roku Zarząd Klubu powołał do życia nową sekcję – Tańca Sportowego. Łącznie  
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zawodnicy startowali w 34 turniejach zapaśniczych, sumo, koluchstyl i tańca sportowego na 

terenie całego kraju, zdobywając wiele medali oraz pucharów.  

Ponadto Klub zorganizował dwie imprezy w Koluchstyl: 

• Puchar Polski Seniorów/ek w Koluchstyl, 

• Turniej Pokazowy Dzieci o Mistrzostwo Warszawy w Koluchstyl. 

Przedstawiciele Klubu brali także udział w organizacji Mistrzostw Europy Kadetów                                

w Katowicach. 

We  wrześniu RSM „Praga wspólnie z UKS „Targówek” była organizatorem II-go Pikniku 

Sportowego pod hasłem  „Radość, Sport, Młodość” dla mieszkańców Targówka. W  listopadzie 

zawodnicy klubu występowali podczas dnia otwartego Metra Warszawskiego. 

Klub uczestniczy również w innych działaniach na rzecz dzieci z Targówka. Przykładem może 

być wspólne z VIII Ogrodem Jordanowskim zorganizowanie letnich kolonii wypoczynkowych 

oraz pokazu zapaśniczego na terenie obiektu.  

4. Osiedle „Kijowska” , Klub „Ku źnia”, ul. Z ąbkowska 42 

Czynny codziennie od 1300-2200.  Prowadzony jest przez ajenta - Firmę „Attis” Magdalena 

Heleniak.    

Prowadzone zajęcia: Najemca lokalu na zlecenie Administracji Osiedla organizuje różnorodne 

zajęcia społeczno-kulturalne. Imprezy ustalane są co miesiąc po uprzednim zatwierdzeniu przez 

Komisję Społeczno- Kulturalną i Radę Osiedla. Ilość imprez uzależniona jest od wysokości 

funduszy, jakimi dysponuje administracja. W okresie od stycznia do grudnia klub zorganizował 

33 imprezy, w tym 27 imprez dla dzieci (festyn z okazji Dnia Dziecka, sportowy festyn  na 

zakończenie lata, Walentynki, bal kostiumowy, Mikołajki,  warsztaty taneczne, zajęcia 

plastyczne, teatrzyki dla dzieci, zajęcia przyrodnicze, zajęcia literackie). Ponadto w ramach 

Klubiku Malucha prowadzone są zajęcia taneczno-muzyczne dla dzieci. Największą atrakcją 

był festyn z okazji Dnia Dziecka oraz festyn na zakończenie lata. Wśród atrakcji festynu 

najbardziej popularne były: dyskoteka, konkursy, zabawy z animatorem, przejażdżki na 

konikach, jazda na małym quadzie, wybory małej miss i małego mistera, pokazy taneczne 

dzieci, modelowanie balonów, otwarcie siłowni, a także konkurencje sprawnościowe.  

Zorganizowano również 6 imprez dla dorosłych: bal karnawałowy, ostatki, śniadanie 

Wielkanocne, Wigilia, widowisko pt. „Kołysanka wojenna”, wycieczka do Czerwińska.                          

W ramach Klubu Seniora działa Kabaret Seniora „Nasza Praga” pod kierunkiem członka Rady 

Osiedla Pana Włodzimierza Michalczyka. W klubie odbywa się gimnastyka dla seniorów - 

dwie grupy. 
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Koszt wszystkich imprez był pokrywany przez Administrację Osiedla. Imprezy cieszyły 

się dużym zainteresowaniem. 

5. Osiedle „Jagiellońska” 

Osiedle „Jagiellońska” nie posiada własnego klubu osiedlowego. Mieszkańcy Osiedla  

na bieżąco są informowani i zapraszani na odbywające się w sąsiednich Osiedlach imprezy  

sportowe, rekreacyjne i kulturalne, których organizatorem jest Spółdzielnia. 

W Osiedlu działa Koło Seniora nr 11, które nie ma stałej siedziby. Korzysta gościnnie 

z Klubu Złotego Wieku OPS Praga Północ przy ul. Jagiellońskiej 56. Jest to placówka Urzędu 

Dzielnicy Praga-Północ, z którą współpraca układa się bardzo owocnie.                                                               

6. Osiedle „Erazma” 

W Osiedlu "Erazma", pomimo braku klubu prowadzona jest od wielu lat działalność społeczno-

kulturalno-oświatowa, obejmująca organizację imprez sportowych, przedsięwzięć 

charytatywnych, konkursów plastycznych, ekologicznych i spektakli teatralnych. Komisja 

Społeczno-Ekologiczna Rady Osiedla przy współpracy z Administracją Osiedla od kilku lat 

realizuje społeczny program „Bezpieczne Osiedle” i współpracuje z Policją, Strażą Miejską 

oraz Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Dzielnicy Warszawa 

Białołęka.                       

            Rada Osiedla wspólnie z Administracja Osiedla  współpracowała ze szkołami 

warszawskimi w zakresie propagowania postaw prospołecznych wśród dzieci i młodzieży (nie 

tylko  z Osiedla Erazma), włączając młodych społeczników w działalność na rzecz środowiska. 

Od wielu lat Komisja działa poprzez współpracę ze szkolnym Kołem Dziennikarskim „Młody 

Dziennikarz” oraz Kołem Teatralnym „Wóz Tespisa” Zespołu Szkół Gastronomicznych                                                            

im. E. Pijanowskiego, a także doraźnie zrzesza niezależnych młodych działaczy osiedla 

Tarchomin. Młodzi mieszkańcy zaangażowali się w VI edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla 

szkół gastronomicznych  - „Kuchnia polska w tradycji Świąt Bożego Narodzenia 2014”. 

Uczestniczyli także w konkursie historycznym organizowanym przez TPW.  

Od lat (z dużym zainteresowaniem obserwowanym przez mieszkańców) jest 

prowadzony konkurs „Osiedle w  kwiatach - konkurs na najpiękniejszy ogródek, balkon 

i loggię”. Dzięki niemu społeczność lokalna angażuje się w dekorowanie, aranżowanie                             

i upiększanie osiedla, co sprawia, że mieszkańcy czują się gospodarzami, stają się 

odpowiedzialni za otoczenie. Spotkanie konkursowe odbyło się w miłej atmosferze.  

Mieszkańcy podziękowali za to, że są dostrzegani i chociaż w małej części mogą się przyczynić 

do stworzenia malowniczego wizerunku Osiedla. Podziękowania zostały również skierowane 

do administracji za dobrą współpracę. 
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W maju 2014 roku Komisja wykonała dokumentację fotograficzną Osiedli „Erazma”                           

i „Poraje” oraz  zgłosiła wybrane ogródki i balkony do XXXI edycji konkursu TPW: 

„Warszawa w kwiatach i w zieleni”.   

7. Inne obszary działalności społeczno-kulturalno-oświatowej 

1) Współpraca z Polskim Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów  

Prężnie działają Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, wspierane przez 

RSM „Praga” poprzez m.in. udostępnianie pomieszczeń. Zebrania tych kół odbywają się 

w  klubach Spółdzielni. Koło Nr 6 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów  ma  

siedzibę w Klubie „Kołatka”. W Klubie „Pinokio” działa koło  Nr 9, a w Klubie „Nasz Klub” 

Koło Nr 15, w Klubie „Arkona” działają Koła Nr 4 i Nr 8. W klubach: „Kołatka”, „Pinokio”  

i „Nasz Klub” kontynuowany jest program „Gimnastyka dla Seniorów”.  Zajęcia prowadzone 

są przez instruktora gimnastyki korekcyjnej, którego koszty zatrudnienia ponosi Urząd 

Dzielnicy Targówek. Dla emerytów i rencistów organizowano szereg imprez 

okolicznościowych np.: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Andrzejki, Dzień Seniora, 

spotkanie sylwestrowe.   W lutym  2015 roku odbyło się otwarcie nowej siedziby Klubu Seniora 

przy ul. Prałatowskiej 4. Otwarto również Centrum Aktywności Seniorów przy ul. Św. 

Wincentego 85. 

2) Pracownie modelarskie 

W zasobach RSM „Praga” kontynuowana była działalność modelarska. Kolejny rok działają 

pracownie modelarskie w Osiedlu „Generalska” przy ul. Zamiejskiej 1 i w Osiedlu „Poraje” 

przy ul. Śreniawitów 12. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów – wolontariuszy, przy 

współpracy z Hufcem ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków. W 2014 r. młodzież 

została po raz kolejny nagrodzona w zawodach modelarstwa lotniczego, podczas których 

prezentowała własnoręcznie wykonane prace.  

3)  Sekcje Plastyczne 

We wszystkich klubach działają sekcje plastyczne, a zajęcia prowadzone są na wysokim 

poziomie. Wykonane prace prezentują wysoki poziom artystyczny, są nagradzane podczas 

konkursów plastycznych organizowanych przez Spółdzielnię i nie tylko. Prace dzieci z klubu 

„Nasz Klub” zostały nagrodzone wyróżnieniem w konkursie na „Najładniejszą Pisankę”  

w kategorii do 6 lat,  zorganizowanym przez Dom  Kultury „Radość”.  

4) Lato i zima w mieście 

Wszystkie kluby prowadzą akcję „Lato i zima w mieście”, dla dzieci pozostających w domu 

podczas ferii zimowych lub wakacji, które cieszą się dużym uznaniem mieszkańców.  
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W każdym z klubów dzieci mogą liczyć na bezpłatną pomoc w nauce i przy odrabianiu lekcji, 

poszerzoną niejednokrotnie o fachowe konsultacje z wolontariuszami.   

Do bardzo udanej międzyklubowej współpracy należy zaliczyć czterodniową wycieczkę 

autokarową pt. „Śladami JP II”.  

5) Festyny z okazji Dnia Dziecka  

Z okazji Dnia Dziecka zostały zorganizowane trzy festyny. Pierwszy festyn przed klubem 

„Arkona”, w którym wzięło udział około 200 dzieci. W imprezie brały czynny udział dzieci   

z Osiedli „Erazma” i „Poraje”, które między innymi uczestniczyły w konkursach  z nagrodami. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali porcję gorącej grochówki z „wkładką”.  

Drugi festyn został zorganizowany przez Osiedla „Targówek” i „Generalska” na terenie 

Parku Wiecha podczas, którego miejsce miały występy młodzieży, konkursy, także 

ufundowano szereg nagród. Impreza prowadzona była przez artystów Teatru Rampa.                                 

W imprezie wzięło udział około sześciuset mieszkańców. Również w Osiedlu „Kijowska” 

przed klubem „Kuźnia” zorganizowany został festyn z okazji Dnia Dziecka. W  przygotowaniu 

i przebiegu imprezy brali aktywny udział członkowie Komisji Społeczno-Kulturalnej Rady 

Osiedla „Kijowska”. Odbyło się szereg konkursów, za które uczestnicy otrzymywali nagrody.  

6) Współpraca z samorządem lokalnym 

Współpraca z Urzędem Dzielnicy Białołęka oraz z Urzędem 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 zorganizowane dla mieszkańców 

Spółdzielni następujące imprezy:  

- Turniej Tenisa Stołowego, 

- Otwarty Turniej Piłki Nożnej, 

- Otwarty Turniej Koszykówki. 

Ponadto współpraca z Wydziałem Kultury Urzędu Dzielnicy Targówek zaowocowała 

zorganizowaniem w Parku Wiecha Bożonarodzeniowego Kiermaszu Świątecznego dla 

mieszkańców okolicznych osiedli. Impreza zorganizowana została przez Robotniczą 

Spółdzielnię Mieszkaniową „Praga” przy współudziale Urzędu Dzielnicy Targówek.  

W programie Kiermaszu znalazło się szereg atrakcji: odbyły się animacje plastyczne dla dzieci, 

warsztaty plastyczne i konkurs plastyczny na najładniejszą bombkę bożonarodzeniową 

poprowadzony przez fundację  "AKADEMIAartis",  pokaz artystyczny Szczudlarzy i wiele 

innych ciekawych propozycji. Głównym elementem programu było uroczyste zapalenie 
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lampek choinkowych oraz kolacja wigilijna dla mieszkańców. Przez cały czas trwania 

Kiermaszu Świątecznego było uruchomionych kilkadziesiąt stoisk handlowych, na których 

można było zakupić prezenty, ozdoby i potrawy na stół wigilijny. 

Ponadto Spółdzielnia wspierała i była  współorganizatorem szeregu imprez kulturalnych i 

historycznych:   

− Obchody 70 rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego  w Parku Praskim wspólnie z 

Urzędem Dzielnicy Praga  Północ i Domem Kultury  

− IV Warszawski Konkurs Piosenki  Niemieckojęzycznej, 

− Koncert „Duchy Poetów”  wspólnie z Urzędem Dzielnicy Praga  Północ, 

−  Spacer po Pradze wspólnie ze Stowarzyszeniem MY. 
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Rozdział IX 

Obsługa prawna Spółdzielni 

 
    W roku 2014 Spółdzielnia była reprezentowana przez Kancelarię Adwokacką adwokata 

Grzegorza Krawczyka oraz Kancelarię Prawniczą adwokata Marka Kucharskiego.  

         Sporządzone zostało ok 270 opinii prawnych w formie pisemnej w sprawach 

przedstawionych w wystąpieniach Kierowników Administracji Osiedli oraz Kierowników 

Działów Zarządu Spółdzielni, a niezależnie od  tego wiele ustnych opinii prawnych. 

    W roku 2014 Kancelaria Adwokacka adwokata Grzegorza Krawczyka reprezentowała 

Robotniczą Spółdzielnię Mieszkaniową „Praga” przed sądami, organami administracji 

państwowej i samorządowej w około 200 sprawach cywilnych, gospodarczych i terenowo 

prawnych. 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 również odwołania od 

decyzji administracyjnych. Ponadto kancelaria reprezentowała RSM „Praga” podczas rozpraw 

i posiedzeń sądów  powszechnych oraz administracyjnych.   

     Dużą grupę spraw stanowiły sprawy terenowo prawne toczące się przed sądami cywilnymi 

i administracyjnymi. Kancelaria zaangażowana była w sprawy związane z koniecznością 

ostatecznego uregulowania spraw terenowych co wiązało się z przygotowaniem wniosków 

dotyczących  zasiedzenia lub nakazania ustanowienia użytkowania wieczystego gruntów jak               

i uczestniczenia w rozprawach. Toczyły się również sprawy  o należną zapłatę za lokale 

mieszkalne i użytkowe oraz postępowania o nakazanie sprzedaży spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu lub eksmisję z lokalu lokatorskiego, skierowane przeciwko 

byłym członkom wykluczonym ze Spółdzielni za zaległości w opłatach czynszowych. 

Adwokat Grzegorz Krawczyk oraz jego współpracownicy uczestniczyli w posiedzeniach 

organów Spółdzielni (w tym Walnego Zgromadzenia), a także podczas spotkań z mieszkańcami 

budynków wchodzących w skład zasobów Spółdzielni. Uczestniczyli z głosem doradczym przy 

podejmowaniu bieżących decyzji gospodarczych oraz podczas rozmów z partnerami 

Spółdzielni. 

Kancelaria Prawnicza adwokata Marka Kucharskiego w 2014 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 - Księgowy. 
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 W ramach obsługi prawnej sporządzała i uzgadniała projekty różnego rodzaju umów,  

aneksów do umów i porozumień związanych z działalnością w/w Działów. 

 Sporządzała opinie prawne oraz udzielała indywidualnych konsultacji prawnych                               

i odpowiedzi na pytania prawne poszczególnym pracowników tych działów w sprawach przez 

nich prowadzonych. 

 W 2014r. Kancelaria sporządziła ok. 50 pisemnych opinii prawnych dla członków 

Zarządu Spółdzielni oraz kierowników i pracowników powyższych Działów. Redagowała 

również lub uzgadniała pod względem formalno – prawnym różnego rodzaju pisma 

wychodzące ze Spółdzielni.  

 W omawianym okresie adw. Marek Kucharski reprezentował Spółdzielnię w 4 

skomplikowanych sprawach sądowych; przygotowując pozwy, odpowiedzi na pozwy, apelacje 

i pisma procesowe w toku procesów oraz   uczestniczył w rozprawach. Kancelaria uczestniczyła 

również w prowadzonych przez Spółdzielnię postępowaniach administracyjnych, redagując 

wnioski o wydanie decyzji administracyjnych oraz pisma w toku postępowań. Kancelaria  

sporządzała także odwołania, zażalenia i skargi na decyzje administracyjne oraz 

przygotowywała pisma , będące stanowiskiem Spółdzielni w postępowaniu prowadzonym 

przez UOKiK.  Kancelaria przygotowała również propozycję zmian w Statucie Spółdzielni. 

 W 2014r. adwokat Marek Kucharski brał udział w rożnego rodzaju naradach, 

spotkaniach i negocjacjach organizowanych przez Spółdzielnię zarówno na terenie Biura 

Zarządu jak i poza Spółdzielnią (np. w różnych organach administracji). Uczestniczył też  

w niektórych posiedzeniach organów statutowych Spółdzielni oraz obsługiwał obrady Walnego  

Zgromadzenia Spółdzielni i zebrania Wspólnot Mieszkaniowych nieruchomości zarządzanych 

przez Spółdzielnię. 
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Podsumowanie 
 
Rok  2014 był kolejnym dobrym rokiem dla Spółdzielni. Sytuacja ekonomiczna jest stabilna  

i bezpieczna a osiągnięte wyniki finansowe bardzo dobre. Spółdzielnia prowadziła prace 

remontowe i modernizacyjne zgodnie z wytyczonymi i przyjętymi kierunkami tej działalności, 

przy zastosowaniu nowoczesnych technologii i urządzeń. W 2014 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 pokonywać problemy, wynikające  

z ciągłych, często nieudolnych, zmian obowiązujących ustaw i przepisów. Przykładem są m.in.:  

nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości  i  porządku w gminach, wstrzymanie  procesu 

regulacji stanu prawnego gruntów, trudności we współpracy z urzędami, podwyżki opłat 

zewnętrznych niezależnych od Spółdzielni  np. opłat za ciepło, dostawę wody, użytkowanie 

wieczyste. 

W 2015 roku Spółdzielnia kontynuuje prace remontowe w podobnym, jak w latach ubiegłych, 

zakresie. Kontynuowane są rozpoczęte zadania inwestycyjne oraz przygotowywane nowe            

w  ramach wieloletniego planu inwestycyjnego Spółdzielni. 

W ramach prowadzonych działań zmierzających  do utrzymania właściwego stanu zasobów 

mieszkaniowych, zwiększa się zakresy prac służących poprawie wyglądu i estetyki 

nieruchomości. Staramy się ciągle poprawiać jakość obsługi mieszkańców. Podjęto również 

szereg działań w zakresie ograniczenia i zmniejszenia zadłużeń czynszowych. 

 

Zarząd RSM „Praga” dziękuję za współpracę członkom Rady Nadzorczej, członkom Rad 

Osiedli i mieszkańcom naszej Spółdzielni. 

 

Zastępca Prezesa Zarządu 
ds. Eksploatacji 

 

 

/-/ Tomasz Jankojć 

Zastępca Prezesa Zarządu 
ds. Inwestycji 

 
 
 

/-/ Ryszard Zarański 

Prezes Zarządu 
 
 
 
 

/-/ Andrzej Półrolniczak 

 

 

  

Warszawa, dn. 18 maja 2015r. 



 
 
 

Stan zasobów Spółdzielni na dzień 31.12.2014 r. 
Tabela nr 1 

 
 

Lp. Wyszczególnienie Kijowska Generalska Targówek Poraje Jagiellońska Erazma Spółdzielnia 

1. Budynki ogółem 27 51 48 55 14 30 225 

 a/ mieszkalne 24 49 46 52 14 30 215 

 b/ użytkowe 3 2 2 3 - - 10 

2. Lokale ogółem 4322 3822 3326 3005 1124 1559 17158 

 a/ mieszkalne 4200 3747 3256   2923 1033 1543 16702 

 b/ użytkowe 122 75 70 82 91 16 456 

3. Izby mieszkalne 13925 12249 11504 9968 3266 5107 56019 

4. Stan powierzchni eksploatacyjnej (m2) 208509 202464 184879 170980 62828 87995 917655 

 a/ lokale mieszkalne 191023 194836 177105 160579 55307 87092 865942 

 b/ lokale użytkowe 17486 7628 7774 10401 7521 903 51713 

 
 
 
 



Tabela nr 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 2. Plan eksploatacji 53 300 967 46 847 606 6 453 361 56 579 632 45 841 268 10 738 363

2. 3. Eksploatacja i konserwacja dźwigów 2 006 582 2 059 894 -53 312 1 863 336 1 922 852 -59 516

3. 4. Anteny, domofony i ochrona osiedli 1 449 753 1 398 999 50 754 1 429 578 1 337 299 92 279

4. 56 757 302 50 306 499 6 450 803 59 872 545 49 101 419 10 771 126

5. 6.

Działalność społeczno-oświatowo-
kulturalna 432 119 454 522 -22 403 442 165 460 020 -17 855

6. 7.

Pozostałe wpływy i koszty finansowe, 
operacyjne oraz pozostała sprzedaż 
ogółem                              1 213 910 654 674 559 236 2 174 306 1 176 077 998 229

7. Podatek dochodowy 373 643 139 955

8. 1 646 029 1 109 196 536 833 2 616 471 1 636 097 980 374

9. 58 403 331 51 415 695 6 987 636 62 489 016 50 737 516 11 751 500

10. 5.

Plan finansowy działalności 
remontowej 29 867 453 29 680 295 187 158 33 346 485 27 488 645 5 857 841

11. 8.

Plan wpływów i kosztów najmu 
pomieszczeń i obługi parkingów 455 078 339 151 115 927 452 012 333 629 118 383

12. Korekta obrotów -339 151 -339 151 -333 629 -333 629

13. Podatek dochodowy 22 295 21 150

14. 9.

Plan wpływów i kosztów z majątku 
Spóldzielni 10 942 617 4 004 824 6 937 793 10 608 621 4 215 374 6 393 247

15. Korekta obrotów -4 004 824 -4 004 824 -4 131 914 -4 131 914

16. Podatek dochodowy 1 370 309 1 308 035

17. 7 053 720 0 7 053 720 6 595 090 83 460 6 511 630

18. 95 324 504 81 095 990 14 228 514 102 430 592 78 309 621 24 120 970

19. 10. Media i inne opłaty 58 523 564 58 531 564 -8 000 52 695 414 52 705 892 -10 477

20. 11.

Podatek od nieruchomości, wieczyste 
użytkowanie i wywóz odpadów 
komunalnych 9 340 123 9 319 841 20 282 9 815 644 9 912 199 -96 555

21. 67 863 687 67 851 405 12 282 62 511 058 62 618 090 -107 033

22. 163 188 191 148 947 395 14 240 796 164 941 649 140 927 712 24 013 938

23. 410 275 410 275

24. 133 320 738 119 267 100 14 053 638 132 005 438 113 849 341 18 156 097

25. 1 766 247 1 469 141

26. 12 287 391 16 686 956

27. 10 277 694 7 869 481 2 408 213 25 385 898 19 710 382 5 675 516

28. 20 000 49 933

29. 2 388 213 5 625 583

30. 143 598 432 127 136 581 16 461 851 157 391 336 133 559 722 23 831 613

31. 1 786 247 1 519 074

32. 14 675 604 22 312 539

SPÓŁDZIELNIA                    
WYNIK NETTO (L.p. 30-31)
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