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SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU
REMONTY W OSIEDLACH
PARKINGI ASKENAZEGO, ZAMIEJSKA
Z satysfakcją możemy podkreślić, że
2021 rok był kolejnym bardzo dobrym
rokiem w RSM „Praga”. Spółdzielnia jest
w bardzo dobrej kondycji finansowej,
zarówno w zakresie gospodarki zasobami
mieszkaniowymi jak i działalności gospodarczej, co zostało potwierdzone
w pisemnej opinii sporządzonej przez
niezależnych biegłych rewidentów.
Dzięki rozsądnie prowadzonej polityce
gospodarczej i ekonomicznej w 2021
roku wykonaliśmy remonty za ponad 46
mln zł, czyli o prawie 4 mln zł więcej
niż w roku 2020. Wykonaliśmy docieplenia lub renowacje elewacji w 19 budynkach oraz remonty klatek schodowych w 18 budynkach, podnosząc ich
standard wykończenia. Dodatkowo wykonaliśmy wiele prac remontowych
mających na celu zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego budynków. Wymienione zostały między innymi: wewnętrzne linie zasilające, instalacje
gazowe, instalacje wodno-kanalizacyjne
oraz dźwigi. Oprócz tego co roku przeprowadzamy inwestycje, które mają na
celu poprawienie estetyki i komfortu na
naszych osiedlach. Tereny zewnętrzne
zyskują nowe oświetlenie, a także wykonujemy dodatkowe nasadzenia w trosce o estetykę terenów zielonych. Trzy
place zabaw przeszły gruntowną odnowę, zyskując przy tym nowe zabawki.
Dbamy również o bezpieczeństwo mieszkańców, rozbudowując monitoring. Tylko w roku 2021 zamontowaliśmy kolejne
71 kamer. W chwili obecnej nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa blisko
700 kamer monitoringu zamontowanych
w budynkach i na terenach wspólnych.

Część prac wykonanych zostało z funduszy europejskich w ramach programu
JESSICA 2. W 2021 r. ze środków unijnych na remonty wykorzystaliśmy
10 401 773,45 zł. Dzięki uzyskanym funduszom część prac termomodernizacyjnych mogła być wykonana w dużo wcześniejszym terminie.
Z powodzeniem kontynuujemy również
realizację kolejnej inwestycji mieszkaniowej przy ul. Kuflewskiej 6, którą
planujemy oddać już w przyszłym roku
oraz właśnie rozpoczęliśmy budowę
przy ul. Barkocińskiej 3.
Tak dobre wyniki finansowe, w dobie
bardzo wysokiej inflacji, pozwolą na
wprowadzenie znacznie niższych podwyżek opłat zależnych od Spółdzielni,
niż wynika to z obecnego wzrostu cen
i kosztów. Planujemy, aby w dobie powszechnych podwyżek, w trosce o naszych mieszkańców, podwyżki opłat na
koszty eksploatacji w 2023 r., tj. administrowania, utrzymania czystości, konserwacji, były znacznie niższe niż wysokość inflacji, a opłaty na fundusz remontowy w przyszłym roku, we wszystkich Osiedlach pozostały bez zmian.
Brak podwyżek opłat w 2023 r. na fundusz remontowy zostanie zrekompensowany i wsparty kolejnym dofinansowaniem z wypracowanego przez Spółdzielnię zysku z działalności inwestycyjnej.
Więcej informacji nt. działalności Spółdzielni w 2021 r. mogą Państwo przeczytać w sprawozdaniach Rady Nadzorczej i Zarządu RSM „Praga” w środku
niniejszego wydania Gazety.
Redakcja

Zarząd RSM „Praga”, mając na uwadze wspólne bezpieczeństwo członków i pracowników Spółdzielni w warunkach obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jak również kierując się przepisami prawa, postanowił zarządzić podjęcie na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie RSM
„Praga”. Podjęcie uchwał na piśmie odbędzie się poprzez głosowanie na specjalnie
przygotowanych kartach w miejscu i czasie określonym poniżej w zawiadomieniu.
W związku z powyższym Zarząd RSM „Praga”, działając na podstawie art. 36 § 9 - § 13
ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r., poz. 648 tj.)
w związku Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U.
z 2022 r., poz. 1028) oraz uchwały Zarządu RSM „Praga” nr 42/2022 z dnia 1.09.2022 r.
w sprawie zarządzenia podjęcia na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie, zaprasza
Członków Spółdzielni do pisemnego głosowania, które odbędzie się:
1. w dniu 27.09.2022 r. w godz. 13.00-19.00 dla członków uprawnionych do lokalu
lub garażu w:
a) Osiedlu „Generalska” w Klubie „Nasz Klub” przy ul. Zamiejskiej 1 w Warszawie,
b) Osiedlu „Targówek” w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. M. Ossowskiego 11
w Warszawie,
2. w dniu 28.09.2022 r. w godz. 13.00-19.00 dla członków uprawnionych do lokalu
lub garażu w:
a) Osiedlu „Erazma” w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. Erazma z Zakroczymia 2a w Warszawie,
b) Osiedlu „Poraje” w Klubie „Arkona” przy ul. Nagodziców 3 w Warszawie,
3. w dniu 29.09.2022 r. w godz. 13.00-19.00 dla członków uprawnionych do lokalu
lub garażu w:
a) Osiedlu „Jagiellońska” w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. Targowej 80/82
w Warszawie,
b) Osiedlu „Kijowska” w Klubie „Kuźnia” przy ul. Ząbkowskiej 42 w Warszawie,
4. w dniu 29.09.2022 r. w godz. 13.00-19.00 dla Członków Oczekujących na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Spółdzielni w Klubie „Kuźnia” przy ul. Ząbkowskiej 42 w Warszawie.
(Ciąg dalszy na stronie 2)
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Dzięki zyskom osiągniętym z prowadzonych przez RSM „Praga” inwestycji deweloperskich oraz
przegłosowaniu w marcu b.r. uchwał Walnego Zgromadzenia zatwierdzających sprawozdania
finansowe za lata 2019 - 2020 Spółdzielnia przeznaczyła dodatkowo ponad 7 700 000 zł na
remonty starszych budynków w naszych Osiedlach. Ponadto na remonty planujemy przeznaczyć
kolejne 3 mln zł pochodzących z zysku z prowadzonych inwestycji. Będzie to oczywiście
możliwe dopiero po przegłosowaniu uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe
Spółdzielni za 2021 r. oraz dzielącej osiągniętą nadwyżkę bilansową. Przypominamy, że
głosowania tej i innych uchwał Walnego Zgromadzenia odbędą się w dniach 27-29.09.2022 r.
Szczegółowe informacje nt. głosowania w Zawiadomieniu na str. 1 Gazety.
Pod koniec sierpnia tego roku, na wniosek Zarządu
RSM „Praga”, Rada Nadzorcza wyraziła zgodę, aby
ww. dodatkowa kwota ponad 7,7 miliona została przeznaczona na wsparcie prac remontowych w Osiedlach.
Dzięki temu możliwe było pokrycie części kosztów prac
już wykonanych i wykonanie dodatkowych remontów,
tam gdzie są one obecnie najbardziej potrzebne.

Kwota:
144 720
115 187

W tabelach podział ww. środków z przeznaczeniem na
dofinansowanie całości lub części robót w poszczególnych Osiedlach.

420 000

Osiedle „Erazma” 2 700 000,00 zł
Dofinansowanie całości lub części
Kwota:
robót w zakresie:
docieplenia ścian zewnętrznych, remontu
balkonów i ślusarki okienno-drzwiowej
1 100 000
wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ulicy A. Kamińskiego 2
wymiany ślusarki okienno-drzwiowej
150 000
w budynku przy ulicy Kamińskiego 12
docieplenia ścian zewnętrznych, remontu balkonów i ślusarki okienno1 450 000 drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ulicy A. Kamińskiego 22A

444 000

(Ciąg dalszy ze strony 1)

Głosowaniem na piśmie objęte będą następujące
uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółdzielni w 2021 roku,
b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 rok oraz podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) na działalności gospodarczej
za 2021 rok,
d) odpłatnego zbycia prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. M. Ossowskiego 11 w Warszawie, objętej księgą wieczystą
nr WA3M/00156935/9,
e) odpłatnego zbycia prawa własności lokalu mieszkalnego nr 42 w budynku przy ul. Janinówka 13
w Warszawie.
Szczególne znaczenie ma przegłosowanie uchwał zatwierdzających sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 r. oraz uchwał zatwierdzających sprawozdania finansowe za 2021 r. wraz z podziałem nadwyżki
bilansowej (zysku netto) z prowadzonej przez Spółdzielnię działalności gospodarczej w 2021 r. Warto
podkreślić, że sytuacja finansowa i gospodarcza Spółdzielni, pomimo pandemii i wysokiej inflacji, jest bardzo dobra. Stąd RSM „Praga” także w tym roku prowadzić będzie w szerokim zakresie prace remontowe
oraz z powodzeniem realizować kolejne inwestycje
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Osiedle „Generalska”
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136 093

Dofinansowanie całości lub części
robót w zakresie:
wymiany zespołów napędowych w budynku przy ulicy Gajkowicza 3
wymiany dźwigu w budynku przy ulicy
Mokra 2
remontu klatek schodowych w budynku
przy ulicy Gajkowicza 9
wymiany dźwigu w budynku przy ulicy
Kuflewskiej 4
remontu klatek schodowych w budynku
przy Zamiejskiej 17

Osiedle „Jagiellońska”
Kwota:
321 840
96 000
120 000
84 000

1 260 000,00 zł

621 840,00 zł

Dofinansowanie całości lub części
robót w zakresie:
wymiany dwóch dźwigów w budynku
przy ulicy Jagiellońskiej 2
wymiany dźwigu w budynku przy ulicy
Jagiellońskiej 3
wymiany dźwigu w budynku przy ulicy
Jagiellońskiej 5A
wymiany dźwigu w budynku przy ulicy
Namysłowska 6A

Osiedle „Kijowska” 660 000,00 zł
Dofinansowanie całości lub części
Kwota:
robót w zakresie:
remontu klatek schodowych w budyn300 000
ku przy ulicy Wiosennej 3
wymiany dwóch dźwigów w budynku
180 000
przy ulicy Białostockiej 7
modernizacji trzech dźwigów w budyn180 000
ku przy ulicy Łomżyńskiej 15/25
Osiedle „Poraje” 1 360 000,00 zł
Dofinansowanie całości lub części
Kwota:
robót w zakresie:
wymiany dźwigu w budynku przy ulicy
194 616
Pancera 18
remontu klatek schodowych i wymiany
725 384
dźwigu w budynku przy ulicy Antalla 4
renowacji elewacji oraz naprawy płyt
440 000 balkonowych w budynku przy ulicy
Nagodziców 2

Osiedle „Targówek”
Kwota:
350 000
810 000

1 160 000,00 zł

Dofinansowanie całości lub części
robót w zakresie:
wymiany dwóch dźwigów w budynku
przy ulicy Myszkowskiej 4
wymiany instalacji gazowej, kanalizacji oraz instalacji zw i cw w budynku
przy ulicy Goławickiej 3

Zarząd i Rada Nadzorcza, dokonując ww. podziału kwot,
starały się tak je przeznaczyć, aby w najbliższym czasie
móc zaspokoić dodatkowe potrzeby remontowe w Państwa Osiedlach. Jeszcze raz podkreślamy, że są to dodatkowe środki pochodzące z osiągniętych przez Spółdzielnię zysków z działalności inwestycyjnej. Dzięki temu
zaoszczędzone środki z funduszu remontowego zostaną
przeznaczone na inne potrzeby remontowe w poszczególnych Osiedlach, a remonty będą wykonywane szybciej
i w szerszym zakresie. Jak wspomnieliśmy na początku
artykułu także w 2023 roku planowane jest wsparcie remontów środkami pochodzącymi z zysku z inwestycji.
Agnieszka Haponiuk, Łukasz Zaprawa

WSPOMNIENIE
Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 29.07. br. odszedł od nas

Ś. † P. Alfred Broniec
wieloletni członek Rady Nadzorczej RSM „Praga”,
także jej przewodniczący i wiceprzewodniczący, wieloletni
wiceprzewodniczący Rady Osiedla „Targówek”.
Spółdzielca z krwi i kości, dobry człowiek.
Żegnamy Go z głębokim żalem.
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.
Rada Nadzorcza, Zarząd, Rady Osiedli oraz pracownicy RSM „Praga”.
mieszkaniowe. Są to najważniejsze uchwały dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania spółdzielni
mieszkaniowej. Ponadto Spółdzielnia chce również
dokonać zbycia niewielkiego fragmentu nieruchomości
przy ul. M. Ossowskiego 11, na którym Zarząd Dróg
Miejskich wybudował chodnik dostępny dla wszystkich. Tym samym koszty utrzymania tego fragmentu
ponosić będzie Miasto. Zgody podjętej w formie
uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga również
zbycie lokalu nr 42 przy ul. Janinówka 13, ponieważ
wcześniej do ww. lokalu nie było ustanowione spół-

dzielcze prawo. Lokal ten był wynajmowany. Spółdzielnia planuje zbyć ww. lokal w drodze przetargu.
Uchwały Walnego Zgromadzenia są jednymi z najważniejszych wewnętrznych dokumentów w każdej
spółdzielni mieszkaniowej, których przegłosowanie
jest istotne dla jej bezpiecznego i spokojnego działania. Stąd też jeszcze raz gorąco zapraszamy Państwa
do udziału w głosowaniu ww. uchwał Walnego
Zgromadzenia.
Redakcja

sesji Radni Dzielnicy Targówek z wszystkich klubów
negatywnie zaopiniowali przedstawiony im projekt
uchwały Rady m.st. Warszawy z projektem ww. planu. W najbliższym czasie temat będzie omawiany
przez Zarząd i Radę m.st. Warszawy. O decyzjach
Radnych Miasta będziemy informować na bieżąco.

W dniu 5 września 2022 r. na LXXI sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Radni
negatywnie odnieśli się do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy dotyczącej przyjęcia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Targówka
Mieszkaniowego – część I, który w obecnym kształcie miałby doprowadzić do likwidacji
ponad 600 miejsc parkingowych na parkingach w pobliżu budynków mieszkalnych położonych
przy ulicach Sz. Askenazego i Zamiejskiej. Już teraz sytuacja związana z brakami miejsc
parkingowych jest dramatyczna.
Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu

i Planowania, Komisji Rozwoju oraz Komisji Kultury i Promocji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, które odbyło się w dniu 2 września 2022 r.
oraz podczas wspomnianej sesji w dniu 5 września

2022 r. reprezentanci RSM „Praga” przedstawiali
Radnym Dzielnicy argumenty za obroną istniejących
parkingów społecznych. Zabierając głos podczas
Sesji, Andrzej Półrolniczak - Prezes Zarządu RSM
„Praga”, zwrócił uwagę, że na 1145 uwag złożonych
do projektu planu 955 uwag zostało złożonych przez
mieszkańców naszej Spółdzielni z rejonu ulic Sz.
Askenazego i Zamiejskiej. Podkreślił, że nasi mieszkańcy stanowczo opowiedzieli się przeciwko nowej,
wysokiej zabudowie wielorodzinnej i za pozostawieniem na tych terenach parkingów. Niestety Biuro
Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu
m.st. Warszawy, odpowiedzialne za politykę planistyczną w Warszawie, nie uwzględniło uwag zgłoszonych przez naszych mieszkańców.
Radni Dzielnicy przyjęli argumenty przedstawicieli
Spółdzielni i dostrzegli, że przedstawiona do ich akceptacji uchwała z projektem ww. planu lekceważy
bardzo liczne głosy mieszkańców Spółdzielni. Na ww.
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Przypominamy również, że obszar ten jest przedmiotem sporu z Miastem, który od 2012 r. toczy się
przed Sądem Okręgowym Warszawa - Praga, o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego na rzecz
Spółdzielni i jej mieszkańców.
Andrzej Podkóliński
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Potrzebujesz bezpiecznie kupić lub sprzedać nieruchomości?
Art-Dom Nieruchomości to najskuteczniejsze
biuro pośrednictwa w tej okolicy.
Potrzebujesz bezpiecznie kupić lub sprzedać nieruchomość?
Nasza firma Art-Dom Nieruchomości zaprasza do współpracy.
Specjalizujemy się w pośrednictwie przy sprzedaży, najmie mieszkań
domów i działek w Warszawie i okolicach oraz zarządzaniem najmem.
Nasze oferty znajdą Państwo przede wszystkim na naszej stronie
www.artdom.pl i www.mls.org.pl oraz na innych popularnych portalach.
Działamy również lokalnie. Targówek Praga Północ i Praga Południe to
nasza specjalizacja, dzięki czemu posiadamy wiedzę na temat cen transakcyjnych nieruchomości w naszej okolicy.
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami to nie tylko zawód, ale i nasza
pasja. Naszą działalność rozpoczęliśmy w 1992 roku. Zdobyte doświadczenie oraz uzyskana w wyniku regularnych szkoleń wiedza pozwala być
skutecznym i kompetentnym doradcą.
Dzięki naszemu zaangażowaniu wiedzy i doświadczeniu możemy świadczyć dla Państwa profesjonalnie usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządu nieruchomościami a dowodem naszej skuteczności
jest cały czas rosnąca liczba naszych zadowolonych klientów.

Wierzymy, że zadowolony klient jest najlepszą reklamą
Dla zainteresowanych udzielamy porad prawnych
Artur Kozłowski 501-777-808
Zapraszamy do współpracy i zapoznania się z naszą aktualną ofertą
biuro@artdom.pl
kontakt! tel. 22-670-05-80; 22 618-99-33; 502-788-883
Nasi specjaliści
502-072-082
502-788-848

Aleksandra Kozłowska - domy, działki
Kinga Sokulska
- Targówek, Białołęka
Maria Senator502-788-818
- Praga Północ i Południe
Twardowska
501-770-777 Artur Kozłowski
- zarządzanie najmem
501-777-808 Grażyna Kozłowska
- nowe mieszkania
Nasz adres: 03-727 Warszawa ul. Targowa 15 lok 60A
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W sierpniu Redakcja Gazety „eReSeM” Praga na zaproszenie Centrum Informacyjnego
Rozbudowy ZUSOK miała przyjemność zwiedzić budowę jednego z najnowocześniejszych
w Europie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) przy
ul. Zabranieckiej 2 w Warszawie. Inwestycja robi ogromne wrażenie, nie tylko ze względu na
skalę przedsięwzięcia, ale również z uwagi na zastosowanie najnowocześniejszych
i ekologicznych rozwiązań w zakresie utylizacji odpadów komunalnych. Wyczekiwana od
wielu lat inwestycja ma zostać uruchomiona w 2024 roku.
Trwająca rozbudowa i modernizacja warszawskiego
ZUSOK znacznie zwiększy strumień przekształcanych w prąd i ciepło zmieszanych odpadów komunalnych - z ok. 40 tys. ton w obecnie działającym
zakładzie do ponad 300 tysięcy ton rocznie, po jego
rozbudowie. Rozbudowa dotyczy pracującej instalacji. Poszczególne czynności budowlane są dostosowane do funkcjonowania zakładu i odbywają się
z zachowaniem szczególnej ostrożności. Inwestycja
ta jest dla Warszawy bardzo potrzebna, gdyż obecny
zakład jest zbyt mały, by móc przyjmować setki tysięcy ton śmieci wyrzucanych przez mieszkańców
Warszawy (ilość odpadów zmieszanych wytwarzanych aktualnie w Warszawie jest szacowana na poziomie 800-900 tys. ton rocznie). Obecnie większość
generowanych odpadów jest wywożona w różne regiony na terenie Polski, co m.in. niestety ma duży
wpływ na obecne wysokie koszty gospodarowania
odpadami komunalnymi w Warszawie.
Czym w ogóle jest ZUSOK?

Potocznie większości osób tego rodzaju zakład kojarzy się z negatywnie nacechowaną nazwą „spalarnia
śmieci”, co też od razu wzbudza obawy związane
z jego funkcjonowaniem i wpływem na istniejące
sąsiedztwo. Natomiast właściwie jest to wielofunkcyjna instalacja do odzysku surowców i energii pochodzącej z odpadów komunalnych, które nie nadają
się do recyklingu. Nowo powstający obiekt wykorzystywać będzie rusztową technologię spalania,
stosowaną w większości tego typu instalacji w Europie. Funkcjonując 24/h na dobę, inwestycja zapewni
przekształcanie w energię 305 200 ton odpadów
zmieszanych w ciągu roku oraz odzysk surowców
z odpadów segregowanych. Można powiedzieć, że
w praktyce ZUSOK będzie elektrociepłownią produkującą każdego roku co najmniej 100 tys. MWh energii elektrycznej oraz co najmniej 200 tys. MWh ciepła, które popłynie do mieszkańców Warszawy.
Wszystko to dzięki nowoczesnej i ekologicznej instalacji do odzysku surowców i energii z odpadów. Za
surowiec, zamiast węgla czy gazu, posłużą odpady
komunalne. Jest to szczególnie istotne w dobie dro-

żejących surowców energetycznych. Aby lepiej zobrazować ww. dane, warto podkreślić, że ZUSOK
dzięki odzyskanej energii będzie wstanie każdej doby
jednocześnie oświetlić i ogrzać około 14 tys. gospodarstw domowych. To prawie tyle, ile jest wszystkich lokali w naszej Spółdzielni, których jest ponad
16 tys.! W procesie spalania odpadów powstanie także 100 tys. ton żużla, który po waloryzacji może zostać wykorzystany w budownictwie drogowym.
Do instalacji termicznego przekształcania trafiać
będą wyłącznie zmieszane odpady komunalne. Odpady wprost ze śmieciarek będą wsypywane do bunkra, tam mieszane, a następnie podawane do spalenia. Zakład nie będzie przyjmować odpadów przemysłowych czy niebezpiecznych. W planowanym
zakładzie nie będzie również funkcjonować kompostownia. Odpady będą spalane w temperaturze 850°C.
Warszawskie zmieszane odpady komunalne zawierają w sobie wystarczająco dużo energii, aby w trakcie
normalnej eksploatacji instalacji nie było konieczne
używanie paliw zewnętrznych. Zakład na Targówku
będzie wykorzystywał najnowocześniejszą wersję
kotłów rusztowych. Technologia ta jest wykorzystywana w większości europejskich instalacji odzyskujących energię z odpadów. Kotły rusztowe są unowocześniane w taki sposób, aby odzyskać jak najwięcej energii z odpadów oraz realizować proces
w pełni kontrolowalnych warunkach termicznych.
Dzięki temu ogromna większość niebezpiecznych
substancji lotnych jest rozkładana i unieszkodliwiana jeszcze przed skierowaniem ich do instalacji
oczyszczania spalin.
Zaawansowane rozwiązania technologiczne oraz narzucone wysokie standardy środowiskowe wykluczają jakąkolwiek możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko i otoczenie. Wielkość emitowanych zanieczyszczeń przez funkcjonujące w krajach
europejskich tego typu obiekty, na których ma być
wzorowana warszawska instalacja, są znacząco niższe od regulowanych prawem norm emisyjnych.
Ostatecznie do atmosfery trafią oczyszczone spaliny,
które biorąc pod uwagę stan powietrza znajdującego

się w otoczeniu obiektu, będą znacząco od niego
czystsze. Wydobywające się spaliny będą monitorowane 24 h/dobę. Parametry emisji będą przekazywane do odpowiednich instytucji kontrolnych oraz dostępne również dla mieszkańców za pośrednictwem
tablicy informacyjnej oraz strony internetowej. Pyły,
jako pozostałości poprocesowe, podlegać będą stabilizacji lub zagospodarowaniu w specjalnych instalacjach poza warszawskim zakładem.

Zakład nie będzie źródłem nieprzyjemnych zapachów. Odpady rozładowywane będą w zamkniętej
hali rozładunku. Stamtąd trafią bezpośrednio do bunkra. Specjalny system podciśnienia zapobiegać będzie wydostawaniu się zapachów na zewnątrz instalacji. Powietrze z wnętrza hali i bunkra kierowane
będzie, jako powietrze pierwotne, do komór spalania.
Instalacja nie będzie emitować nadmiernego hałasu.
Wszystkie urządzenia pracować będą w wyizolowanych pomieszczeniach. Podobnie jak dziś, dźwięki
związane z pracą zakładu są właściwie niesłyszalne
dla otoczenia. Podczas zwiedzania budowy, przechodząc tuż obok istniejącego zakładu, mieliśmy okazję
sami doświadczyć, iż stężenie nieprzyjemnych zapachów jest bardzo niewielkie i to przy upale znacznie
przekraczającym 30 st. C. Natomiast żadne zapachy
w ogóle nie wydobywały się poza teren zakładu.
Nowy obiekt, oprócz tego że będzie zawierał najnowocześniejsze instalacje, będzie miał również nowoczesny i estetyczny wygląd. Powstałe na terenie zakładu budynki będą pokryte zielenią, która posłuży
retencji wód opadowych. Na kominie instalacji zlokalizowany będzie nawet punkt widokowy. Warto
zwrócić uwagę, że w Europie wiele zakładów utylizacji odpadów, jak ten warszawski, od lat funkcjonuje nawet w centrach wielkich miast, takich jak
Wiedeń czy Monachium. Są to często bardzo ciekawe architektonicznie obiekty wpisujące się w ich
miejski krajobraz.
Więcej informacji nt. rozbudowy ZUSOK można
uzyskać w Centrum Informacyjnym Rozbudowy ZUSOK przy ul. Zabranieckiej 4, w którym prowadzone
są m.in. otwarte warsztaty edukacyjne. Centrum
otwarte jest w poniedziałki i środy w godzinach 11 - 17
oraz w soboty w godzinach 12 - 18. W najbliższym
czasie, wspólnie z Centrum Informacyjnym, chcielibyśmy również zorganizować takie warsztaty dla
naszych mieszkańców.
Na zakończenie bardzo dziękujemy Pani Agacie
Majcher - Rzecznikowi Prasowemu firmy Posco
(Wykonawcy), Panu Henrykowi Mleczko - Kierownikowi Budowy oraz Panu Marcinowi Sadurze - Zastępcy Dyrektora Działu Inwestycji i Rozwoju MPO
za oprowadzenie i przekazanie wielu ciekawych i cennych informacji, które mogliśmy w niniejszym artykule przybliżyć naszym mieszkańcom.
Łukasz Zaprawa

Źródła:
1) Centrum Informacyjne Rozbudowy ZUSOK w Warszawie,
2) eko-impuls.pl
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Kolejna inwestycja mieszkaniowa Spółdzielni w realizacji! Tym razem Spółdzielnia wprowadza na rynek
kameralną inwestycję zlokalizowaną przy ul. Barkocińskiej 3.
Symboliczne rozpoczęcie prac nad inwestycją
uświetniła zorganizowana 6 września br. uroczystość
wmurowania kamienia węgielnego oraz podpisania
aktu erekcyjnego.

dużemu przekrojowi metrażowemu lokali mieszkalnych od 28,86 m2 do aż 86,62 m2, każdy będzie mógł znaleźć lokum odpowiednie dla swoich potrzeb. Każde
z mieszkań posiadać będzie loggię, a część lokali znajdujących się na drugiej i trzeciej kondygnacji - taras
z ogródkiem.
Powstanie inwestycji wiązać się będzie z nowymi nasadzeniami drzew i krzewów, a także - już zrealizowaną
rozbiórką nieczynnego budynku hydroforni, na miejscu

Na uroczystości mogliśmy gościć przedstawicieli generalnego wykonawcy - firmy Mal-Bud-1 Piotra Skwarę
i Macieja Jastrzębskiego, projektantów firmy Wadeco
sp. z o.o. - Stanisława Chrzanowskiego i Natalię Dworak, a także Rady Nadzorczej Spółdzielni - Hannę Jarzębską. Gospodarzem uroczystości był Zarząd RSM
„Praga” reprezentowany przez Prezesa Andrzeja Półrolniczaka oraz Zastępcę Prezesa Annę Dobosz.

którego po zakończeniu inwestycji planowany jest zielony, ogólnodostępny skwer.
Realizując nasze inwestycje, kierujemy się obecnymi trendami, a same budynki są przemyślane pod
względem zastosowanych rozwiązań urbanistycznych oraz architektonicznych. Świadczą o tym nagrody przyznawane przez niezależne organizacje dla
naszych dotychczas zrealizowanych inwestycji, czego przykładem może być: inwestycja „Stacja Targówek” przy ul. Witebskiej 2, 2a, 4, która otrzymała
prestiżową nagrodę portalu „Rynek Pierwotny”, zajmując w IV kwartale 2019 r. 3 miejsce (I etap budowy), a w I kwartale 2021 r. 2 miejsce (II etap budowy), w rankingu najlepszych inwestycji w kategorii
„Najlepsza inwestycja w Warszawie”. Mamy nadzieję, że inwestycja Barkocińska 3 również znajdzie
uznanie w oczach mieszkańców, a my dołożymy
wszelkich starań, aby mogła pochwalić się podobnym sukcesem.

Po krótkich wystąpieniach Andrzeja Półrolniczaka Prezesa Zarządu RSM „Praga”, który przypomniał
o ponad 50-letniej historii i doświadczeniu Spółdzielni
w budowaniu oraz zarządzaniu nieruchomościami
w prawobrzeżnej części Warszawy oraz pana Piotra
Skwary - Prezesa Zarządu Mal-Bud-1, nastąpiło podpisanie aktu erekcyjnego przez przedstawicieli inwestora,
głównego wykonawcy oraz projektanta.
Dokument umieszczony został w metalowej tubie,
którą następnie „wmurowano” w płycie fundamentowej
inwestycji przez gości uroczystości.
„Barkocińska 3” to nowoczesny i kameralny budynek, w którym mieścić się będzie 20 mieszkań z halą
garażową oraz jednym lokalem usługowym. Dzięki

Akt erekcyjny

Artur Hoppe
Andrzej Półrolniczak - RSM „Praga” i Piotr Skwara - Malbud podpisują akt

wszystkich budynkach osiedla wraz z zastosowaniem
energooszczędnych urządzeń, m.in. szeroko wprowadzonym oświetleniem przestrzeni wspólnych w technologii LED, czy falownikowym zasilaniem maszynowni dźwigów osobowych.
Instalacje fotowoltaiczne będą także uruchamiane
w innych osiedlach.
Maciej Czernikowski
W Osiedlu „Kijowska” uruchomione zostały pierwsze
instalacje fotowoltaiczne w budynkach przy ul. Łomżyńskiej 22/24 oraz Łomżyńskiej 15/25 o mocy odpowiednio 25kW oraz 6kW. Instalacje fotowoltaiczne
działają prawidłowo, a uzyskane wyniki zachęcają do
dalszego rozwoju tej formy pozyskiwania energii.
Wykonanie instalacji poprzedzone zostało opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzą
techniczną, uwzględniającej specyfikę obiektów
i lokalne warunki nasłonecznienia. Na dachach budynków zamontowane zostały moduły monokrystaliczne wykonane w technologii Hulf Cut, pozwalające
na pracę przy częściowym zacienieniu, a także cha-

Dach budynku Łomżyńska 15/25

rakteryzujące się większą wytrzymałością mechaniczną. Duża powierzchnia fotoogniw i skierowanie ich
na południe i południowy-zachód gwarantuje produkcję prądu przez cały rok. W dalszej kolejności instalacje fotowoltaiczne wykonane zostaną w budynkach
przy ul. Radzymińskiej 54/58 i Radzymińskiej 60/66.
Sukcesywnie, instalacje fotowoltaiczne pojawiać się
będą w kolejnych budynkach.
Ograniczenie kosztów energii zużywanej na potrzeby
części wspólnych w budynkach jest szczególnie istotne w warunkach gwałtownie rosnących cen energii,
czego wszyscy doświadczamy w ostatnim czasie i co
zmusza nas wszystkich do oszczędzania energii oraz
poszukiwania alternatywnych jej źródeł. Istotny jest
także korzystny wpływ odnawialnych źródeł energii
na środowisko poprzez m.in. ograniczanie emisji
szkodliwych pyłów i gazów, a także ograniczanie
wykorzystywania paliw kopalnych. Warto zauważyć,
że wykonanie instalacji fotowoltaicznych poprzedziła
głęboka modernizacja wewnętrznych instalacji elektrycznych wraz z wymianą wewnętrznych linii zasilających. Tego rodzaju modernizacje, zgodnie z planem remontów, prowadzone są sukcesywnie we

Dach budynku Łomżyńska 22/24
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W budynkach Osiedla „Kijowska” prowadzonych jest
szereg remontów, których celem, oprócz utrzymania
zasobów Osiedla w należytym stanie technicznym, jest
podniesienie standardu budynków dzięki zastosowaniu
nowoczesnych rozwiązań technicznych. Niezwykle
ważne jest wykończenie przestrzeni wspólnych poprawiające estetykę, a także wprowadzające nowoczesne
i oszczędne rozwiązania techniczne. Kontynuowane są
remonty klatek schodowych wedle przyjętego standardu ich wykończenia, co podnosi ich standard do pozio-

Na szczególne podkreślenie zasługuje konsekwentna
zmiana wizerunku Osiedla dzięki nowym elewacjom
budynków, utrzymanym w spójnych dla całego zespołu
obiektów jasnych i spokojnych barwach. Nowe elewacje
otrzymały ostatnio budynki przy ul. Radzymińskiej
68/72, Łochowskiej 34, Łochowskiej 1/29, Wiosennej 1,
Tarchomińskiej 10. Zgodnie z planem remontów wykonywane są równocześnie remonty instalacji odgromowych oraz pokrycia dachów w kolejnych budynkach.

Maciej Czernikowski

Wiosenna 1

Łochowska 34

Łochowska 1/29

mu porównywalnego z budynkami powstającymi
współcześnie. Remonty klatek poprzedzane są wymianą wewnętrznych linii zasilających wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznych przestrzeni wspólnych do obowiązujących dzisiaj wymagań formalnoużytkowych i przy równoczesnym uporządkowaniu
licznych instalacji telewizyjnych i telekomunikacyjnych powstałych w ciągu długiego okresu eksploatacji budynków.

Strzeż się fałszywych administratorów, pracowników gazowni i hydraulików!
Policjanci apelują - uważaj, kogo wpuszczasz do swojego mieszkania! Oszuści wykorzystują różne sposoby, by wzbogacić się kosztem nieostrożnych mieszkańców. Podają się za przedstawicieli administracji,
kontrolerów instalacji gazowych, hydraulików, pracowników instytucji państwowych... Przyświeca im
jeden cel - okraść. Policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI niemal każdego dnia dowiadują
się o kolejnych okradzionych mieszkańcach, którzy wpuścili do swoich mieszkań obce osoby.
Policjanci radzą co zrobić, by nie paść ofiarą oszustów:
Jeśli ktoś podaje się za pracownika administracji, gazowni, hydraulika, przedstawiciela organizacji charytatywnej, zanim go
wpuścisz, zadzwoń do instytucji lub organizacji, na którą się powołuje i spytaj, czy taki człowiek miał Cię odwiedzić. Zawsze żądaj dokumentu potwierdzającego tożsamość, oglądaj go bardzo dokładnie;
Pamiętaj, że tego typu (prawdziwe) wizyty są poprzedzone odpowiednim komunikatem, np. ogłoszeniem na klatce schodowej, poinformowaniem przez spółdzielnię lub wspólnotę mieszkaniową. Przy czym bądź ostrożny przy zawiadomieniach
telefonicznych. Przecież dzwonić może oszust…

Nie wierz w nagłe, troskliwe wizyty bliżej nieokreślonych przyjaciół sprzed lat, znajomych, kolegów członków rodziny czy
sąsiadów, którzy rzekomo co dopiero się wprowadzili. Najczęściej są to oszuści, którzy chcą podstępem wejść do twego
domu i – zwyczajnie - cię okraść;
Pamiętaj, że oszuści często proszą o możliwość pozostawienia informacji dla sąsiadki. Gdy pójdziesz po kartkę i długopis,
oni mogą wejść do twojego mieszkania;
Bardzo często oszuści – działając we dwóch – proszą o sprawdzenie np. przewodów wentylacyjnych, lub kuchenki. Jeden będzie Ci towarzyszył odwracając uwagę od drugiego, który w tym czasie będzie okradał mieszkanie;
Bądź ostrożny kupując od obnośnych sprzedawców. Zdarza się, że podczas prezentacji dywanu, odkurzacza lub innych
przedmiotów, giną twoje pieniądze i biżuteria;
Bądź szczególnie ostrożny, jeśli osoba odwiedzająca żąda pieniędzy np. pierwszej raty, bądź zaliczki. Nie spiesz się z podjęciem decyzji, zastanów się na spokojnie czy taka transakcja jest dla Ciebie faktycznie korzystna. Pamiętaj, że zawsze możesz
zapłacić później np. przelewem lub na poczcie. Nie daj się nabrać na promocje przygotowane specjalnie dla Ciebie. Omów taki
zakup z członkami rodziny bądź spytaj o radę zaprzyjaźnioną sąsiadkę;
Uważaj na obce osoby, które oferują Ci pomoc w wniesieniu zakupów do Twojego mieszkania, podziękuj im przed drzwiami i pod żadnym pozorem nie zapraszaj do środka;
Jeśli już wpuścisz oszustów do środka, dokładnie zapamiętaj ich twarze i jak najwięcej szczegółów z ich ubioru. Nie reaguj
panicznie. Jeśli będą wiedzieć, że ich zdemaskowałeś, mogą w zrobić Ci krzywdę. Najlepiej idź pod pozorem pożyczenia
pieniędzy do sąsiada i tam dyskretnie poproś go o zawiadomienie Policji. Jeśli nie masz takiej możliwości po wyjściu oszustów dzwoń na policję. Pamiętaj, że lepiej stracić pieniądze niż życie;

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości poproś o pomoc sąsiada. Towarzystwo osób trzecich zwykle płoszy złodzieja.
Zwracaj wagę na obce osoby, które chodzą po klatce schodowej, jeśli dziwnie się zachowują, odwiedzają starsze osoby,
a ich zachowanie jest podejrzane, natychmiast zadzwoń na Policję. Informację taką przekaż też swojemu dzielnicowemu.

Siedlecka 1/15
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Na terenie Osiedla „Poraje” w 2022 roku wykonane
zostały remonty klatek schodowych w budynkach przy
ul. Antalla 4 (budynek wysoki) i Pancera 13 (budynek
niski). We wrześniu rozpoczął się remont klatek schodowych w budynku niskim przy ul. Atutowej 1.

nowego drewnianego pochwytu na balustradach schodowych na wszystkich kondygnacjach. Ponadto porządkowane są wszelkie okablowania widoczne na ścianach
i sufitach. W budynku przy ul. Antalla 4 dodatkowo
wyremontowane zostały wejścia do klatek schodowych,

Gębickiej 2 kl. II schody wejściowe po remoncie

czeniu specjalnymi preparatami przed pojawianiem się
mikroorganizmów, zagruntowaniu całej powierzchni
i na końcu pomalowaniu farbami w nowych kolorach.
Podczas remontu ścian elewacji oczyszczone i pomalowane zostają w jednym kolorze wszystkie stalowe balustrady balkonowe.

Przy wejściu do klatki schodowej nr 1 budynku Śreniawitów 1 wykonana została pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Pochylnia wykonana jest w konstrukcji
stalowej z nawierzchnią wykonaną z ażurowych pomostów. Posiada odpowiedni spadek zgodny z obowiązującymi przepisami i balustrady przystosowane dla osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Antalla 4 klatka schodowa po remoncie

Podczas remontu klatek schodowych wykonywane są
m.in.: szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, okładziny ścian i posadzek wielkoformatowymi płytkami
gresowymi w rejonie parteru, wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy typu LED z czujkami ruchu, montaż nowych tabliczek z oznaczeniem
piętra. Miejsce ma również wymiana starych parapetów
lastrykowych na nowe z konglomeratu, wymiana wszelkich drzwiczek stalowych, oczyszczenie i malowanie
balustrad schodowych, a w niskich budynkach montaż

Antalla 4 klatka schodowa po remoncie

poprzez wymianę drzwi wejściowych i wycieraczek do
butów. Wykonane zostały także nowe balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej oraz ułożone płytki gresowe
na ścianach do wysokości drzwi wejściowych.
Pod koniec maja 2022 roku wykonany został remont
pokrycia dachowego budynku przy ul. Wittiga 5, który
polegał na usunięciu starych uszkodzonych lub osłabionych fragmentów papy, oczyszczeniu miejsc po jej zerwaniu i wypełnieniu ich warstwą nowej papy termo-

Przy ul. Gębickiej 2 kl. II wyremontowane zostały zewnętrzne schody wejściowe do budynku. Stare lastriko
zostało zamienione na nowe, a stare balustrady zastąpiono balustradami ze stali nierdzewnej. Dodatkowo
przed schodami ułożono betonową kostkę brukową
w miejscu zapadniętego asfaltu.
Pomimo dużych wzrostów cen szczególnie masy asfaltowej udało się wykonać szczątkowe naprawy części
ciągów pieszo-jezdnych na ternie osiedla. Wyregulowane i wzmocnione zostały niektóre studzienki odwodnieniowe. Przy budynku Atutowa 5 i 7 oraz Pancera 11
wykonano korekty nawierzchni asfaltowej z utwardzeniem rozjeżdżonego pobocza - w celu poprawy spływu
wód opadowych.
Andrzej Chromiec

Pancera 13 klatka schodowa po remoncie

Pancera 13 klatka schodowa po remoncie

zgrzewalnej. Następnie cały
dach był gruntowany i pokrywany nową warstwą
specjalnej papy termozgrzewalnej przeznaczonej
na stare pokrycia dachowe
z papy. Nowa papa wyklejana jest aż na obwodową
attykę dachu w celu wyeliminowania
podciekania
wody pod blachą attykową,
która również została wymieniona na nową.

Budynek Nagodziców 2 po renowacji elewacji

Wykonana została renowacja elewacji budynku wysokiego przy ul. Nagodziców 2. W sierpniu rozpoczęły się prace renowacyjne elewacji budynku niskiego przy ul. Pancera 12.
Renowacja elewacji polega
na jej zmyciu, zabezpie-

Budynek Nagodziców 2 po renowacji elewacji
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W Osiedlu „Jagiellońska” kontynuowane są prace
związane z remontem elewacji budynków. W bieżącym roku w ramach projektu JESSICA 2 prowadzone
są prace remontowo-modernizacyjne elewacji budynku Jagiellońska 4. Zakres prac obejmuje między innymi docieplenie budynku przy użyciu styropianu grafitowego, a powyżej wysokości 25 m wełną mineralną
wraz z wykonaniem nowych obróbek blacharskich
i podokienników. Elewacja budynku pomalowana
została farbą silikonową o podwyższonej odporności
na oddziaływanie alg i glonów. Wykonano generalny

remont balkonów i loggii oraz poszycia dachu budynku. W ramach modernizacji elewacji budynku generalnym remontem objęte zostaną również wejścia do
klatek schodowych. Wymienione zostaną drzwi wejściowe do budynku oraz ślusarka i stolarka okienna
w lokalach użytkowych.
Ponadto w ramach programu JESSICA 2 prowadzone
są prace remontowe zagospodarowania patio przy budynkach ul. Jagiellońska 3 i 5A uwzględniające wymianę chodników i remont schodów z przystosowa-

niem ich dla potrzeb osób niepełnosprawnych
(likwidacja barier). Wymieniane są również płyty betonowe w części parkingowej patio wraz z generalnym
remontem gazonów i nasadzeniami zieleni.

Zakres prowadzonych prac modernizacyjnych jest szeroki, a pracownicy Administracji i firmy wykonawcze
dokładają wszelkich starań do zminimalizowania
uciążliwości z tym związanych.
Tomasz Skwierczyński

ale i na wesoło. Oczywiście w tym przypadku za sprawą historycznego programu koncertowego, który przygotowała ww. grupa wokalistów, śpiewających aktorów oraz instrumentalistów.
Grzegorz Tokarski

Dnia 4 września 2022 r. w imieniu Ministerstwa Obrony Narodowej, jak również Robotniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Praga” oraz innych partnerów miało
miejsce uroczyste odsłonięcie muralu patrona Szkoły
Podstawowej nr 377 im. majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
Henryk Dobrzański urodził się 22 czerwca 1897 r.
w Jaśle. Naukę rozpoczął w roku 1903 w czteroklasowej Szkole Ludowej, następnie w siedmioklasowej
Szkole Realnej, a później w II Wyższej Szkole Realnej.
Pomimo tego, że w szkolnych sprawozdaniach nasz
bohater figuruje jako uzdolniony, bardziej bliskie mu
były Legiony Polskie. Młody Henryk Dobrzański jako
absolwent kursu w Polskich Drużynach Strzeleckich
starał się, aby przyjęto go do Legionów Polskich. Na
przeszkodzie jednak stał jego młody wiek, dlatego też
zmienił rok urodzenia na 1896 i został przyjęty do Legionów. Na pewno większość z nas wie kim był
„Hubal” i czym zasłużył sobie by ciągle żyć w naszej
pamięci, dlatego nie ma co zagłębiać się w tajniki jego
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życiorysu. Nadmienić można, że był nie tylko wytrwałym żołnierzem ale również znakomitym kawalerzystą
i sportowcem. Osobiście można było poczuć klimat
czasów „Hubala” dzięki wyjątkowemu koncertowi
pieśni II wojny światowej w wykonaniu zespołu wokalno-aktorskiego „Sonanto”. Nie był to zwykły koncert, a raczej poruszająca narracyjno-muzyczna opowieść mająca na celu przybliżenie obrazu polskiego
społeczeństwa w trakcie II wojny światowej. Począwszy od pieśni dramatycznych przeplatanych opowiadaniem o losach żołnierzy polskich oraz „Hubala” poprzez zakazane piosenki okupowanej stolicy, walkę
partyzancką aż po Powstanie Warszawskie i jego smutny epilog. Koncert zakończył się pozytywnym motywem muzycznym pt. „Róża i bez” z filmu „Jak rozpętałem II wojnę światową”. Gorąco zachęcamy każdego
do obejrzenia muralu oraz czynnego udziału w takich
uroczystościach, ponieważ pozwalają one na „podróż
w przeszłość” tym samym poznanie historii nierzadko
z łezką w oku, ciarkami czy tzw. gęsią skórką, zadumą

się w zastaną kolorystykę. Zakończenie prac planowane jest w połowie października b.r.
W bieżącym roku rozpoczną się również prace związane z remontem klatek w budynkach przy ul. Myszkowskiej 2, ul. Ks. Piotra Skargi 61 oraz ul. Heleny
Junkiewicz 4. Odpowiedni dobór materiałów oraz
delikatnej kolorystyki okładzin ceramicznych i powłok malarskich sprawi, że budynki zyskają na estetyce i elegancji.
Przyjęta przez Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” strategia remontowa uwzględniająca
kompleksowe podejście do wykonywania remontów
przynosi satysfakcjonujące efekty.
Wiele budynków Osiedla „Targówek”, m.in. dzięki
programowi Jessica, który jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej oraz Banku Rozwoju Rady Europy,
na przestrzeni kilku ostatnich lat zostało zmodernizowanych. Systematyczne unowocześniane naszego Osiedla ma pozytywny wpływ także na rewitalizację Targówka jako dzielnicy.
W 2021 r. w Osiedlu „Targówek”, w ramach projektu
Jessica 2, przystąpiono do realizacji remontu elewacji
w budynkach przy ul. Kołowej 2 i 4. Prace związane

Zakończenie ww. prac przewiduje się w pierwszej połowie 2023 r.

Anna Wasiak

W sierpniu 2022 r., w budynku przy ul. Myszkowskiej 33 rozpoczęły się
prace remontowe polegające na malowaniu klatek
schodowych i wykonaniu
okładzin ceramicznych na
ścianach w wejściach do
budynku. Jasnoszare płytki
w wykończeniu „poler”
ułożone na ścianach wiatrołapów i biały kolor ścian
klatki harmonijnie wpiszą

Kołowa 4 po zakończeniu remontu

Kołowa 2 po zakończeniu remontu

z rewitalizacją elewacji objęły swoim zakresem również budynek przy ul. Prałatowskiej 2. O postępie prac
informowaliśmy Państwa na łamach wcześniejszych
wydań Gazety „eReSeM Praga”.
Remont elewacji w ww. budynkach był kontynuowany
w 2022 r. Prace zostały zakończone na przełomie lipca
i sierpnia bieżącego roku.
Przeprowadzone prace remontowe, zastosowane materiały i jasna kolorystyka poszczególnych elementów
składowych elewacji nadają bryłom budynków lekkości i nowoczesności.
W lipcu 2022 r., w budynku przy ul. Heleny Junkiewicz 2 rozpoczęty się prace budowlane polegające na
dociepleniu ścian zewnętrznych, remoncie dachu, balkonów i wykonaniu robót towarzyszących.
W ramach tych prac zostaną wyremontowane wejścia
do budynku wraz z wymianą drzwi, a także daszki
nad wejściami. Na ścianach i słupach w strefach wejściowych do budynku zostaną ułożone płytki ceramiczne. Pozostałe powierzchnie sufitów i ścian będą
odnowione. Wyeksploatowane oprawy oświetleniowe zostaną wymienione na nowe, energooszczędne
typu LED. Na podestach, schodach i podjazdach istniejące nawierzchnie zastąpi okładzina o strukturze
antypoślizgowej wykonana z lastryko drobnoziarnistego, płukanego. Przy schodach zostaną zamontowane nowe balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej.

Atutowa 3
Gębicka 2
Gębicka 2
Pancera 12
Wittiga 5
Jagiellońska 2
Jagiellońska 3
Jagiellońska 3
Jagiellońska 6

Powierzchnia
użytkowa
(m2)
24,00
24,30
23,40
19,30
11,90
54,60
24,80
162,27
97,00

Targowa 80/82

16,00

Białostocka 7

28,00

Kijowska 11

178,63

Kijowska 11
Wiosenna 3

84,25
39,00

Ząbkowska 52

790,58

Adres lokalu

Kołowa 2

86,63

Usytuowanie
Piwnica w budynku mieszkalnym
Piwnica w budynku mieszkalnym
Piwnica w budynku mieszkalnym
Piwnica w budynku mieszkalnym
Piwnica w budynku mieszkalnym
Poziom -1 budynku mieszkalnego
Półpiętro budynku mieszkalnego
Poziom -1 budynku mieszkalnego
Poziom -1 budynku mieszkalnego
Piętro 1 budynku mieszkalnego,
siedziba Administracji
Parter budynku mieszkalnego
Parter oraz poziom -1 w budynku
mieszkalnym
Parter budynku mieszkalnego
Parter budynku mieszkalnego
Piętro 1 w pawilonie
wolnostojącym
Poziom -1 w budynku
mieszkalnym

Typ działalności /
przeznaczenie
magazyn
dowolna nieuciążliwa
magazyn
magazyn
magazyn
dowolna nieuciążliwa
biurowa
dowolna nieuciążliwa
dowolna nieuciążliwa
biurowa

Telefon
kontaktowy
Administracja
Osiedla
„Poraje”
22 519 14 32
Administracja
Osiedla
„Jagiellońska”
22 518 90 13

dowolna nieuciążliwa
dowolna nieuciążliwa
dowolna nieuciążliwa
dowolna nieuciążliwa

Administracja
Osiedla
„Kijowska”
22 818 19 75

dowolna nieuciążliwa
usługowo-handlowa
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Administracja
Osiedla
„Targówek”
22 679 76 09
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i podstron na Facebooku i Instagramie, dzięki czemu
mieszkańcy szybko i bezpośrednio mogą kontaktować się i spotykać w miarę możliwości w terenie,
podczas wspólnych spacerów, organizowania pomocy potrzebującym, zachowywać kontakt i po prostu przedstawiać się oraz prezentować swoje hobby.
Czynnikiem, który nas scala jest partycypowanie
mieszkańców osiedla w akcjach społecznych, za co
serdecznie dziękujemy.
Gwoli wyjaśnienia- poniższy tekst nie aspiruje do niczego więcej niż do bycia zbiorem luźnych uwag działaczek społecznych, spółdzielczyń i długoletnich
mieszkanek zasobów Spółdzielni. Takie tam przemyślenia kilku kobiet, które treścią swych działań uczyniły miejsce, w którym mieszkają, żyją, spotykają się
i cieszą formułą „wzajemności”. Lubimy nasze Osiedle
Erazma, bo… jest nasze.
Czy zastanawialiście się drodzy Spółdzielcy, jaką to
niezwykłą jesteśmy społecznością?

nich nasze osiedle. Wspólne osiedle. Niektóre dorosłe dzieci wyprowadziły się z osiedla, ale wracają
jak ptaki do swych gniazd, niektóre natomiast zostały, a rodziców przeprowadziły do nowego budynku
na ulicy Kamińskiego, co świadczy o wyjątkowej
więzi emocjonalnej, sentymencie do miejsc dzieciństwa. Bo dzieci patrzą na dorosłych i uczą się świata
poprzez ich działanie i właśnie na tej interakcji opiera się poczucie przynależności do miejsca zamieszkania, wyrażające się w postawach określanych jako
tzw. patriotyzm lokalny.

W znanych zasobach kompendiów wiedzy odnajdziemy pojęcie społeczności, różne jej określenia,
ale teoria „społeczności spółdzielczej” to już pojęcie
całkiem nowe, wymyślone podczas jednego ze spotkań Koła Gospodyń Miejskich Tarchomin, które
zostało powołane przez kobiecą część społeczności
osiedla Erazma.

Podsumowując te nasze przemyślenia, aby nie znudzić
lub nie być posądzonymi o kryptoreklamę, pragniemy
powiedzieć, że jesteśmy społecznością spółdzielczą,
żyjemy bowiem na wspólnym terenie, dzięki czemu
zachodzą między nami społeczne interakcje jako zamieszkującymi terytorium osobami, które się po prostu
lubią i szanują.

Trzeba pamiętać, że pojęcie „spółdzielczość” to inaczej
kooperacja, ruch społeczno-gospodarczy obejmujący
organizacje i instytucje spółdzielcze oraz ich oddziaływanie na społeczeństwo, a ideowe podstawy wywodzą
się z socjalizmu utopijnego, ricardiańskiego oraz solidaryzmu chrześcijańskiego. Jesteśmy więc określeni
poprzez etyczne współdziałanie.

Dodatkowo, te ciepłe więzi ludzi i instytucji sprawiły,
że nasza zbiorowość charakteryzuje się wewnętrznym
zintegrowaniem, co umożliwia podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów oraz tworzenia wspólnych, charytatywnych akcji
na rzecz całej społeczności.

Warto również wspomnieć motyw platonizmu, który
nieco koreluje z ideą naszej społeczności spółdzielczej, bowiem według Platona twórcą państwa jest
człowiek, a genezą powstania państwa jest sytuacja,
w której jednostki nie są w stanie samodzielnie zaspokoić własnych potrzeb. Platonizm zakłada więc,
że państwo nie powstało w wyniku podboju czy walki, lecz na zasadzie dobrowolności przystąpienia do
grupy, co zbliża Platona do koncepcji umowy społecznej, na której właśnie opierają się nasze działania. Ta dobrowolność przenosi nas już w stronę idei
spółdzielczości i społeczności spółdzielczej, której
celem jest współdziałanie, szacunek dla odmienności
i rozwiązywanie problemów w sposób demokratyczny, kulturalny i pokojowy. Bycie mieszkańcem
wśród innych mieszkańców, zamieszkiwanie razem
w bloku - to codzienna (podobnie jak w innych
związkach) sztuka kompromisu.

Według definicji Krajowej Rady Spółdzielczej
„Spółdzielnia jest autonomicznym zrzeszeniem osób,
które zjednoczyły się dobrowolnie w celu zaspokojenia
swoich wspólnych aspiracji i potrzeb ekonomicznych,
społecznych i kulturalnych poprzez współposiadane
i demokratycznie kontrolowane przedsiębiorstwo”.
A to jednak zobowiązuje.
Nasza „społeczność spółdzielcza ERAZMA” to zbiorowość zamieszkująca wyodrębnione, stosunkowo
niewielkie terytorium, jakim jest nasze osiedle (w porównaniu z innymi osiedlami RSM „Praga”). A jednak
na tym niewielkim terenie zaistniały ponad dwadzieścia kilka lat temu silne więzi, wynikające ze wspólnych interesów i potrzeb, a także z poczucia zakorzenienia i przynależności do zamieszkiwanego
miejsca. To właśnie kilka kobiet z zasobów ulic Erazma i Kamińskiego połączyło wspólne pragnienie
zbudowania lepszego skrawka własnej przestrzeni
dla dzieci, które tu przyszły na świat, mieszkają i są
zakorzenione w tej „małej ojczyźnie”, jaką jest dla
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Zapraszamy wszystkich do współpracy, zapoznania się,
kontaktu oraz śledzenia naszych działań w sieci na stronach:
Osiedle Erazma RSM Praga (FB), Towarzystwo Przyjaciół Warszawy oddział Tarchomin (FB), Sąsiedzki
Kalejdoskop Osiedla Erazma (FB), Klub Dobrej
Książki Erazma (FB), Koło Gospodyń Miejskich Tarchomin (FB), Ulotka.pl (najstarsza strona), Klub dobrej książki (IG).

P.S. Podczas jednego ze szkoleń dowiedziałyśmy
się, że „w definiowaniu społeczności lokalnej ważny
jest wymiar przestrzenny, społeczny i psychologiczny. Ludzie wyrażają swój emocjonalny stosunek do
przestrzeni - ziemi rodzinnej, kraju ojczystego, ojczyzny prywatnej”. Tak więc- emocjonalnie jeszcze
raz donosimy, że lubimy nasze osiedle, bo siebie
nawzajem lubimy! Dziękujemy za przeczytanie i zapraszamy do spotkania w realu, kobiety ERAZMA Ewa Bielak, Magdalena Kubiak, Urszula Kazimierczak i Jolanta Wrocińska.
Ewa Skrońc-Bielak

o g ło s z e n ie

Powołałyśmy do życia
kilka mediów (towarzystw)
społecznych - Koło Gospodyń Miejskich Tarchomin
(dzięki któremu możemy
inicjować różne przedsięwzięcia, działać na rzecz
kobiet, wymieniać się doświadczeniami i przepisami
oraz wspierać się wzajemnie), Klub Dobrej Książki
Erazma (powstał na życzenie mieszkańców i jego
działanie to formuła nonprofit w ramach działalności Rady Osiedla), a przede
wszystkim, dzięki pomocy
panów z naszego osiedla
utworzony został formalny
oddział znanej organizacji
miejskiej, jaką jest Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. Mamy więc swój
oddział - Towarzystwo
Przyjaciół Warszawy Oddział Tarchomin, do którego zapraszamy wszystkich
mieszkańców, a tym, którzy do nas przystąpili serdecznie dziękujemy za
działanie!
Dodatkowo, od ponad
dwudziestu lat jedna z nas
prowadzi (non profit) strony internetowe, na których
umieszczane są aktualne
informacje dotyczące życia
naszego osiedla. Zaczęło
się od tzw. „Ulotki” w sieci, a rozmnożyło do stron

Na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Askenazego poddaliśmy renowacji boisko wielofunkcyjne. Zostało wyrównane podłoże oraz ułożona nowa moduło-

wa nawierzchnia polipropylenowa wraz z pomalowaniem linii. Ustawiono także nowe słupki z możliwością
regulowania wysokości siatki, co umożliwia grę w teni-

sa, siatkówkę i badmintona. Zamontowaliśmy również
nowe, drewniane siedziska na trybunach.
Boisko wielofunkcyjne jest miejscem ćwiczeń, rekreacji i spotkań lokalnej społeczności.
Przeznaczone jest dla dzieci, dorosłych, osób początkujących i zaawansowanych sportowców.
Każda z dyscyplin sportowych, do których przeznaczone
jest boisko ma pozytywny wpływ na nasze ciało i zdrowie.
Tenis poprawia koordynację ruchową, wzmacnia mięśnie i podnosi odporność organizmu. Gra w tenisa
wpływa również na ludzką psychikę, poprawę koncentracji, redukcję stresu i brak problemów z zasypianiem.
Wysiłek fizyczny jest najlepszym sposobem na walkę
ze stresem, a ilość wydzielonych endorfin pozwala nam
mieć dobry nastrój przez cały dzień.
Grając w siatkówkę, jesteśmy cały czas w ruchu. Trzeba biegać, schylać się, podskakiwać. W rezultacie przy
systematycznej grze modelujemy figurę: wzmacniamy
mięśnie brzucha, wysmuklamy uda i łydki, rzeźbimy
linię ramion. To z kolei pomoże skutecznie zwalczyć
tkankę tłuszczową i ujędrnić ciało.
Systematyczna gra w badmintona sprawi, że pozbędziemy
się zadyszki, zwiększymy pojemność płuc, dzięki czemu
łatwiej nam się będzie oddychać. Gra w badmintona
wpływa pozytywnie na ogólną kondycję organizmu.
Sport na świeżym powietrzu dostarcza organizmowi
większe dawki tlenu, co zaowocuje poprawą pracy serca, układu oddechowego i mózgu, a krew szybciej krążąca naczyniami krwionośnymi usprawni metabolizm.
Dużą zaletą naszego boiska sportowego jest dostępność
dla każdego mieszkańca. Daje możliwość nie tylko
uprawiania sportu, ale również dobrej zabawy w gronie
rodziny czy przyjaciół.
Agnieszka Kicek, Izabella Jurczyńska
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83 lata temu, 1 września 1939 roku wojska niemieckie
rozpoczęły działania militarne, tym samym rozpoczynając II Wojnę Światową.
8 września liczne siły nieprzyjaciela dotarły do Warszawy.
Miasto dzielnie broniło się przez 20 dni, aż do 28 września,
gdy nastąpiła kapitulacja. W międzyczasie większość
władz i znaczna część miejskiej policji została ewakuowana. Przystąpiono również do ewakuacji ludności cywilnej.
10 września 1939 roku, z samego rana niemieckie
bombowce przyleciały nad tereny dzisiejszego Tar-

gówka. Nad okolicą zostały zrzucone liczne bomby,
które spowodowały ogromne zniszczenia okolicznych
zabudowań. Zmarłych, bez względu na wyznanie,
zaczęto chować między innymi w okolicznych parkach i cmentarzach.
To właśnie na Targówku, 22 wrzesnia 1939 roku, polski żołnież, jeden z próbujących odbić folwark Zacisze,
Porucznik Borkowski, sam jeden dokonał odbicia fabryczki atramentu. W bohaterskiej akcji polskiego żołnierza zginął, jedyny podczas całej wojny, niemiecki
generał pułkownik von Fritsch.

Fragment procesji przed kościołem Matki Bożej Różańcowej na
Nowym Bródnie. Lata 30.

ogrom strat, tak wielu poległych i wiele więcej rannych. Nic nie było już takie jak wcześniej. Nastał czas
odbudowy, czas powstawania z gruzów.
Rok 1940, Targówek podczas wojny. Widok zewnętrzny zabudowań na warszawskim Targówku, z których padł strzał z karabinu
maszynowego do niemieckiego generała Wernera von Fritscha.
reklama

Wojna zakończyła się w
Europie 8 maja 1945 roku.
Zniszczone
budynki, zawalone
mosty,

Dziś, mimo upływu tak wielu lat wciąż pamiętamy
o tych, którzy polegli, o tych, którzy dzielnie walczyli
o Naród Polski.
Magdalena Kieryło

Źródła:
a) https://warszawa.naszemiasto.pl/targowek-i-brodnood-stu-lat-w-warszawie-zobacz-jak/ar/c3-3692950
b) http://www.targowek.info/2015/09/dzis-rocznicastrasznego-bombardowania/

Budowa domu kultury przy ulicy Kołowej. Rok 1955.

fot. US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Julien Bryan
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JAN SZCZEPANIK urodził się 13 czerwca 1872
w Rudnikach koło Mościsk (obecnie Ukraina),
zmarł 18 kwietnia 1926
w Tarnowie - polski wynalazca, zwany „polskim
Edisonem”, „austriackim
Edisonem”, „Leonardem
da Vinci z Galicji”
i „galicyjskim geniuszem”.
Opisany w dwóch artykułach przez Marka Twaina. Pomimo tego, że w dziedzinie techniki był samoukiem, jest autorem ponad 50 wynalazków i kilkuset
opatentowanych pomysłów technicznych z dziedziny
fotografii barwnej, tkactwa, telewizji, filmu, telekomunikacji, aeronautyki, kolejnictwa, mechaniki. Pracował nad łodzią podwodną, samolotem z ruchomymi
skrzydłami, śmigłowcem z podwójnym układem wirnika, czy sterowcem (jeszcze przed Ferdynandem von
Zepelinem). Zaprojektował również karabin elektryczny mogący oddać kilkanaście strzałów w ciągu
minuty. „Galicyjski geniusz” miał tysiące pomysłów.
Jego zainteresowania techniczne szły w różnych kierunkach. Pierwsze wynalazki, przeznaczone były dla
przemysłu włókienniczego. Już w Korczynie odwiedzał miejscowe zakłady tkackie, zastanawiając się
nad udoskonaleniem metody produkcji tkanin. Jeszcze jako nauczyciel przejęty ciężką pracą wiejskich
tkaczy zaczął udoskonalać proste maszyny tkackie.
Dzięki wsparciu finansowemu Ludwika Kleberga
opracował wydajną fotoelektryczną metodę tkania
i kolorowania wzorzystych tkanin, która skracała ten
proces produkcji niemal dziesięciokrotnie, a na dodatek obniżała koszty produkcji. Do tego czasu przy
tkaniu najwięcej trudności sprawiało tworzenie tzw.
patronów czyli schematów obrazków, które miały
się znaleźć na gotowym gobelinie. Proces ten był
żmudny i wykonywał go specjalnie wyznaczony
człowiek - patroniarz. Wszystkie te wynalazki tkackie opatentował w Niemczech, Austrii, Anglii i Stanach Zjednoczonych.
Wynalazkiem zainteresował się również amerykański pisarz i podróżnik Mark Twain, który nazwał
Szczepanika „austriackim Edisonem”. Wprawdzie
nie odkupił praw do tego patentu, ale efektem spotkań była przyjaźń oraz powstanie dwóch opowiadań
(„The Austrian Edison Keeping School Again”, oraz
„From the London Times of 1904”). Polski wynalazca odwdzięczył się jedwabnym gobelinem z portretem literata.
W 1897 r. Szczepanik wynalazł również i opatentował teleskop - urządzenie do przesyłania na odległość ruchomego obrazu wraz z dźwiękiem, protoplastę dzisiejszej telewizji. Był to aparat do przenoszenia barwnych obrazów wraz z dźwiękiem na odległość za pośrednictwem elektryczności. Wprawdzie
za wynalazcę telewizji uważa się Johna Bairda, który
miał gorszy pomysł, ale zbudował i wypromował
swój wynalazek do końca, jednakże zrobił to dopiero
w 1924 r czyli blisko 30 lat później.
Szczepanik wynalazł ponadto fotometr - urządzenie do
pomiaru jasności.

Był odkrywcą systemu barwnego filmu, czyli małoobrazkowej barwnej kliszy filmowej na którą w 1900 r.
uzyskał brytyjski patent. Do odwzorowania kolorów
użył czarno-białego filmu oraz filtrów w trzech kolorach: czerwonym, niebieski i zielonym. W 1915 roku
opracowuje kamerę filmową do filmu barwnego, a później także projektor.
Kolejnym wynalazkiem Jana Szczepanika był system
kolorowej fotografii oraz barwny światłoczuły papier
fotograficzny. Metodę tą wykorzystywały później
przedsiębiorstwa Kodak oraz Agfa.
Wielkim osiągnięciem na polu wynalazków był projekt
kamizelki kuloodpornej z roku 1901. Wynalazca stworzył materiał uszyty z wielu warstw. Pocisk przebijając
kolejne warstwy wplątywał się w sploty nici, przez co
tracił prędkość i moc. Na kamizelce dokonano wielu
prób z różnego rodzaju bronią i wszystkie one dowodziły wysokiej skuteczności. Obecnie kamizelki kuloodporne wykonywane są z bardziej nowoczesnych tkanin, jednakże zasada ich skuteczności pozostaje taka
sama. Kamizelkę swą Szczepanik opatentował niemal
w tym samym czasie co inny Polak - Kazimierz Żeglen. Wykonana z materiału wyższej jakości - jedwabnej tkaniny z cienkimi
blachami
stalowymi,
przyniosła Szczepanikowi
ogromną sławę, ponieważ
obroniła przed śmiercią
w zamachu hiszpańskiego
króla Alfonsa XIII, którego
pojazd obity był tkaniną
przeznaczoną na kamizelki
kuloodporne. W dowód
wdzięczności wynalazca
został udekorowany najwyższym
odznaczeniem
państwowym - Orderem
Izabeli Katolickiej co było
jednoznaczne z przyznaniem szlachectwa. Propozycję otrzymania orderu św.
Anny dostał też od cara
Mikołaja II, jednakże z pobudek patriotycznych wynalazca odmówił jego
przyjęcia. Zamiast odznaczenia otrzymał więc złoty
zegarek z carska koroną
wysadzaną brylantami.

polskim Edisonem. Miał kilkusettomową biblioteczkę. Po I wojnie światowej mieszkał w Tarnowie, lecz
ze względu na badania i interesy rzadko bywał w tym
mieście pracując w swych pracowniach w Wiedniu
i Berlinie. Jawił się jako człowiek niezwykle kochający swoje dzieci. W wolnych chwilach uprawiał
turystykę górska i urządzał wyprawy w Alpy. Nie
przykładał uwagi do własnego ubioru. Średniego
wzrostu, o gęstych raczej ciemnych włosach. Był
zupełnie obojętny wobec otaczającego go rozgłosu.
W 1925 r. zaczął poważnie chorować. Zaatakowała
go choroba nowotworowa. Ciężko chory leczył się
w szpitalu w Berlinie. Po śmiertelnie chorego pojechała żona z synem Zbigniewem.
Przewieziony do Tarnowa zmarł w wieku 54 lat.
Przyczyną śmierci był rak wątroby. Jan Szczepanik
spoczął w rodzinnym grobowcu Dzikowskich na starym Cmentarzy w Tarnowie. Po jego śmierci, żona
Wanda sprzedała kamienicę przy ul. Chopina i wraz
z dziećmi przeniosła się do Krakowa, a następnie do
Warszawy.
Beata Grochowska

Źródła:
literatura i strony internetowe m.in.:
- www. muzeum.tarnow.pl/wirtualna-czytelnia/jan-szczepanik
- www.polskieradio.pl
- www.wynalazki.andrej.edu.
- www.ecn.kielce.pl
- www.rp.pl
- www.mec.edu.pl
o g ło s z e n ie

Szczepanik wynalazł również fotosculptor - przyrząd
służący do kopiowania
rzeźb metodą fotograficzną, caloridul (1901) - samoczynny regulator ciągu
kominowego w paleniskach
kotłowych dający duże
oszczędności węgla, oraz
film dźwiękowy i silnik
elektryczno-chemiczny.
Jan Szczepanik był tytanem pracy i pasjonatem
nauki. Z względu na
wszechstronność zwano go
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SŁUCHAJMY MUZYKI… I NIE TYLKO

Z reguły piszę o polskiej muzyce i polskich wykonawcach, tym razem będzie trochę inaczej, bo pożegnanie
było głośne i widowiskowe.
Wiadomo, że w sezonie letnim koncertów i imprez
muzycznych jest bardzo dużo. Okres po pandemii jeszcze je spotęgował. Wróciły koncerty. I widzowie i wykonawcy wręcz za nimi tęsknili. W końcu trochę normalności w tych nienormalnych czasach. Występy rodzimych artystów przeplatały się i przeplatają z koncertami wykonawców zagranicznych.
Tak było i w czerwcu bieżącego roku, ale do tego co
się wydarzyło 3 czerwca br. w łódzkiej Atlas Arenie
wrócimy za chwilę. Cofnijmy się trzy lata wstecz…
do 18 czerwca 2019 roku i krakowskiej Tauron Areny. - „Lepiej późno niż wcale. Po blisko półwieczu

z pozostałymi członkami zespołu KISS, Spaceman’em (Tommy Thayer) i Cat’manem (Eric Singer)
ponownie trafili do Polski. Jak donosiła prasa „16

tirów zwiozło 200 kg suchego lodu, 43 butle z gazem
do pokazów pirotechnicznych czy 120-metrową linę
do tyrolki Paula Stanleya” na miejsce koncertu.
Techniczni uwijali się jak w ukropie by zakończyć
swą najcięższą część pracy przed 20. Publiczność
szczelnie zapełniła miejsca. Około 21, wraz z eksplozją towarzyszącą pierwszym taktom „Detroit Rock
City” na scenę na specjalnych platformach zjechali
członkowie zespołu w swym charakterystycznym
make-upie i znanych od lat ekstrawaganckich strojach… i się zaczęło.

wał Jan Manicki, dziennikarz Wirtualnej Polski. Dla
czytelników Gazety „eReSeM PRAGA” zdjęcia z koncertu dostarczył nasz specjalny wysłannik Marek B.,
który do dziś jest pod wielkim wrażeniem show jaki
dali w Łodzi założyciele zespołu wspomniany Paul
Stanleya (ur. 20 stycznia 1952 r.) i Gene Simmonsa
(ur. 25 sierpnia 1949 r.) i reszta zespołu.
Takich i podobnych wrażeń Państwu życzę…

spektakularnej kariery amerykańska legenda hard
rocka wreszcie wystąpiła w Polsce, w ramach pożegnanej trasy „End of the Road World Tour". Koncert
po brzegi wypełniony był zapierającymi dech w piersiach wybuchami i spektakularną pirotechniką. Gene
Simmons jak zawsze szpanował swoim długim jęzorem, pluł sztuczną krwią i buchał ogniem, ale w całym tym cyrku forma wizualna nie odwróciła na
szczęście uwagi od tej muzycznej.” Tak pisał świeżo
po pierwszym w Polsce koncercie grupy KISS Paweł
Piotrowicz w relacji dla onet.pl. Grupa która powstała w 1973 roku długo zwlekała z przyjazdem do Polski by w końcu trafić tu pod koniec swojej kariery.
Po pierwszym koncercie miał być i drugi w ramach
tej samej, pożegnalnej trasy. Pierwotnie miał odbyć
się 15 lipca 2020 roku w Gliwicach. Plany hegemonów rocka pokrzyżowała jednak pandemia. Termin
koncertu przeniesiono na 21 czerwca 2021 roku do
wspomnianej łódzkiej Atlas Areny, ale pandemia
COVID-19 kolejny raz pokrzyżowała widzom, organizatorom oraz samemu zespołowi mocno plany.
Na szczęście COVID „odwołano” i Paul Stanley The Starchild oraz Gene Simmons - The Demon wraz

PAM

Koncert trwał ponad dwie godziny. - „To była szalo-

na noc w Łodzi. Widać było, że zespół znakomicie
czuje się na scenie, muzycy żartowali i przekomarzali
się między sobą (…) To już nie było zmęczone KISS
sprzed trzech lat. Rockowe show porwało publiczność w Łodzi (…) Grupa zakończyła podstawowy set
utworem „Black Diamond”. Na bis Eric Singer wyjechał z fortepianem spod sceny, śpiewając klimatyczną
balladę „Beth”. Koncert zwieńczył rockowy hymn
„Rock And Roll All Nite” przy milionach konfetti
wystrzelonych spod sceny i z Paulem Stanley'em rozbijającym swoją gitarę na koniec utworu”. Co zanoto-
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Z BAJKĄ PRZEZ POKOLENIA

Manetery przemierzają długie nieskończone labirynty morskich korytarzy. Ich wędrówka rozpoczyna się
na dnie oceanu w jamach zimnych skał, gdzie rodzą
się jako małe półprzeźroczyste stworzenia. Ich niewielkie, wijące się, obłe ciałka wyglądają niczym
srebrzysta serpentyna, która mieni się w znikomo
przepuszczanym przez odmęty świetle promieniach
słonecznych. Wyglądają zjawiskowo, ale bardziej
zjawiskowa jest ich misja.
Meduzowate Manetery rodzą się z życzeń małych
dzieci i pomagają im ziścić swoje marzenia. Każda,
nawet najmniejsza myśl, zamykana jest w pęcherzyku lekkiego powietrza, w środku którego powstaje
drobna Manetera. Rozwija się i żyje po to, by dotrzeć do dziecka i spełnić to, co wymarzyło.
Dzieje się to w bardzo dziwny i niesamowity sposób.
Stworzenie, płynąc w szeregu razem z innymi, nuci
swoją pieśń będącą mantrą imienia osoby, która dała
mu początek swojego istnienia. Powtarza imię. Imię.
Imię Tosia. Tym razem jest to dziewczynka z Warszawy z dzielnicy zielonych, starych kasztanów rosnących wzdłuż zatłoczonych ulic – Targówka.
Tosia mieszka tu od urodzenia, ale uwielbia przenosić się na czyste łono natury. Gdy stoi na wielkiej
polanie pokrytej zielenią, na przykład na pustkowiu,
obserwuje bacznie wtopione w nieboskłon asteroidy
i gwiazdy, które migocząc, przypominają złocistą
powłokę utkaną przez niebiańskie ręce Morfeusza.
Wokół niej słychać tylko głęboką ciszę, która muska

jej policzki delikatnym powiewem senności. Wielki
ocean niezmierzonych wartości nocy przepełnia jej
umysł, wylewając swój nadmiar na zewnątrz jej ciała w postaci strumieni wrażliwości oraz ciepłego
uczucia.
Ukołysana lekkością wieczora, uspokaja się swoją
wolnością. Marzy wtedy o swojej przyszłości, a czasem o zwykłych rzeczach.

Dnia 1 września w Teatrze Rampa odbyła się premiera spektaklu pt.: „Jestem Tu”. To już piąta premiera
w projekcie Otwarta Rampa, którą realizuje Teatr
Rampa w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego do 2022 r.

czyć każdy z nas, problemy, z którymi każdy może
się spotkać.

„Jestem tu” to spektakl muzyczny w którym motywem przewodnim są historie kilku rodzin, borykających się z kłopotami dnia codziennego. Sztuka ta jest
zdecydowanie aktualna i rzeczywista, pokazuje to, co
dzieje się faktycznie wokół nas, rzeczywistość, jaka
nas otacza, wydarzenia, w których może uczestni-

To marzenia sprawiają, że jest wolna i czeka ją świetlana przyszłość, w której będzie dla siebie samej
sterem, żeglarzem i okrętem. Wszystko jest w zasięgu jej dłoni. Może wszystko! Jest jeszcze mała, bo
ma zaledwie kilka lat, ale już wyrasta na silną i mądrą kobietę. Wierzy bardzo mocno w swoje marzenia. Tu z pomocą przychodzą właśnie Manetery.
Płynące w swoich bąblach powietrza, przylegających
mocno do ich wodnistej skórki, stworzenia są tak
lekkie, że z łatwością unoszone przez prądy oceaniczne. Gdy marzenie jest małe, one płyną wolno.
Gdy dziecko coraz silniej czegoś chce, one coraz
szybciej przemieszczają się ku tafli wody. Wtedy
następuje uwolnienie. Manetera unosi się nad parującym oceanem, w wilgoci kropel chmury przemierza
tysiące kilometrów i podąża za kompasem imienia
dziecka. Pokonuje lądy i morza. Zbliża się coraz
bardziej do miejsca na kontynencie lub wyspie,
gdzie mieszka wybrana dziewczynka czy chłopiec.
Marzenie przybiera na sile, na sile przybiera też nieunikniona burza. Następuje eskalacja, wielki błysk
i grzmot są zapowiedzią spełnienia marzeń dziecka.
Tosia nie boi się burzy. Czeka na nią z ekscytacją,
bo wie, że w padających kroplach deszczu ukryta
jest Manetera, która przyniesie jej szczęście. Wyciąga rękę, aby złapać kroplę, wtedy bąbel pęka, stworzenie wydostaje się i chowa się w rączce dziecka.
Ono zamyka dłoń, a po chwili, gdy ją otwiera, czuje
tylko ciepłe uczucie przyjaznego maleństwa, które
wyparowało. Manetera dotarła właśnie do Warszawy, na ulicę Łojewską.
Następnego dnia, po burzy, Tosia czeka na rzeczywiste spełnienie marzeń.
A ty? Czy też wyciągniesz rękę po swoje szczęście?

Głównym pomysłodawcą scenariusza jest Pani Joanna
Górniak - polska aktorka teatralna, filmowa i głosowa,
która od 5 lat wspaniale prowadzi i realizuje projekt
Otwarta Rampa.

grafię posłużyły wyświetlane komputerowo murale,
które można spotkać na Targówku.

Na szczególną uwagę zasługuje obsada, ponad 50
wspaniałych aktorek i aktorów - mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy, którzy grali bezbłędnie i wspaniale, a także muzyka grana na żywo. Ponadto za sceno-

Serdecznie gratulujemy pomysłodawcom i aktorom za
fantastyczne przeżycia i serdecznie dziękujemy, że
mogliśmy uczestniczyć w tak fantastycznym projekcie.

o g ło s z e n ie

To wszystko razem tworzyło wspaniałe widowisko.

Liczymy, że projekt zostanie z nami na dłużej ponieważ bardzo tego potrzebujemy.
Edyta Barcikowska
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Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Praga”

Warszawa 2022 r.

1

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2021 R. (opracowanie)
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
Z DZIAŁALNOŚCI W 2021 R.

R

ada Nadzorcza Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” działa na podstawie: ustawy Prawo
Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. z późniejszymi
zmianami, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
z dnia 15 grudnia 2000 r. z późniejszymi zmianami,
statutu RSM „Praga” oraz regulaminów i innych przepisów wewnętrznych ustanowionych przez organy statutowe Spółdzielni. Z mocy ustawy, Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
Zgodnie z postanowieniami Statutu RSM „Praga”, pracami Rady Nadzorczej kierowało Prezydium, które
przygotowywało posiedzenia plenarne Rady. Porządek
obrad określany był w oparciu o ustalone wcześniej
tematy i zagadnienia uzupełniany przez kwestie wnoszone przez Zarząd Spółdzielni.
W 2021 r. Rada Nadzorcza koncentrowała swoją działalność, zgodnie z zapisami statutowymi, w następujących obszarach:
gospodarka finansowa,
eksploatacja i remonty zasobów mieszkaniowych, gospodarka nieruchomościami i sprawy terenowo-prawne,
działalność inwestycyjna,
sprawy członkowsko-mieszkaniowe,
zagadnienia organizacyjne i statutowo-samorządowe,
działalność społeczno-oświatowo-kulturalna.

I. GOSPODARKA FINANSOWA
Skupiała się wokół problematyki: inwestycji, eksploatacji i remontów zasobów mieszkaniowych, gospodarki
nieruchomościami, spraw terenowo-prawnymi.
Rada Nadzorcza sprawowała nadzór i kontrolę nad
działalnością gospodarczo-finansową Spółdzielni.
Funkcje te przejawiały się w procesie uchwalenia planów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, opiniowania sprawozdań finansowych, ustalania stawek opłat
eksploatacyjnych dla lokali mieszkalnych i użytkowych oraz za użytkowanie garaży, miejsc postojowych
w garażach wielostanowiskowych i innych miejsc postojowych. Celom tym służyła również decyzja Rady
dotycząca wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego za okres obrachunkowy.
Przedmiotem szczególnego zainteresowania Rady Nadzorczej były sprawy zadłużeń czynszowych oraz działania windykacyjne prowadzone przez Spółdzielnię, jak
również wprowadzenie prac związanych z poprawą estetyki zasobów mieszkaniowych i terenów zielonych Spółdzielni. Ważnym elementem działalności Rady Nadzorczej była kontrola nad procesami inwestycyjnymi.
Rok 2021 był specyficznym okresem działalności Rady
Nadzorczej z uwagi na pandemię Covid-19, co wymusiło
istotne zmiany w charakterystyka pracy Rady Nadzorczej
i jej Komisji.
W 2021 roku spotkania Komisji były dalej zawieszone,
co nie oznaczało, że członkowie poszczególnych Komisji nie pracowali merytorycznie nad rekomendacjami
uchwał leżących w ich zakresie.
W zakresie gospodarki nieruchomościami Spółdzielni
w okresie sprawozdawczym, Rada Nadzorcza monitorowała realizację planów rzeczowych działalności remontowej zasobów mieszkaniowych. Zgodnie z przyjętą
strategią remontową RSM „Praga” kontynuowano
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remonty klatek i elewacji budynków. Dokonywano wymiany instalacji ciepłej i zimnej wody, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazowych, a także remonty
dźwigów oraz pomniejsze prace remontowe. Prace te
przyczyniły się w sposób istotny do poprawy stanu technicznego budynków, zmniejszenia zużycia energii oraz
podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców użytkujących zasoby Spółdzielni.
Rada Nadzorcza, uwzględniając interesy Spółdzielni,
wyrażała zgodę na obciążenie niektórych nieruchomości udostępniając zainteresowanym firmom grunty pod
budowę lub przebudowę sieci energetycznych, wodnych lub ciepłowniczych.

II. INWESTYCJE
Rada Nadzorcza, zgodnie ze swoimi kompetencjami,
sprawowała nadzór i kontrolę nad procesami inwestycyjnymi oraz opiniowała zamierzenia inwestycyjne pod
kątem finansowania, jakości wykonawstwa inwestycji
i terminów realizacji robót.
Należy podkreślić, że mimo okresu pandemii Spółdzielnia
nie wstrzymała realizacji swoich zadań inwestycyjnych co
było znaczące z uwagi na osiąganie celów finansowych.

III.
SPRAWY
MIESZKANIOWE

CZŁONKOWSKO-

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w sprawach członkowskomieszkaniowych niezbędnych dla funkcjonowania
Spółdzielni.

IV.
ZAGADNIENIA
ORGANIZACYJNE,
SAMORZĄDOWE I STATUTOWE. DZIAŁALNOŚĆ
SPOŁECZNO-OŚWIATOWOKULTURALNA
Rada Nadzorcza, nie podejmowała w okresie sprawozdawczym żadnych istotny spraw w wyżej wymienionym zakresie.
Do września 2021 roku działalność Klubów Osiedlowych pozostawała zawieszona. Pod koniec trzeciego
kwartału 2021 roku uruchomione zostały zajęcia Nordic Walking oraz „Zdrowy Kręgosłup” dla Seniorów
mieszkających w zasobach Spółdzielni.
Struktura posiedzeń Rady Nadzorczej w 2021 roku
kształtowała się następująco:
5 posiedzeń plenarnych w trybie stacjonarnym,
4 posiedzenia w formie telekonferencji,
3 głosowania nad uchwałami za pośrednictwem trybu elektronicznego.
Rada Nadzorcza w 2021 roku podjęła 88 uchwał, m.in.
w następujących sprawach:
wyrażenia zgody na udzielenie pełnomocnictw,
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Ząbkowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr
22/6 z obrębu 4-14-07, poprzez udostępnienie gruntu
pod budowę przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku położonego przy ul. Ząbkowskiej 50A lub ustanowienie służebności przesyłu na rzecz spółki pod firmą Veolia Energia Warszawa Spółka Akcyjna,
wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności
lokalu mieszkalnego nr C42 i jego sprzedaży w inwestycji pn.: „Stacja Targówek”,
przyjęcia sprawozdania Zarządu z realizacji „Planu
zadań inwestycyjnych Robotniczej Spółdzielnia
Mieszkaniowej „Praga” na rok 2020”,

przyjęcia „Planu zadań inwestycyjnych Robotniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” na rok 2021”,
wyrażenia zgody na przejściowe angażowanie, będących w dyspozycji Spółdzielni środków finansowych,
na czasowe pokrycie kosztów realizacji prowadzonych
przez Spółdzielnię zadań inwestycyjnych,
zmiany w Regulaminie Organizacyjnym RSM „Praga”,
sprawach organizacyjnych Biura Zarządu,
ustalenia podziału kompetencji pomiędzy Zastępcami
Prezesami Zarządu, wyznaczenia każdemu Zastępcy
Prezesa Zarządu podległych mu komórek organizacyjnych Biura Zarządu, określenia schematu struktury
organizacyjnej RSM „Praga” oraz zastępowania Prezesa Zarządu,
przeprowadzenia pełnej lustracji działalności RSM
„Praga” za lata 2018, 2019, 2020,
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicach A. Gajkowicza 1, 3,
4, 5, 7, 9, 11, Janinówka 7, 9, 9A, 11, 13, 14, Mokrej
2, 4, 23 i J. Szczepanika 2, opisanej w księdze wieczystej nr WA3M/00276183/9, poprzez udostępnienie gruntu pod budowę i przebudowę przyłączy sieci
gazowej do budynków przy ul. A. Gajkowicza 1, 4, 9
oraz poprzez ustanowienie służebności przesyłu na
rzecz spółki pod firmą Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o. o.,
wyrażenia zgody na wyrażenia zgody na obciążenie
nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy
Kuflewskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 111/15 z obrębu 4-10-06,
opisanej w księdze wieczystej nr WA3M/00164024/9
poprzez udostępnienie gruntu na rzecz spółki pod
firmą Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.,
przyjęcia wykonania rzeczowego planu remontów
Spółdzielni za 2020 rok,
przyjęcia zmian w Regulaminie organizacyjnym Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie,
w zmiany uchwały nr 18/2021 Rady Nadzorczej
RSM „Praga” z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie
ustalenia podziału kompetencji pomiędzy Zastępcami Prezesami Zarządu, wyznaczenia każdemu Zastępcy Prezesa Zarządu podległych mu komórek organizacyjnych Biura Zarządu, określenia schematu
struktury organizacyjnej RSM „Praga” oraz zastępowania Prezesa Zarządu,
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicach Wiosennej 1, 2, 3
i Tarchomińskiej 10 poprzez udostępnienie gruntu
pod budowę przyłącza sieci ciepłowniczej do projektowanego budynku położonego na działkach ewidencyjnych o numerach 15, 16/1, 16/2, 17/5 i 107 z obrębu 4-14-04 przy ul. Radzymińskiej oraz poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz spółki pod
firmą Veolia Energia Warszawa Spółka Akcyjna,
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kuflewskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka
nr 111/15 z obrębu 4-10-06 poprzez udostępnienie
gruntu na rzecz spółki pod firmą Veolia Energia
Warszawa Spółka Akcyjna,
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Wołomińskiej 19, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka
nr 23 z obrębu 4-14-04, poprzez udostępnienie gruntu pod budowę przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia do budynku wielorodzinnego położonego na działkach ewidencyjnych o numerach 15,
16/1, 16/2, 17/5 i 107 z obrębu 4-14-04 przy ul. Radzymińskiej w Warszawie oraz ustanowienie służebności przesyłu na rzecz spółki pod firmą Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.,
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Prałatowskiej 2, 4, 5, 6, 8,
opisanej w księdze wieczystej nr WA3M/00330752/6
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służebnością przesyłu na rzecz spółki pod firmą Innogy Stoen Operator Sp. z o. o. obejmującą sieć elektroenergetyczną przebudowaną w ramach budowy
metra,
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Prałatowskiej 2, 4, 5, 6, 8,
opisanej w księdze wieczystej nr WA3M/00330752/6
służebnością przesyłu na rzecz spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna obejmującą sieć
wodociągową i kanalizacyjną przebudowaną w ramach
budowy metra,
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicach: H. Junkiewicz 12,
Myszkowskiej 1, 1A, 1B, opisanej w księdze wieczystej nr WA3M/00403006/5 służebnością przesyłu na
rzecz spółki pod firmą Innogy Stoen Operator Sp.
z o. o. obejmującą sieć elektroenergetyczną przebudowaną w ramach budowy metra,
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicach: H. Junkiewicz 12,
Myszkowskiej 1, 1A, 1B, opisanej w księdze wieczystej nr WA3M/00403006/5 służebnością przesyłu na
rzecz spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna obejmującą sieć wodociągową przebudowaną w ramach budowy metra,
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Barkocińskiej, opisanej w księdze wieczystej nr WA3M/00403011/3 służebnością przesyłu na rzecz spółki pod firmą Veolia
Energia Warszawa Spółka Akcyjna,
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicach: H. Junkiewicz 2,
2A, 2B, Radzymińskiej 97 opisanej w księdze wieczystej nr WA3M/00403009/6 służebnością przesyłu
na rzecz spółki pod firmą Veolia Energia Warszawa
Spółka Akcyjna,
wyboru przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy
Krajowej Rady Spółdzielczej,
przyznania członkowi Zarządu premii za I kwartał
2021 r.,
przyjęcia wykonania planu eksploatacji i utrzymania
nieruchomości Spółdzielni za 2020 r.,
wykorzystania środków finansowych z działalności
społeczno-oświatowo-kulturalnej Administracji Osiedli niewykorzystanych w okresie styczeń - sierpień
2021 roku z powodu epidemii COVID-19 w celu dofinansowania modernizacji placów zabaw lub utworzenia nowych placów zabaw i siłowni plenerowych,
przyjęcia sprawozdania finansowego Biura Zarządu
za 2020 rok,
rekomendowania XIII Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni
za 2020 rok,
wyrażenia zgody na czasowe przekazanie przez Zarząd RSM „Praga” ze środków remontowych Spółdzielni, zaewidencjonowanych na rachunku Biura
Zarządu, kwoty w wysokości 1 000 000,00 zł na rachunek Administracji Osiedla „Poraje” w celu zasilenia środków remontowych na zagospodarowanie
terenu rekreacyjno-sportowego z placem zabaw
i niezbędną infrastrukturą w rejonie ulicy Pancera
8/10/12 oraz ustalenia harmonogramu ich zwrotu,
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej przy ul. Jagiellońskiej 62 w Warszawie poprzez
ustanowienie służebności przesyłu i udostępnienie
nieruchomości pod budowę i przebudowę osiedlowej
sieci ciepłowniczej od komory P38/L1 do budynków
położonych przy ul. W. Burdzińskiego 5, 7, J. Szanajcy 3 i Jagiellońskiej 62 na rzecz spółki pod firmą Veolia Energia Warszawa Spółka Akcyjna,
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Ceramicznej 5A, opi-

sanej w księdze wieczystej nr WA3M/00403255/5
służebnością przesyłu na rzecz spółki pod firmą
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa Spółka Akcyjna,
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Ceramicznej, opisanej
w księdze wieczystej nr WA3M/00342590/9 służebnością przesyłu na rzecz spółki pod firmą Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st.
Warszawa Spółka Akcyjna,
rekomendowania XIII Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały w sprawie ustalenia najwyższej sumy
zobowiązań,
rekomendowania XIII Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Półrolniczakowi,
rekomendowania XIII Walnemu Zgromadzeniu
udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Haponiuk,
rekomendowania XIII Walnemu Zgromadzeniu
udzielenia absolutorium Pani Annie Dobosz,
sprawach organizacyjnych Biura Zarządu,
określenia liczby części XIII Walnego Zgromadzenia
RSM „Praga” w 2021 r. i zasady zaliczania członków
Spółdzielni do poszczególnych części,
wyrażenia zgody na udzielenie pełnomocnictwa,
uchylenia uchwały nr 118/15 Rady Nadzorczej z dnia
27.10.2015 r. w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu,
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 1, 3, 5A
poprzez udostępnienie gruntu pod budowę linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia oraz
poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz
spółki pod firmą Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.,
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Siedleckiej 1/15, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka
nr 42/3 z obrębu 4-14-04, poprzez udostępnienie
gruntu pod budowę przyłącza linii elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz ustanowienie służebności
przesyłu na rzecz spółki pod firmą Innogy Stoen
Operator Sp. z o.o.,
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
jako działki o numerach 6, 24 i 25 z obrębu 4-14-03,
poprzez udostępnienie gruntu pod budowę sieci ciepłowniczej oraz ustanowienie służebności przesyłu na
rzecz spółki pod firmą Veolia Energia Warszawa Spółka Akcyjna,
nabycia prawa własności nieruchomości położonej
w Warszawie przy ul. św. Wincentego 36 o powierzchni 0,0107 ha, objętej księgą wieczystą nr
WA3M/00278076/0,
przyjęcia planu eksploatacji i utrzymania nieruchomości Spółdzielni na 2022 rok,
ustalenia stawek opłat eksploatacyjnych, odpisu na fundusz remontowy, opłat na działalność społecznooświatowo-kulturalną, odpisu na remonty dźwigów oraz
dodatkowych stawek opłat dla lokali mieszkalnych
i użytkowych, których użytkownicy posiadają spółdzielcze prawo do lokalu lub są właścicielami lokali w RSM
„Praga”, obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r.,
ustalenia stawek opłat eksploatacyjnych i odpisu na
fundusz remontowy oraz dodatkowego odpisu na
fundusz remontowy na zieleń i dodatkowej stawki
opłaty na konserwację szczególną, za użytkowanie
garaży, miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych i innych miejsc postojowych w RSM
„Praga” dla użytkowników posiadających spółdzielcze prawo do garażu lub miejsca postojowego lub
będących ich właścicielem, obowiązujących od dnia
1 stycznia 2022 r.,
korekty planu działalności remontowej na 2021 rok
dla budynków RSM „Praga”,

wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr WA3M/00156935/9 odpłatnym użytkowaniem,
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wołomińskiej 19 poprzez udostępnienie gruntu pod budowę przyłącza
sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz
poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz
spółki pod firmą Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.,
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy H. Junkiewicz 2, 2A,
2B, Radzymińskiej 97 opisanej w księdze wieczystej
nr WA3M/00403009/6, służebnością gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości opisanej
w księdze wieczystej nr WA3M/00403011/3, położonej przy ul. Barkocińskiej 3,
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Ceramicznej opisanej
w księdze wieczystej nr WA3M/00342590/9, służebnością gruntową polegająca na prawie przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości
opisanej w księdze wieczystej nr WA3M/00403254/8,
położonej przy ul. Ceramicznej 5,
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Ceramicznej opisanej w księdze wieczystej nr WA3M/00342590/9, służebnością
gruntową polegająca na prawie przejścia i przejazdu na
rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr WA3M/00403255/5, położonej przy ul. Ceramicznej 5A,
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Myśliborskiej 85, 85A,
85B i 85C opisanej w księdze wieczystej nr
WA3M/00202343/0, służebnością gruntową polegająca na prawie przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr WA3M/00342989/3, położonej
przy ul. Myśliborskiej 87,
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Ceramicznej 5, opisanej
w księdze wieczystej nr WA3M/00403254/8, służebnością gruntową na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości opisanej w księdze wieczystej
nr WA3M/00403255/5, położonej przy ul. Ceramicznej 5A,
wyboru firmy do badania sprawozdania finansowego
RSM „Praga” za lata 2021, 2022 r.,
uchwalenia planu działalności remontowej na 2022
rok dla budynków RSM „Praga”,
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. H. Junkiewicz 2,2A,2B,
Radzymińskiej 97, opisanej w księdze wieczystej nr
WA3M/00403009, służebnością przesyłu na rzecz
spółki pod firmą Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.,
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kuflewskiej 2, 4, opisanej w księdze wieczystej nr WA3M/00404432/7
służebnością przesyłu na rzecz spółki pod firmą Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.,
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kuflewskiej 6, opisanej w księdze wieczystej nr WA3M/00404431/0 służebnością przesyłu na rzecz spółki pod firmą Innogy
Stoen Operator Sp. z o.o.,
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kuflewskiej 2, 4, opisanej w księdze wieczystej nr WA3M/00404431/0,
poprzez udostępnienie gruntu oraz ustanowienie służebności przesyłu na rzecz spółki pod firmą Innogy
Stoen Operator Sp. z o.o.,
przyjęcia zmian w Regulaminie rozliczania kosztów
ciepła w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Praga”,
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zwrotu członkom Zarządu RSM „Praga” kosztów używania samochodów prywatnych do celów służbowych.

* * *

rezultatów działalności Spółdzielni w okresie sprawozdawczym.

W 2021 roku z powodu pandemii Covid-19 nie odbyło
się Walne Zgromadzenie RSM „Praga”.

Rada Nadzorcza wyraża podziękowanie Zarządowi
oraz pracownikom Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” za codzienną pracę oraz współpracę
z organami samorządowymi w 2021 roku.

Rada Nadzorcza dziękuje członkom Rad Osiedli oraz
mieszkańcom za społeczne zaangażowanie i wkład
pracy przyczyniający się do uzyskania korzystnych

Załączniki do niniejszego Sprawozdania zawierają
imienne składy osobowe Rady Nadzorczej i Komisji
problemowych.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

/-/ Barbara Ślesicka

/-/ Hanna Jarzębska
RADA NADZORCZA RSM „PRAGA”
składy Komisji Problemowych
KADENCJA 2019 (II półrocze) - 2022

Lp. Nazwisko i Imię

Funkcja

Osiedle

1.

Jarzębska Hanna

Przewodniczący

Kijowska

2.

Nowak Dariusz

Zastępca Przewodniczącego

Poraje

3.

Klimaszewski Dariusz

Zastępca Przewodniczącego

Targówek

4.

Ślesicka Barbara

Sekretarz

Jagiellońska

5.

Rutkowski Kazimierz

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Generalska

6.

Łukasiak Zygmunt

7.

Ogórek Krzysztof

8.

Woźniakowski Andrzej

9.

Sobótka Hanna
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Przewodniczący Komisji
Eksploatacyjno-Ekologicznej
Przewodniczący Komisji
Inwestycyjnej
Przewodniczący Komisji
Samorządowo-Społeczno-Statutowej
Przewodnicząca Komisji
Członkowsko-Mieszkaniowej

Targówek

Erazma

Poraje

Generalska

10. Bąk Krzysztof

Członek

Kijowska

11. Bednarska Tatiana

Członek

Członkowie Oczek.

12. Domżała Józef

Członek

Generalska

13. Haraburda Ewa

Członek

Targówek

14. Harasim Witold

Członek

Targówek

15. Kamiński Zygmunt

Członek

Generalska

16. Kozakiewicz Bogumiła

Członek

Targówek

Członek

Jagiellońska

18. Łabędź Krystyna

Członek

Kijowska

19. Niernsee Sebastian

Członek

Kijowska

20. Pawlikowska Barbara

Członek

Poraje

21. Skrońc-Bielak Ewa

Członek

Erazma

22. Zaborek Witold

Członek

Poraje

23. Zawadzki Bogusław

Członek

Generalska

Kozłowska-Kasperska
Żywia

Sporządził:
Dariusz Nowak
Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Sekretarz Rady Nadzorczej

RADA NADZORCZA RSM „PRAGA”
KADENCJA 2019 (II półrocze) - 2022

17.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte na posiedzeniu
plenarnym Rady Nadzorczej RSM „Praga” w dniu
25.04.2022 roku.

Lp.

Nazwisko i imię

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Lp.

Rutkowski Kazimierz
Kamiński Zygmunt
Klimaszewski Dariusz
Nowak Dariusz
Pawlikowska Barbara
Skrońc-Bielak Ewa
Ślesicka Barbara
Woźniakowski Andrzej
Zawadzki Bogusław
Jarzębska Hanna
Nazwisko i imię
Funkcja
Komisja Eksploatacyjno-Ekologiczna
Łukasiak Zygmunt
Przewodniczący
Bąk Krzysztof
Domżała Józef
Kozłowska-Kasperska Żywia
Łabędź Krystyna
Niernsse Sebastian
Ogórek Krzysztof
Zaborek Witold
Zawadzki Bogusław
Nazwisko i imię
Funkcja
Komisja Samorządowo-Społeczno-Statutowa
Woźniakowski Andrzej
Przewodniczący
Haraburda Ewa
Harasim Witold
Kozakiewicz Bogumiła
Łabędź Krystyna
Niernsse Sebastian
Nowak Dariusz
Skrońc-Bielak Ewa
Sobótka Hanna
Ślesicka Barbara
Nazwisko i imię
Funkcja
Komisja Członkowsko-Mieszkaniowa
Sobótka Hanna
Przewodniczący
Bednarska Tatiana
Haraburda Ewa
Kozłowska-Kasperska Żywia
Łukasiak Zygmunt
Pawlikowska Barbara
Rutkowski Kazimierz
Jarzębska Hanna
Nazwisko i imię
Funkcja
Komisja Inwestycyjna
Ogórek Krzysztof
Przewodniczący
Bąk Krzysztof
Bednarska Tatiana
Domżała Józef
Harasim Witold
Kamiński Zygmunt
Klimaszewski Dariusz
Kozakiewicz Bogumiła
Zaborek Witold
Jarzębska Hanna

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Funkcja
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący

Osiedle
Generalska
Generalska
Targówek
Poraje
Poraje
Erazma
Jagiellońska
Poraje
Generalska
Kijowska
Osiedle

Targówek
Kijowska
Generalska
Jagiellońska
Kijowska
Kijowska
Erazma
Poraje
Generalska
Osiedle
Poraje
Kijowska
Targówek
Targówek
Kijowska
Kijowska
Poraje
Erazma
Generalska
Jagiellońska
Osiedle
Generalska
Członek Oczek.
Kijowska
Jagiellońska
Targówek
Poraje
Generalska
Kijowska
Osiedle
Erazma
Kijowska
Członkowie Oczek.
Generalska
Targówek
Generalska
Targówek
Targówek
Poraje
Kijowska
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁDZIELNI W 2021 R. (OPRACOWANIE)

ROZDZIAŁ I
Wstęp
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga”
w Warszawie działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U z 2021 r., poz. 648 tj.),
2. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1208 tj.),
3. Statutu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”.
Spółdzielnia składa się z siedmiu jednostek organizacyjnych - Biura Zarządu oraz sześciu Administracji
Osiedli:
Administracji Osiedla „Erazma”,
Administracji Osiedla „Generalska”,
Administracji Osiedla „Jagiellońska”,
Administracji Osiedla „Kijowska”,
Administracji Osiedla „Poraje”,
Administracji Osiedla „Targówek”.
Zarząd w 2021 r. pracował w składzie:
1. Andrzej Półrolniczak - Prezes Zarządu,
2. Agnieszka Haponiuk - Zastępca Prezesa Zarządu,
3. Anna Dobosz
- Zastępca Prezesa Zarządu.
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRAGA”
od początku istnienia prowadzi liczne inwestycje
mieszkaniowe oraz dba o utrzymanie i unowocześnianie istniejących obiektów. Nie zapominamy też
o infrastrukturze towarzyszącej takiej jak place zabaw dla najmłodszych, skwery, kluby osiedlowe,
boiska sportowe, siłownie plenerowe, a w ostatnim
czasie również streetwork parki. Spółdzielnia prowadzi również działalność edukacyjno-wychowawczą.
W zasobach Spółdzielni działa pięć klubów osiedlowych, w których prowadzone są różnorodne zajęcia
artystyczne, naukowe i sportowe, a także organizowane są okazjonalne imprezy plenerowe dla wszystkich mieszkańców. RSM „Praga” bardzo dobrze poradziła sobie w gospodarce wolnorynkowej i już od
wielu lat działa jako deweloper na rynku mieszkaniowym. Na przestrzeni ostatnich lat oddała do użytku kilka nowoczesnych budynków, a kolejne są projektowane. Śmiało można powiedzieć, że RSM
„Praga” jest jedną z wiodących spółdzielni mieszkaniowych w Polsce, która przez ponad 50 lat przysłużyła się rozwojowi mieszkalnictwa oraz tworzeniu
pozytywnego wizerunku polskiej spółdzielczości. Za
swoją działalność Spółdzielnia, jak również jej działacze i pracownicy, przez wiele lat otrzymywali wiele nagród i wyróżnień. Ideą spółdzielczości jest
wspólne działanie i wzajemna pomoc, budowanie
silnych więzi społecznych i kulturowych. To także
nauka samorządności i umiejętne gospodarowanie
wspólnym mieniem. Przez ponad pół wieku naszej
działalności pokazaliśmy, że potrafimy działać dla
wspólnego dobra. Spółdzielnia odnalazła się w nowej rzeczywistości społecznej i gospodarczej. Zbudowaliśmy budynki na Pradze, Targówku, Białołęce
i w Markach.
*****
W roku 2021 osiągnięty został wynik finansowy brutto
w wysokości 61 768 242,06 zł. Spółdzielnia na dzień
31.12.2021 r. posiadała środki pieniężne w wysokości
125 374 162,10 zł. Liczby te wskazują na bardzo dobry
stan finansowo-gospodarczy Spółdzielni. Nie ma żadnych zagrożeń dla jej dalszego funkcjonowania.

Spółdzielnia dokłada wszelkich starań aby wzrost opłat
zależnych od Spółdzielni był możliwie jak najmniejszy.
W roku 2021 opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji
pozostały niezmienne w stosunku do roku 2020 pomimo
stale rosnących kosztów. Należy przy tym zaznaczyć, że
wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021
roku w stosunku do 2020 roku wyniósł 7,7%, natomiast
inflacja za rok 2021 wyniosła 5,1%.
Spółdzielnia, dbając o właściwy stan techniczny budynków
i Osiedli, corocznie przeznacza na prace remontowe znaczne środki finansowe. W roku 2021 wykonano remonty za
kwotę 46 546 410,25 zł, a więc wyższą o 3 955 012,25 zł
w stosunku do roku 2020. Oprócz środków wpłacanych na
fundusz remontowy przez mieszkańców, fundusz jest zasilany wpływami z działalności gospodarczej i inwestycyjnej Spółdzielni. Z wyniku działalności inwestycyjnej Biura
Zarządu za lata 2019 i 2020 zostaną przekazane środki
w łącznej kwocie 7 000 000,00 zł, z czego 5 000 000,00 zł
za 2019 rok oraz 2 000 000,00 zł za 2020 rok. Dodatkowo fundusz remontowy zasilany jest uzyskanymi przez
Spółdzielnię środkami z funduszy unijnych. W pracach
remontowych szczególny nacisk kładziony jest na kontynuowanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych,
których celem, obok poprawy stanu technicznego budynków, jest obniżenie kosztów zużycia ciepła. Realizowanych jest także coraz więcej remontów służących poprawie wyglądu i estetyki nieruchomości oraz podnoszeniu
stanu bezpieczeństwa na osiedlach poprzez montaż monitoringu w kolejnych budynkach.
Przyjęty w Spółdzielni w 2005 r. system planowania
narzuca dyscyplinę finansową oraz umożliwia i ułatwia
kontrolę nad ponoszonymi wydatkami. Dzięki temu
opłaty ponoszone przez mieszkańców na koszty eksploatacji utrzymywane są na możliwie niskim poziomie.
Budynki Spółdzielni, ze względu na ich wiek, wymagają stale znacznych nakładów na remonty i modernizację. Niestety, stały wzrost podatków i opłat zewnętrznych powoduje, że zamiast zwiększenia zakresu
remontów swoich budynków, mieszkańcy wnoszą coraz wyższe opłaty zewnętrzne.
Na wysokość opłat znaczący wpływ mają ceny zewnętrznych dostawców mediów.
Dla przykładu w 2021 roku dostawca ciepła - firma VEOLIA podniosła dwukrotnie opłaty na dostawę ciepła
w odstępie zaledwie dwóch miesięcy. W wyniku obu podwyżek opłata stała wzrosła w odstępie zaledwie dwóch
miesięcy o 3,52%, a opłata zmienna aż o 8,86%.

Na wysokość opłat wpływ miały również drastyczne podwyżki opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.
Od dnia 1 kwietnia 2021 r. zaczęły obowiązywać przyjęte
uchwałami Rady Miasta z jesieni 2020 r. zupełnie nowe
zasady ustalania opłat za wywóz odpadów komunalnych,
których wysokość uzależniona została bezpośrednio od
zużycia wody przez mieszkańców danej nieruchomości, co
było pretekstem do wprowadzenia przez Miasto kolejnej
podwyżki cen za odbiór odpadów. Sumując podwyżki
z 2020 r. i 2021 r., w ciągu 13 miesięcy opłaty za odbiór
odpadów wzrosły ponad 5 – krotnie! Było to ogromny
wzrost, dla porównania - żadna z opłat zależnych od Spółdzielni nigdy nie doświadczyła tak drastycznych podwyżek w tak krótkim czasie. W grudniu 2021 r. Rada Miasta
wprowadziła kolejną zmianę zasad ustalania opłat za odpady komunalne, wprowadzając stałą opłatę dla wszystkich
gospodarstw domowych w budynkach wielorodzinnych
w wysokości 85 zł, niezależnie od ich powierzchni i liczby
zamieszkałych osób. Opłaty za wywóz odpadów stanowią ponad 10% całości opłat wnoszonych przez mieszkańców na eksploatację i utrzymanie nieruchomości.

Jesienią ubiegłego roku Naczelny Sąd Administracyjny
ostatecznie unieważnił uchwały, które w 2020 r. wprowadziły opłaty za śmieci od każdego gospodarstwa
domowego w budynku wielorodzinnym w wysokości
65 zł, które obowiązywały do końca marca 2021 r. Stąd
RSM „Praga” w lutym 2022 r. wystąpiła do Urzędu
m.st. Warszawy z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty
z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za
okres od dnia 01.03.2020 r. do dnia 31.03.2021 r.
W 2021 roku Spółdzielnia realizowała następujące zadania inwestycyjne:
1. „Stacja Targówek” – pomimo wprowadzenia na terenie
Polski stanu epidemii, realizację inwestycji zakończono
przed terminem. Inwestycja „Stacja Targówek” zlokalizowana jest przy ulicy Witebskiej 2, 2a i 4, a wszystkie
lokale mieszkalne zostały przekazane ich nabywcom;
2. „Przystanek Targówek” – po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę
rozbiórki pawilonu handlowego przy ul. Kuflewskiej
6 (pawilon został usunięty do końca sierpnia) oraz
Generalnego Wykonawcę inwestycji „Przystanek
Targówek” zlokalizowanej przy ul. Kuflewskiej 6.
Wykonawca rozpoczął prace budowlane we wrześniu. Na 31.12.2021 r. Wykonawca wyprzedzał harmonogram o ok. 2 miesiące, a planowane zakończenie budowy to III kwartał 2023 r.;
3. Nowa siedziba Administracji Osiedla Targówek
(Ossowskiego 11) – Siedziba AOT, mieszcząca się
w pawilonie przy ulicy Kuflewskiej 6, z powodu planowanej realizacji inwestycji na miejscu pawilonu, została
przeniesiona do lokali biurowych w budynku przy ulicy
Michała Ossowskiego 11. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, wyłoniono wykonawcę prac
wykończeniowych, który w systemie projektuj i zbuduj
zrealizował wykończenie pomieszczeń AOT w lokalu
biurowym przy ulicy Michała Ossowskiego 11.
4. Przygotowanie następujących inwestycji do realizacji (nazwy robocze):
1) „Barkocińska 3”
2) „Piotra Skargi Apartamentowiec”
3) „Myszkowska III”
4) „Pratulińska Garaż”
5) „Piotra Skargi/św. Wincentego”
6) „Kuflewska/Święciańska”
7) „Janinówka/Mokra”
*****
Prowadzenie działalności inwestycyjnej pozwala Spółdzielni pozyskiwać dodatkowe środki, które m.in. zasilają fundusz remontowy Spółdzielni.

W związku trwającą epidemią COVID-19 w roku 2020
i 2021 nie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków
Spółdzielni. W celu podjęcia ważnych dla Spółdzielni
uchwał w marcu 2022 r. odbyło się pisemne głosowanie
uchwał przez Walne Zgromadzenie.
W wyniku głosowania podjęto uchwały zatwierdzające
sprawozdanie finansowe Spółdzielni oraz dokonano podziału nadwyżki bilansowej (zysku) za lata 2019 i 2020.
Nadwyżki bilansowe (zysk) wypracowane na działalności inwestycyjnej Biura Zarządu podzielono w następujący sposób:
za 2019 rok z nadwyżki w kwocie 11 918 455,12 zł
przekazano na fundusz remontowy Spółdzielni kwotę 5 000 000,00 zł oraz na fundusz zasobowy kwotę
6 918 455,12 zł,
za 2020 rok z nadwyżki w kwocie 3 353 262,83 zł
przekazano na fundusz remontowy Spółdzielni kwotę 2 000 000,00 zł oraz na fundusz zasobowy kwotę
1 353 262,83 zł.
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Rozdział II
Finanse i gospodarka Spółdzielni w 2021 r.
1. Wynik finansowy Spółdzielni za 2021 r.
RSM „Praga” w 2021 roku osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe zarówno w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi jak i na działalności gospodarczej.
Razem Spółdzielnia osiągnęła wynik brutto w kwocie
61 768 242,06 zł, a po odprowadzeniu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 7 754 410,00 zł
- wynik netto wyniósł 54 013 832,06 zł.
1.1. Wynik na działalności eksploatacyjnej
Działalność eksploatacyjna Spółdzielni w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi za 2021 rok zamknęła się nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 17 008 384,15 zł. Nadwyżka ta została wykazana
w rachunku zysków i strat jako zmniejszenie zysku brutto i przeniesiona do rozliczenia w następnym okresie.
1.2. Wynik na działalności gospodarczej
Spółdzielnia uzyskała na działalności gospodarczej
zysk brutto w kwocie 44 759 857,91 zł, a po odliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 7 754 410,00 zł, osiągnęła zysk netto w wysokości 37 005 447,91 zł.
Podatek dochodowy od osób prawnych za 2021 rok
został przekazany do Urzędu Skarbowego.

zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy z uwzględnieniem amortyzacji przedstawia tabela numer 2.

Sporządzono również protokół weryfikacji środków
trwałych w budowie, który na dzień 31.12.2021 r. wykazuje wartość 4 616 073,83 zł.

W pasywach bilansu główną pozycję stanowią fundusze własne (fundusz wkładów zaliczkowych, fundusz
wkładów mieszkaniowych i budowlanych, fundusz
udziałowy, fundusz zasobowy oraz fundusz rezerwowy), które stanowią 73,07 % sumy pasywów.
3. Aktywa trwałe
Bilans otwarcia - 01.01.2021 r.
Bilans zamknięcia - 31.12.2021 r.
Aktywa trwałe ogółem w stosunku
do 2020 r. zmniejszyły się o

472 605 511,00 zł
459 433 167,98 zł
13 172 343,02 zł

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych
i prawnych oraz inwestycji długoterminowych i długoterminowych rozliczeń m/o kosztów, zawierający
stan tych aktywów na początek roku obrotowego,
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Stan na
01.01.2021

Jednostka

Jednostka organizacyjna

1
Osiedle „Kijowska”

Wynik GZM

Stan na
31.12.2021

1.

Osiedle „Kijowska”

623 697,94

542 796,50

2.

Osiedle „Generalska”

246 056,19

243 467,90

3.

Osiedle „Targówek”

600 351,66

277 639,40

4.

Osiedle „Poraje”

5.

Osiedle „Erazma”

6.
7.

0,00

0,00

14 624,54

14 326,08

Osiedle „Jagiellońska”

464 141,76

459 306,95

Biuro Zarządu

120 299,37

651 570,62

2 069 171,46

2 189 107,45

Razem

Zmniejszenie należności długoterminowych spowodowane jest otrzymaniem decyzji z Urzędów Dzielnic określającym wysokość bonifikat dla opłat przekształceniowych.

WYNIK FINANSOWY SPÓŁDZIELNI ZA 2021 R. PRZEDSTAWIA PONIŻSZA TABELA:
Wynik
na działalności
gospodarczej
brutto

Podatek
dochodowy
za 2021 r.

TABELA nr 1
Wynik na GZM
narastająco i wynik
na działalności
gospodarczej netto
(kol.2 + kol.5)

Wynik
na działalności
gospodarczej
netto

2
4 021 695,44

3
3 102 514,12

4
311 046,41

5
2 791 467,71

6
6 813 163,15

Osiedle „Generalska”

1 049 715,88

375 801,51

0,00

375 801,51

1 425 517,39

Osiedle „Targówek”

-1 051 770,45

395 101,14

0,00

395 101,14

-656 669,31

3 273 692,30

2 193 850,55

222 763,25

1 971 087,30

5 244 779,60

Osiedle „Erazma”
Biuro Zarządu
RAZEM SPÓŁDZIELNIA

1 723 084,09

91 165,59

0,00

91 165,59

1 814 249,68

-1 069 247,94

1 395 542,80

181 516,64

1 214 026,16

144 778,22

9 061 214,83

37 205 882,20

7 039 083,70

30 166 798,50

39 228 013,33

17 008 384,15

44 759 857,91

7 754 410,00

37 005 447,91

54 013 832,06
TABELA nr 2

Razem Spółdzielnia
Lp.

Badaniem objęto księgi rachunkowe i dokumentację księgowo-finansową za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Zbiorcze sprawozdanie finansowe RSM „Praga” za 2021
rok sporządzone zostało na podstawie sprawozdań finansowych siedmiu jednostek, które uzyskały pozytywne opinie
o ich sporządzeniu i prawidłowym wykazaniu danych.
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r. po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumę: 678 752 886,58 zł
Nadwyżka przychodów nad kosztami z gospodarki zasobami
mieszkaniowymi w 2021 roku wynosiła: 17 008 384,15 zł
Zysk netto z działalności gospodarczej w 2021 roku
stanowił kwotę:
37 005 447,91 zł
Rachunek przepływów pieniężnych wykazuje zwiększenie stanu środków o kwotę:
67 982 194,70 zł
W strukturze aktywów największą pozycję stanowią
aktywa trwałe 68,69%, natomiast aktywa obrotowe
stanowią 31,31% ogólnej wartości majątku.

Lp.

Rozliczenie inwentaryzacji nie wykazało różnic remanentowych.

Osiedle „Jagiellońska”

2. Informacja ogólna o sprawozdaniu finansowym
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok poddane zostanie
badaniu przez firmę KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą
w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 25c/410, na podstawie
umowy z dnia 24.11.2021 r., z późniejszymi zmianami.

TABELA nr 3

Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.
i w oparciu o Zarządzenie Zarządu RSM „Praga”
Nr 33/2021 z dnia 04.10.2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej rzeczywistego stanu aktywów i pasywów na dzień 31.12.2021 r. w RSM „Praga”
oraz powołania Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej,
została przeprowadzona inwentaryzacja majątku.

Osiedle „Poraje”

Wynik finansowy za 2021 r. przedstawia tabela nr 1.

4. Należności długoterminowe
Należności długoterminowe są to należności z tytułu opłaty
przekształceniowej, które wynoszą 2 189 107,45 zł.

Wyszczególnienie

AKTYWA TRWAŁE
Wartość netto
I.
Wartości niematerialne i prawne
wartość brutto
umorzenie
wartość netto
II. Rzeczowe aktywa trwałe
wartość netto
1. Środki trwałe
wartość brutto
umorzenie
wartość netto
Grunty własne, prawa wieczyste w tym prawo
a)
użytkowania wieczystego gruntu
wartość brutto
umorzenie
wartość netto
b) Budynki i lokale
wartość brutto
umorzenie
wartość netto
c) Urządzenia techniczne i maszyny
wartość brutto
umorzenie
wartość netto
d) Środki transportu
wartość brutto
umorzenie
wartość netto
e) Inne środki trwałe
wartość brutto
umorzenie
wartość netto
2. Środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

01.01.2021

Zmiany w ciągu roku
Zwiększenie
Zmniejszenie

472 605 511,00
475 093,28
416 994,31
58 098,97

31.12.2021
459 433 167,98

12 371,22
45 141,56
-32 770,34

0,00
0,00
0,00

445 505 704,09

487 464,50
462 135,87
25 328,63
432 348 000,36

829 745 895,47
388 576 088,71
441 169 806,76

17 946 211,77
12 378 243,23

24 332 403,48
5 328 554,71

823 359 703,76
395 625 777,23
427 733 926,53

45 282 527,50
5 170 245,96
40 112 281,54

4 155 460,97
220 096,35

5 175 542,03
328 029,83

44 262 446,44
5 062 312,48
39 200 133,96

775 560 533,36
374 929 427,65
400 631 105,71

13 656 841,88
11 966 393,42

19 073 369,00
4 938 002,07

770 144 006,24
381 957 819,00
388 186 187,24

7 811 300,16
7 459 022,86
352 277,30

76 202,99
155 272,26

57 014,61
57 014,61

7 830 488,54
7 557 280,51
273 208,03

736 326,65
715 443,23
20 883,42

0,00
18 398,25

0,00
0,00

736 326,65
733 841,48
2 485,17

355 207,80
301 949,01
53 258,79
4 335 897,33
2 069 171,46
7 801 650,00
17 170 886,48

57 705,93
18 082,95

26 477,84
5 508,20

1 597 633,89
0,00
0,00
5 112 808,16

1 319 457,39
-119 935,99
5 214 613,10
0,00

386 435,89
314 523,76
71 912,13
4 614 073,83
2 189 107,45
2 587 036,90
22 283 694,64

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI W 2021 R. (opracowanie)

5. Środki pieniężne
Spółdzielnia na dzień 31.12.2021 r. posiadała środki
pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w wysokości 125 374 162,10 zł. oraz środki na rachunkach
lokacyjnych w wysokości 2 587 036,90 co w sumie
daje kwotę 127 961 199,00 zł.
Środki pieniężne w wysokości 125 374 162,10 zł zostały
wykazane jako inwestycje krótkoterminowe, na które składają się środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:
Osiedle „Kijowska”
24 766 284,60 zł
Osiedle „Generalska”
9 160 325,65 zł
Osiedle „Targówek”
7 151 392,93 zł
Osiedle „Poraje”
7 311 961,99 zł
Osiedle „Erazma”
4 355 583,20 zł
Osiedle „Jagiellońska”
4 722 280,21 zł
Biuro Zarządu
67 906 333,52 zł
Razem inwestycje krótkoterminowe 125 374 162,10 zł
Środki w wysokości 2 587 036,90 zł znajdujące się na
rachunkach lokacyjnych zostały wykazane w bilansie
w pozycji inwestycje długoterminowe.
Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych zostało opracowane zgodnie z postanowieniami art. 48 ust. 3
ustawy o rachunkowości. Rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony metodą pośrednią.
Szczegółowe pozycje tego sprawozdania i ich wielkości
wynikają z danych bilansu, rachunku zysków i strat,
oraz zapisów na kontach. Sprawozdanie z przepływów
pieniężnych odzwierciedla wynik kasowy na koniec
roku obrotowego w kwocie 125 374 162,10 zł.
Wynik kasowy na koniec roku w stosunku do stanu na
początek roku uległ zwiększeniu o kwotę 67 982 194,70 zł.

6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowią
kwotę 48 157 141,43 zł, są to koszty poniesione w latach
poprzednich i roku bieżącym do rozliczenia w czasie
i dotyczą przede wszystkim:
wydatków remontowych sfinansowanych kredytem
do rozliczenia w 2022 r.,
wydatków remontowych nieznajdujących pokrycia
w funduszu remontowym do rozliczenia w 2022 r.,
opłaconych ubezpieczeń, prenumerat wydawnictw fachowych oraz innych kosztów do rozliczenia w 2022 r,
nadwyżka kosztów na przychodami GZM do rozliczenia w 2022 r.
7. Zadłużenia czynszowe i windykacja
W 2021 roku kontynuowano działania windykacyjne
w wyniku, których skierowano do Sądu 598 spraw na
kwotę 2.087.149,85 zł. Sprawy po uzyskaniu tytułu
wykonawczego, kierowane są do egzekucji komorniczej. Jednak liczba ta była w roku 2021 mniejsza
z uwagi na ograniczenia pracy sądów jak i zwiększoną
liczbę wniosków o zawieszenie postępowania windykacyjnego zgłaszanych przez dłużników, z uwagi na
trudności wywołane spowolnieniem gospodarczym.
7.1. Zadłużenia czynszowe
Zadłużenia czynszowe w Spółdzielni na dzień
31.12.2021 r. powyżej jednego miesiąca, według ewidencji księgowej wyniosły 11 851 042,98 zł i uległy zmniejszeniu w porównaniu do 2020 roku o 477 553,63 zł.

TABELA nr 4
Osiedle
Kijowska
Generalska
Targówek
Poraje
Erazma
Jagiellońska
Biuro Zarządu
Razem

Kwota w zł

Wskaźnik zadłużeń
czynszowych powyżej
1 miesiąca w stosunku do
naliczeń rocznych w %

2 699 254,56
3 026 075,52
3 551 354,86
1 267 523,36
454 810,54
597 810,61
254 213,53

7,42 %
9,73 %
13,27 %
4,55 %
3,56 %
5,76 %
13,67 %

11 851 042,98

8,28 %

zadłużenia, które są przygotowane do skierowania
do sądu 1 000 898,96 zł (209 lokali),
zadłużenia zasądzone w kwocie 7 951 129,05 zł
(371 lokale),
zadłużenia będące w sądzie w kwocie 1 479 924,71 zł
(260 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.

Obecnie w Sądzie, Urzędach Dzielnic i u Komorników
Sądowych znajdują się wnioski w 37 sprawach o wykonanie eksmisji (12 z nich to sprawy, w których Urząd Dzielnicy powinien zabezpieczyć lokal socjalny, a w pozostałych pomieszczenie tymczasowe). Oprócz wyżej wymienionych spraw Spółdzielnia prowadzi jeszcze 18 postępowań w celu uzyskania wyroku eksmisyjnego.
Zarząd RSM „Praga” w marcu 2012 roku zawarł porozumienie z Urzędem Dzielnicy Praga-Północ w zakresie
wskazywania lokali socjalnych na potrzeby wykonania
wyroków eksmisyjnych z lokali mieszkalnych Spółdzielni.
W kwietniu 2014 roku Zarząd RSM „Praga” podpisał porozumienie z Urzędem Dzielnicy Targówek w zakresie
wskazywania lokali socjalnych na potrzeby wykonania
wyroków eksmisyjnych z lokali mieszkalnych Spółdzielni.
Wobec faktu, że wskazane w roku 2021 lokale nie spełniały wymagań określonych porozumieniem, ustalono, że
zostaną one wyremontowane przez Urząd Dzielnicy.
8. Fundusze własne Spółdzielni
Fundusze własne według stanu na 31.12.2021 r. przedstawia poniższa tabela nr 5.
TABELA nr 5

Wyszczególnienie
Fundusz zasobowy
Fundusz wydzielony
Fundusz wkładów mieszkaniowych
Fundusz wkładów budowlanych
Fundusz z przeszacowania aktywów i pasywów
Fundusz z tytułu umorzeń
Fundusz na spłatę kredytów
Fundusz udziałowy
Fundusz inwestycyjny
Zysk netto
Zysk netto z lat ubiegłych
Razem

Spółdzielnia
01.01.2021
30 462 936,17
0,00
45 832 842,59
339 310 130,84
392 392 243,10
-382 403 635,31
12 294 966,05
3 824 126,66
4 810 940,47
0,00
30 223 425,51
476 747 976,08

7.2. Eksmisje
W 2020 roku, wobec funkcjonowania Ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych począwszy od
marca 2020 do przełomu kwietnia i maja 2022 r.
wstrzymane były czynności egzekucyjne, w tym eksmisje oraz licytacje. W oczywisty sposób wpływa to na
efektywność działań windykacyjnych podejmowanych
przez Spółdzielnie, uniemożliwiając podejmowanie
najbardziej skutecznych działań.
Mimo to Spółdzielnia odzyskała 3 lokale mieszkalne, nakłaniając lokatorów do dobrowolnego opróżnienia lokalu.
W wyniku prowadzonych działań egzekucyjnych, prowadzących do opróżnienia lokalu, w 3 przypadkach
dłużnicy spłacili zadłużenie i ponownie uzyskali tytuł
prawny do lokalu mieszkalnego.

Zadłużenia czynszowe według stanu na dzień
31.12.2021 r. powyżej jednego miesiąca w poszczególnych Osiedlach przedstawia tabela numer 4.

W 2021 roku na potrzeby wykonania eksmisji z prawem do lokalu socjalnego Urząd Dzielnicy Targówek
wskazał 3 lokale socjalne. Ponieważ wstrzymano postępowania eksmisyjne w wyniku pandemii COVID-19,
Urzędy Dzielnic wskazywały lokale socjalne w przypadku, gdy lokatorzy wyrażali wole dobrowolnego
opuszczenia dotychczasowego lokalu. Zapewniało to
efektywne korzystanie z zasobu mieszkaniowego, którym dysponują Urzędy Dzielnic.

Na przedstawioną w tabeli kwotę 11 851 042,98 zł
składają się m.in.:
zadłużenia ponad 1 miesiąc do 3 miesięcy w kwocie
1 419 090,26 zł (1 102 lokali),

Łączna kwota zadłużenia opróżnionych lokali wyliczona
na dzień opróżnienia wynosiła 232 095,75 zł. Przedmiotowe zadłużenie zaspokojone będzie w wyniku sprzedaży
przejętych lokali w drodze przetargu.

Zwiększenia
5 847 451,47
39 326 598,32
6 236 679,01
2 361 667,49
0,00
4 795 603,25
3 759 112,90
0,00
175 232,37
37 005 447,91
0,00
99 507 792,72

Zmniejszenia
9 653 326,60
39 326 598,32
6 781 969,28
6 054 050,84
4 734 886,10
11 631 312,07
2 100 843,62
0,00
0,00
0,00
0,00
80 282 986,83

31.12.2021
26 657 061,04
0,00
45 287 552,32
335 617 747,49
387 657 357,00
-389 239 344,13
13 953 235,33
3 824 126,66
4 986 172,84
37 005 447,91
30 223 425,51
495 972 781,97

9. Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania wynoszą 13 785 406,70 zł
i obejmują:
Rezerwę na władanie gruntem w kwocie
12 410 037,83 zł,
Rezerwę na świadczenia emerytalne w kwocie
1 375 368,87 zł.
Uaktualniono wysokość rezerw na przyszłe świadczenia emerytalne i rentowe oraz odprawy pośmiertne
i nagrody jubileuszowe w postaci biernych rozliczeń
międzyokresowych kosztów do wysokości 1 375 368,87 zł,
zgodnie z art. 39 ust.2 pkt 2 oraz ust. 2a ustawy o rachunkowości. Wysokość rezerwy została oszacowana
w oparciu o Raport Aktuarialny wykonany przez Attuario Sp. z o.o. Sp. k z siedzibą w Warszawie ul. Madalińskiego 23A/56.
10. Zobowiązania długoterminowe
W tej pozycji wykazano kredyty i kaucje przypadające
do spłaty po 31.12.2021 r., zadłużenie podlegające spłacie w 2022 roku zostało wykazane w zobowiązaniach
krótkoterminowych.
Zobowiązania na 31.12.2021 r.
49 146 845,67 zł
w tym:
a) kredyty bankowe
38 199 809,94 zł
b) inne, w tym:
10 947 035,73 zł
kaucje (opłata wstępna) wnoszona przez najemców
bud. Okólna 24
2 691 633,28 zł
opłata przekształceniowa
8 255 402,45 zł

Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2021 r.
w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się o wartość 2 966 026,30 zł.
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Na zobowiązania długoterminowe składają się następujące pozycje:
a) Kredyty bankowe
1) Kredyty „starego portfela” (kredyty udzielone przed
31.05.1992 roku na budowę mieszkań lokatorskich
i własnościowych) stanowią kwotę 1 222 403,19 zł,
z tego:
Bilans otwarcia wg stanu
na dzień 01.01.2021 r.
1 693 319,54 zł
zmniejszenie
470 916,35 zł
Stan na dzień 31.12.2021 r.
1 222 403,19 zł
z tego:
wykazano w bilansie jako zobowiązania
długoterminowe
825 036,24 zł

wykazano w bilansie jako zobowiązania
krótkoterminowe
397 366,95 zł
Kredyty te spłacane są wg normatywu, którego wysokość ustala Minister Infrastruktury i ogłasza w Monitorze Polskim. Wysokość normatywu w 2021 r. wynosiła
3,62 zł za 1 m2.
2) Kredyty ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (kredyty udzielone na budowę mieszkań
lokatorskich) na 31.12.2021 r. stanowią kwotę ogółem 11 026 272,05 zł, w tym:
wykazano w bilansie jako zobowiązania
długoterminowe, w tym budynki: 9 461 314,86 zł
przy ul. Myśliborskiej 87 blok 2 3 358 602,06 zł
przy ul. Ceramicznej 5A blok 3 1 410 132,06 zł
przy ul. Ceramicznej 5 blok 4
3 102 236,71 zł
przy ul. Myszkowskiej 33
1 590 344,03 zł

wykazano w bilansie jako zobowiązania
krótkoterminowe
1 564 957,19 zł
3) kredyty termomodernizacyjne „Nasz Remont” stanowią kwotę ogółem 1 940 926,22 zł, w tym:
wykazano w bilansie jako zobowiązania
długoterminowe
147 622,85 zł

wykazano w bilansie jako zobowiązania
krótkoterminowe
1 793 303,37 zł
4) kredyt „Jessica 1” stanowi kwotę 630 889,01 zł, w tym:
wykazano w bilansie jako zobowiązania
długoterminowe
596 476,91 zł

wykazano w bilansie jako zobowiązania
krótkoterminowe
34 412,10 zł
5) pożyczka „Jessica 2” stanowi kwotę 16 860 448,84 zł,
w tym:
wykazano w bilansie jako zobowiązania
długoterminowe
15 529 360,84 zł

wykazano w bilansie jako zobowiązania
krótkoterminowe
1 331 088,00 zł

Zmiana wysokości zobowiązań kredytowych następuje
w związku z regularną spłatą kapitału.
b) Inne, w tym:
1) Wpłaty dokonane przez najemców lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Okólnej 24 w Markach
z tytułu opłat wstępnych
2 691 633,28 zł
2) Opłata przekształceniowa (konto 220) 8 255 402,45 zł
11. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych
Zobowiązania krótkoterminowe, bilans otwarcia na
dzień 01.01.2021 r.
60 060 615,12 zł
Zobowiązania krótkoterminowe, bilans zamknięcia na
dzień 31.12.2021 r.
58 703 562,39 zł
Zmiana stanu zobowiązań (spadek) (-) 1 357 052,73 zł

Szczegółowe zestawienie zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2021 r. w rozbiciu na poszczególne Osiedla przedstawia tabela nr 6, na dole strony.
Zobowiązania z tytułu wpłaconych zaliczek w kwocie
2 611 677,76 zł na poczet dostaw w Biurze Zarządu dotyczą realizowanych inwestycji.
12. Fundusze specjalne
Fundusze specjalne ilustruje tabela nr 7, na dole strony.
12.1. Fundusz remontowy
Zmiany w funduszu remontowym przedstawia tabela
nr 8, na stronie 9.
13. Fundusz Inwestycyjny
Bilans otwarcia - 01.01.2021 r.
4 810 940,47 zł
Zwiększenia ogółem
175 232,37 zł
w tym: wynajem miejsc postojowych i lokali użytkowych - zarządzenie Zarządu nr 10/2005 z dnia
22.12.2005 r.
175 232,37 zł
Zmniejszenia ogółem
0,00 zł
Bilans zamknięcia - 31.12.2021 r.
4 986 172,84 zł
14. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - bilans
otwarcia na dzień 01.01.2021 r.
22 182 651,44 zł
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - bilans
zamknięcia na dzień 31.12.2021 r.
21 623 612,31 zł
Zmiana stanu biernych rozliczeń międzyokresowych
kosztów
(+) 559 039,13 zł
Na bierne rozliczenia międzyokresowe składają się:
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami
GZM, w tym:
19 411 594,14 zł
Osiedle „Kijowska”
4 076 199,47 zł
Osiedle „Generalska”
1 156 169,14 zł

6) Kredyt inwestycyjny Okólna 24 stanowi kwotę
5 357 404,97 zł, w tym:
wykazano w bilansie jako zobowiązania
długoterminowe
5 208 080,75 zł

wykazano w bilansie jako zobowiązani
krótkoterminowe
149 324,22 zł
7) kredyt „Jessica 2 etap 2” stanowi kwotę 4 598 289,79 zł,
w tym:
wykazano w bilansie jako zobowiązania
długoterminowe
4 156 881,79 zł

wykazano w bilansie jako zobowiązania
krótkoterminowe
441 408,00 zł
8) pożyczka „Jessica 2 etap 2” stanowi kwotę 3 105 000,00 zł,
w tym:
wykazano w bilansie jako zobowiązania
długoterminowe
2 275 035,70 zł

wykazano w bilansie jako zobowiązania
krótkoterminowe
829 964,30 zł

8

Osiedle „Targówek”
104 963,98 zł
Osiedle „Poraje”
3 273 692,30 zł
Osiedle „Erazma”
1 739 354,42 zł
Osiedle „Jagiellońska”
0,00 zł
Biuro Zarządu
9 061 214,83 zł
2. Środki z podziału nadwyżki
bilansowej za lata ubiegłe przeznaczone na
finansowanie działalności eksploatacyjnej
Biura Zarządu
2 122 434,99 zł
3. Środki z podziału nadwyżki
bilansowej przeznaczone na działalność
społeczno-kulturalno-oświatową
50 131,32 zł
4. Inne krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
39 451,86 zł
Razem rozliczenia międzyokresowe bierne na dzień
31.12.2021 r.
21 623 612,31 zł

15. Przychody i koszty
Przychody ogółem
230 427 353,51 zł
1. Przychody ze sprzedaży
225 337 459,55 zł
w tym:
przychody ze sprzedaży produktów 256 902 424,19 zł
zmiana stanu produktów
-38 031 512,51 zł
koszt wytworzenia świadczeń na
własne potrzeby jednostki
6 466 547,87 zł
2. Pozostałe przychody operacyjne
4 409 605,36 zł
3. Przychody finansowe
680 288,60 zł
Koszty ogółem
1. Koszty działalności operacyjnej
2. Pozostałe koszty operacyjne
3. Koszty finansowe
WYNIK BRUTTO
Podatek dochodowy
WYNIK NETTO, w tym:
wynik GZM
zysk netto

168 659 111,45 zł
164 263 284,46 zł
3 898 189,68 zł
497 637,31 zł
61 768 242,06 zł
7 754 410,00 zł
54 013 832,06 zł
17 008 384,15 zł
37 005 447,91 zł

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2021 r. sporządzone zostało zgodnie z postanowieniami rozdziału
5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
W wyniku przeprowadzonej analizy sprawozdania finansowego za 2021 r. stwierdza się, że działalność
statutowa Spółdzielni nie jest zagrożona. Sprawozdanie
finansowe Spółdzielni za 2021 r. zostało sporządzone
przy założeniu kontynuacji działalności.
Wynik finansowy Spółdzielni za 2021 r. przedstawia
tabela nr 9, na stronie 9.

TABELA nr 6
Osiedla / Rodzaj zobowiązań

Kredyty
i pożyczki

Osiedle „Kijowska”

Z tytułu
dostaw i usług

Zaliczki
na poczet
dostaw

Z tytułu
podatków,
dotacji, ceł,
ubezp. społ.

Razem
zobowiązania

Inne

0,00

7 311 925,17

0,00

0,00

791 254,04

8 103 179,21

1 089 720,68

4 615 049,42

0,00

0,00

235 749,81

5 940 519,91

506 470,81

4 180 281,58

0,00

0,00

83 149,09

4 769 901,48

0,00

4 329 613,32

0,00

0,00

398 222,69

4 727 836,01

146 509,21

2 307 167,77

0,00

0,00

18 473,73

2 472 150,71

1 998,60

2 282 957,50

0,00

0,00

25 080,56

2 310 036,66

Biuro Zarządu

4 797 124,83

11 794 988,38

2 611 677,76

7 046 718,97

4 129 428,46

30 379 938,40

Razem zobowiązania krótkoterminowe

6 541 824,13

36 821 983,15

2 611 677,76

7 046 718,97

5 681 358,38

58 703 562,38

Osiedle „Generalska”
Osiedle „Targówek”
Osiedle „Poraje”
Osiedle „Erazma”
Osiedle „Jagiellońska”

TABELA nr 7
Lp.

Wyszczególnienie

Bilans otwarcia
na 01.01.2021 r.

1.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

69 952,11

2.

Fundusz remontowy

505 351,97

Razem

575 304,08

Zwiększenia
349 675,26

Zmniejszenia

Bilans zamknięcia
na 31.12.2021 r.

351 555,29

68 072,08

43 306 329,34

45 327 168,31

- 1 800 340,14

43 656 004,60

45 678 723,60

- 1 732 268,06

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI W 2021 R. (opracowanie)
TABELA nr 8
Lp.

Wyszczególnienie

1

Kijowska

2

I

Stan na 01.01.2021 r.

II
1
2
3

Generalska

3

Targówek

4

Poraje

5

Erazma

6

Jagiellońska

7

Biuro Zarządu

8

Spółdzielnia

9

10

192 288,97

-3 250 401,39

2 262 524,41

-1 616 083,38

387 726,56

-116 135,79

2 645 432,59

505 351,97

Zwiększenia, z tego:

7 778 890,95

11 816 825,63

10 555 135,93

5 095 604,12

2 942 058,71

6 479 631,34

2 018 196,23

43 306 329,34

Odpisy z lokali mieszkalnych

5 669 209,64

6 470 641,23

6 627 735,85

4 504 804,50

2 745 030,35

1 928 831,28

0,00

27 946 252,85

Odpisy z garaży i miejsc postojowych

78 096,04

13 620,12

2 424,36

145 663,38

10 907,06

4 027,56

0,00

254 738,52

Odpisy z lokali użytkowych własnościowych

17 196,12

37 445,64

50 657,40

34 428,24

20 627,35

17 219,52

0,00

177 574,27

4

Odpisy z lokali Biura Zarządu

35 920,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 920,70

5

Odpisy na zieleń, place zabaw

0,00

113 946,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113 946,36

6

Legalizacja ciepłomierzy

11 187,00

6 534,00

5 544,00

54 615,00

24 494,25

51 523,20

0,00

153 897,45

5 811 609,50

6 642 187,35

6 686 361,61

4 739 511,12

2 801 059,01

2 001 601,56

0,00

28 682 330,15

656 560,73

773 402,80

595 964,25

344 434,37

130 750,60

191 998,00

0,00

2 693 110,75

1 094 500,00

4 304 575,04

3 209 408,60

0,00

0,00

842 981,28

0,00

9 451 464,92

216 220,72

96 660,44

63 401,47

11 658,63

10 249,10

63 036,93

2 018 196,23

2 479 423,52

Razem odpisy
7

Odpis na remonty dźwigów

8

Pożyczka Jessica 2

9

Inne wpływy (otrzymane odszkodowania, itp.)

III

Zmniejszenia, z tego:

8 307 843,24

11 345 543,52

10 628 519,67

8 612 953,01

2 936 394,16

3 380 013,57

115 901,14

45 327 168,31

1.

Remonty instalacji co, w tym:

44 518,36

92 697,03

45 426,32

188 130,60

7 000,00

51 991,45

0,00

429 763,76

23 439,83

1 797,03

0,00

0,00

0,00

13 340,49

0,00

38 577,35

0,00

90 900,00

45 426,32

188 130,60

7 000,00

38 650,96

0,00

370 107,88

7 431,16

0,00

108 218,51

49 886,09

0,00

17 820,00

0,00

183 355,76

a)

Montaż podzielników kosztów ciepła

b)

Regulacja instalacji c.o. z montażem zaworów podpionowych

2.

Remonty instalacji ccw i zw

3.

Inne roboty hydrauliczne, w tym:

416 470,87

503 291,13

110 889,80

261 402,11

135 078,30

59 224,78

0,00

1 486 356,99

a)

Wymiana wodomierzy na radiowe

416 470,87

120 235,79

110 889,80

261 402,11

131 298,30

59 224,78

0,00

1 099 521,65

b)

Wykonanie przyłącza wodociągowego z montażem
zestawu hydroforowego

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Remonty instalacji gazowej

28 968,23

361 347,50

385 404,00

143 476,62

0,00

155 700,00

0,00

1 074 896,35

5.

Roboty elektryczne, w tym:

1 473 571,87

845 867,56

709 763,11

962 425,15

32 507,76

0,00

0,00

4 024 135,45

a)

Montaż instalacji monitoringu

15 436,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 436,54

6.

Docieplenia, w tym:

43 964,26

2 350 000,00

4 183 637,72

0,00

1 428 380,13

19 038,72

0,00

8 025 020,83

a)

Docieplenia stropodachów

43 964,26

0,00

0,00

0,00

0,00

19 038,72

0,00

63 002,98

7.

Roboty malarskie

39 266,08

0,00

0,00

0,00

4 644,00

0,00

0,00

43 910,08

8.

Roboty dekarskie

508 949,92

7 550,00

29 592,00

209 138,07

5 961,60

9 504,00

0,00

770 695,59

9.

Roboty drogowe

7 161,64

76 173,53

103 238,79

91 545,33

6 491,69

16 605,00

0,00

301 215,98

10.

Wymiana okien części wspólnych

32 259,34

0,00

0,00

0,00

252 593,80

0,00

0,00

284 853,14

11.

Roboty ogólnobudowlane, w tym:

3 373 978,33

3 207 666,59

1 854 255,66

5 341 515,19

294 942,53

1 496 330,18

0,00

15 568 688,48

a)

Remonty tarasów, balkonów

690 849,18

6 426,00

0,00

0,00

2 825,80

0,00

0,00

700 100,98

b)

Remonty wejść do klatek schodowych

687 600,00

2 404 859,23

1 821 028,87

1 717 931,61

0,00

1 496 330,18

0,00

8 127 749,89

1 926 529,15

670 000,00

0,00

3 623 583,58

60 484,83

0,00

0,00

6 280 597,56

69 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 000,00

520 138,82

63 704,19

101 547,04

116 270,71

129 906,81

30 191,50

0,00

961 759,07

24 680,00

1 317,02

0,00

0,00

20 498,75

36 162,00

0,00

82 657,77

241 602,13

2 203 617,14

1 759 648,45

0,00

269 184,01

1 010 721,55

0,00

5 484 773,28

c)

Renowacja elewacji

d)

Remont balkonów

12.

Remonty placów zabaw, renowacja terenów zielonych

13.

Budowa altanek śmietnikowych

14.

Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:

a)

Zwrot środków - Uchwała RN nr 120/14, nr 4/19, nr 5/19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

435 000,00

0,00

435 000,00

15.

Remonty wykonywane ekipą własną

262 355,82

165 990,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

428 346,21

16.

Przygotowanie, nadzór i rozliczenie prac remontowych

708 331,63

683 834,47

644 578,33

638 698,30

316 582,58

188 198,36

0,00

3 180 223,67

17.

Usuwanie awarii - odszkodowania

39 836,11

32 464,80

74 810,86

47 689,20

41 987,33

16 428,41

0,00

253 216,71

18.

Pozostałe koszty

67 144,07

6 199,67

148 084,62

198 904,52

71 666,20

90 219,94

115 901,14

698 120,16

19.

Remonty dźwigów

468 242,82

709 556,06

352 254,74

333 720,00

166 349,93

172 314,00

0,00

2 202 437,55

20.

Nadzór prac remontowych dźwigów

IV.

Saldo na 31.12.2021 r.

31 231,12

34 266,44

17 169,72

30 151,12

5 212,54

9 563,68

0,00

127 594,62

-368 922,66

-2 779 119,28

2 189 140,67

-5 133 432,27

140 797,31

-396 531,59

4 547 727,68

-1 800 340,14

PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY SPÓŁDZIELNI ZA 2021 R.

Jednostka
organizacyjna

1

Gospodarka
zasobami
mieszkaniowymi

6

7

40 224 364,91

30 613 279,23

2 486 876,12

33 100 155,35

Osiedle „Generalska”

32 390 419,23

2 321 120,51

34 711 539,74

31 340 703,35

1 945 319,00

Osiedle „Targówek”

27 582 293,38

1 168 817,73

28 751 111,11

28 634 063,83

773 716,59

Osiedle „Poraje”

28 740 060,93

4 104 176,67

32 844 237,60

25 466 368,63

Osiedle „Erazma”

15 122 321,43

311 236,65

15 433 558,08

13 399 237,34

7 667 189,61

2 251 060,16

9 918 249,77

8 736 437,55

RAZEM

89 502 593,60 111 787 332,14

168 421 997,79 105 248 395,56 273 670 393,35

5

Razem
(kol. 5 +
kol. 6)

5 589 390,24

22 284 738,54

4

Gospodarka
Działalność
zasobami
gospodarcza
mieszkaniowymi

34 634 974,67

Biuro Zarządu

3

Razem
(kol. 2 +
kol. 3)

WYNIK BRUTTO ( ZYSK BRUTTO)

Osiedle „Kijowska”

Osiedle „Jagiellońska”

2

Działalność
gospodarcza

TABELA nr 9

KOSZTY

PRZYCHODY

Gospodarka
zasobami
mieszkaniowymi
(kol. 2 kol. 5)
8

Działalność
gospodarcza
(kol. 3 kol. 6)

Razem
(kol. 8 +
kol. 9)

WYNIK NETTO ( ZYSK NETTO)
Podatek
dochodowy

9

10

11

4 021 695,44

3 102 514,12

7 124 209,56

311 046,41

33 286 022,35

1 049 715,88

375 801,51

1 425 517,39

29 407 780,42

-1 051 770,45

395 101,14

-656 669,31

1 910 326,12

27 376 694,75

3 273 692,30

2 193 850,55

220 071,06

13 619 308,40

1 723 084,09

91 165,59

855 517,36

9 591 954,91

-1 069 247,94

1 395 542,80

13 223 523,71 52 296 711,40

65 520 235,11

9 061 214,83 37 205 882,20 46 267 097,03 7 039 083,70

151 413 613,64 60 488 537,65 211 902 151,29

17 008 384,15 44 759 857,91 61 768 242,06 7 754 410,00

Gospodarka
Działalność
zasobami
gospodarcza
mieszkaniowymi
(kol. 9 (kol. 8)
kol. 11)
12

Razem
(kol. 12 +
kol. 13)

Wynik GZM
za lata
ubiegłe

Wynik roku
bieżącego
GZM,
działalność
gospodarcza
(kol. 14 kol. 15)

Wynik GZM
roku
bieżącego
(kol. 12 kol. 15)

13

14

15

16

4 021 695,44

2 791 467,71

6 813 163,15

3 233 385,65

3 579 777,50

788 309,79

0,00

1 049 715,88

375 801,51

1 425 517,39

1 447 615,11

-22 097,72

-397 899,23

0,00

-1 051 770,45

395 101,14

-656 669,31

1 107 846,58

451 177,27

56 076,13

5 467 542,85

222 763,25

3 273 692,30

1 971 087,30

5 244 779,60

4 021 236,74

1 223 542,86

404 083,84

1 814 249,68

0,00

1 723 084,09

91 165,59

1 814 249,68

2 128 351,22

-314 101,54

-405 267,13

326 294,86

181 516,64

-1 069 247,94

1 214 026,16

144 778,22

-696 622,16

841 400,38

-372 625,78

7 013 596,65 32 214 416,68

2 047 618,18

9 061 214,83 30 166 798,50 39 228 013,33

17

17 008 384,15 37 005 447,91 54 013 832,06 18 255 409,79 35 758 422,27 -1 247 025,64

9

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI W 2021 R. (opracowanie)
Rozdział III
Eksploatacja i utrzymanie nieruchomości w 2021 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, tj.:
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. Odpis na fundusz remontowy dźwigów,
4. Działalność społeczno-oświatowo-kulturalna.
II. Koszty niezależne od Spółdzielni, tj.:
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 m.st. Warszawy oraz Urzędu m. Marki:
a) podatek od nieruchomości,
b) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu/władanie gruntem,
c) wywóz odpadów komunalnych.
Udział poszczególnych składników w kosztach eksploatacji i utrzymania nieruchomości Spółdzielni w 2021 r.
przedstawia tabela nr 10, wykres nr 1 i 2.
Z przedstawionej struktury kosztów wynika, że koszty
administrowania wynoszą 12 681 512 zł, co stanowi
tylko 8,66% ogółu kosztów. Udział kosztów utrzymania czystości w strukturze ogółu kosztów Spółdzielni
daje kwotę 9 108 401 zł, co stanowi 6,22%. Koszty
konserwacji wynoszą 7 164 135 zł, a więc 4,89% ogółu
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TABELA nr 10
Wyszczególnienie
%
Koszty zależne od Spółdzielni
42,29
Koszty eksploatacji, w tym:
20,56
koszty administrowania
8,66
koszty utrzymania czystości
6,22
koszty konserwacji
4,89
koszty obowiązkowych przeglądów technicznych
0,79
Odpis na fundusz remontowy
19,83
Odpis na fundusz remontowy dźwigów
1,84
Działalność społeczno-oświatowo-kulturalna
0,06
Koszty niezależne od Spółdzielni
57,71
Opłaty za media, w tym:
37,82
dostawa energii cieplnej
27,22
woda i ścieki
8,76
gaz z liczników zbiorczych
0,42
energia elektryczna
1,42
Eksploatacja i konserwacja dźwigów
1,21
Inne koszty, w tym:
3,24
anteny i domofony
0,47
ochrona Osiedli
0,63
pozostałe
2,14
Opłaty na rzecz Urzędu Miasta, w tym:
15,44
podatek od nieruchomości
1,69
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu/
3,00
władanie gruntem
wywóz odpadów komunalnych
10,75
Ogółem
100,00

kosztów. Udział kosztów obowiązkowych przeglądów
technicznych w strukturze ogółu kosztów daje kwotę
1 159 404 zł, co stanowi 0,79%. Łącznie koszty eksploatacji wynoszą 30 113 452 zł, a więc 20,56% ogółu
kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości
i pozostaje na podobnym poziomie jak w 2020 r. Dla
porównania należy w tym miejscu zaznaczyć, że
w roku 2005 udział kosztów eksploatacji stanowił
24,5% ogółu kosztów a w 2010 r. – 20,96%. Oznacza
to, że udział kosztów eksploatacji w 2021 roku jest
niższy o 3,94% w stosunku do 2005 roku oraz 0,4%
w stosunku do 2010 roku, co świadczy że ich tendencja
jest spadkowa. Odpis na fundusz remontowy, wynoszący
29 021 061 zł, stanowi 19,83% ogółu kosztów, zaś odpis
na fundusz remontowy dźwigów wynosi 2 693 824 zł, co
stanowi 1,84% ogółu kosztów.

Przyjęty i stosowany w Spółdzielni w 2005 r. system
planowania narzuca dyscyplinę finansową oraz umożliwia i ułatwia kontrolę nad ponoszonymi wydatkami.
Dzięki temu opłaty ponoszone przez mieszkańców na
koszty eksploatacji utrzymywane są na możliwie niskim poziomie.
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 opłaty za media, świadczone usługi zewnętrzne i podatki wynoszą

84 465 522 zł i stanowią 57,71%. Największą pozycję
w tej grupie kosztów stanowią koszty z tytułu dostawy
energii cieplnej, które wynoszą 39 826 823 zł, a ich
udział w strukturze ogółu kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości wynosi 27,22%. W 2010 roku
udział kosztów z tytułu dostawy energii cieplnej wynosił 30,31% i był wyższy od udziału tych kosztów
w 2021 r. o 3,09%. Istotną pozycję w tej grupie kosztów stanowią koszty wody i odprowadzania ścieków
w wysokości 12 891 001 zł, co stanowi 8,76% ogółu
kosztów. Uwzględniając wszystkie koszty mediów
tj. energii cieplnej, zimnej wody i odprowadzania ścieków, gazu z liczników zbiorczych oraz energii elektrycznej, opłaty za media wynoszą 55 343 400 zł i stanowią 37,82% ogółu kosztów. Dla porównania, w 2010
roku udział kosztów wszystkich mediów stanowił
46,54% ogółu kosztów i był wyższy o 8,72% w stosunku
do 2021 roku. Mimo podwyżek wprowadzanych przez
dostawców zewnętrznych, Spółdzielnia na bieżąco kontroluje poziom kosztów i dokłada wszelkich starań, aby
koszty kształtowały się na możliwie niskim poziomie.
Opłaty za wywóz odpadów komunalnych stanowią
10,75% całości opłat wnoszonych przez mieszkańców
na eksploatację i utrzymanie nieruchomości. W 2021 r.
ponownie zmienił się sposób rozliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Do 31.03.2021 r., obowiązywała opłata w wysokości
65,00 zł od gospodarstwa domowego w budynku wielorodzinnym, czyli w jednakowej wysokości dla wszystkich gospodarstw domowych niezależnie od liczby zamieszkałych w nich osób. Od dnia 01.04.2021 r. Rada
Miasta kolejny raz zmieniła sposób naliczania opłat,
wprowadzając jednocześnie kolejną bardzo wysoką
podwyżkę. Po tej podwyżce od dnia 01.04.2021 r.,
przyjmując zakładane w uchwałach przez Radę Miasta
średnie zużycie wody wysokości 4 m3 na jednego
WYKRES nr 1
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mieszkańca w gospodarstwie domowym oraz przyjętą
przez Radę Miasta stawkę opłaty w wysokości 12,73 zł
za 1 m3 zużytej wody, miesięczne opłaty szacunkowo
wynosiły:
a) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego: 1 os. x
4 m3 x 12,73 zł/m3 = 50,92 zł (spadek opłat o 20%),
b) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego: 2 os. x
4 m3 x 12,73 zł/m3 = 101,84 zł (opłata większa o 57%),
c) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego: 3 os. x
4 m3 x 12,73 zł/m3 = 152,76 zł (opłata większa o 135%),
d) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego: 4 os. x
4 m3 x 12,73 zł/m3 = 203,68 zł (opłata większa o 213%),
e) dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego: 5 os. x
4 m3 x 12,73 zł/m3 = 254,60 zł (opłata większa o 292%).

WYKRES nr 2

Dokładny wzrost poniesionych przez mieszkańców
opłat obrazuje tabela numer 11.
TABELA nr 11

Rok
Sposób wyliczenia opłaty za
gospodarowanie
odpadami
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Suma

2020

2021

65,00 zł/gosp.
domowe

Rozliczenie
według zużycia
wody

Procentowa
podwyżka

1 065 376,31 zł
1 060 318,29 zł
1 065 365,49 zł
1 063 564,17 zł
1 056 542,68 zł
1 056 732,65 zł
1 058 661,55 zł
1 059 872,63 zł
1 059 665,39 zł
9 546 099,16 zł

1 376 748,81 zł
1 392 476,71 zł
1 392 996,06 zł
1 405 415,32 zł
1 371 593,42 zł
1 351 252,37 zł
1 335 478,53 zł
1 303 812,21 zł
1 299 919,35 zł
12 229 692,78 zł

29%
31%
31%
32%
30%
28%
26%
23%
23%
28%

Spółdzielnia, działając w interesie mieszkańców, zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy wprowadzające powyższą opłatę, podważając ich zasadność.
W dniu 8 lipca 2021 r. WSA w Warszawie stwierdził
nieważność uchwał Rady m.st. Warszawy wprowadzających od kwietnia 2021 r. podwyżki opłat oraz nowe
zasady ich ustalania, tym razem w oparciu o metodę od
zużycia wody w budynku. Miasto St. Warszawa wniosło od w/w wyroków skargi kasacyjne do NSA, które
obecnie oczekują na rozpoznanie.
Spółdzielnia poniosła także koszty z tytułu opłat na
rzecz Urzędu m.st. Warszawy oraz Urzędu m. Marki,
w wysokości 22 607 037 zł a ich udział w strukturze
kosztów wynosi 15,44%. Wspomniane wyżej koszty
wywozu odpadów komunalnych w 2021 roku wyniosły
aż 15 735 656 zł, co stanowi 10,75% ogółu kosztów.
Koszty podatku od nieruchomości wyniosły 2 478 470 zł,
co stanowi 1,69% ogółu kosztów zaś opłat za teren
(użytkowanie wieczyste gruntu części wspólnych, władanie gruntem) wyniosły 4 392 910 zł, co stanowi 3%
ogółu kosztów. Należy zwrócić uwagę, iż opłaty z tytułu podatku od nieruchomości i opłaty za teren są podwyższane przez Urzędy systematycznie.
2. Koszty eksploatacji
Koszty eksploatacji w 2021 r. wyniosły 30 113 452 zł,
w tym:
1. koszty administrowania
12 681 512 zł,
2. koszty utrzymania czystości
9 108 401 zł,
3. koszty konserwacji
7 164 135 zł,
4. koszty obowiązkowych przeglądów
technicznych
1 159 404 zł.
W praktyce swojego funkcjonowania Spółdzielnia stosuje:
stałe udoskonalanie systemu planowania w Spółdzielni i dzięki temu stworzenie możliwości dokonywania szczegółowej analizy kosztów w miejscu
ich powstawania, ich porównywania i podejmowania odpowiednich działań,
utrzymywanie 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.
3. Działalność eksploatacyjna Biura Zarządu
W ramach działalności eksploatacyjnej i utrzymania
nieruchomości w 2021 r. rozpatrzono 396 pisemnych
spraw zgłoszonych przez mieszkańców, które wpłynęły
do Biura Zarządu. Rozpatrzono również 587 wniosków,
w sprawach prac remontowych, zawierania umów remontowych, najmu lokali użytkowych itp., które wpłynęły z Administracji Osiedli do Działu EksploatacyjnoTechnicznego w Biurze Zarządu. Po opracowaniu przez
Dział Eksploatacyjno-Techniczny wnioski były przekazywane Zarządowi do akceptacji. Rodzaje i ilości
umów przedstawia tabela nr 12.
Pisma wnoszone przez mieszkańców były każdorazowo wyjaśniane, przeprowadzano odpowiednie kontrole
i udzielano odpowiedzi mieszkańcom.

TABELA nr 12
Lp.

Rodzaj umowy

1.
2.

Umowy na prace remontowe
Umowy na konserwacje i świadczenie usług

3.
4.

Umowy najmu
Aneksy do umów

Suma

Lp.

Ilość

170
100
270
190
193

Suma

383

RAZEM

653

Pisma i wnioski

Ilość

1.

Ilość wniosków

587

2.

Pisma, które wpłynęły do działu EG

396

4. Fundusz remontowy i remonty
Fundusz remontowy:
a) tworzony jest z odpisu na fundusz remontowy, który
w 2021 r. wynosił 29 021 060,93 zł, w tym odpis na
fundusz remontowy dźwigów wynosił 2 693 824,02 zł,
b) ponadto fundusz remontowy w 2021 r.:
zasilony został innymi dodatkowymi wpływami
(m.in. 1 092 295,09 zł jako kwota wolna, po rozliczeniu wszystkich kosztów lokali zbytych w dro-
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dze przetargu zgodnie z § 7 Uchwały nr 33/2020
Zarządu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Praga” w Warszawie z dnia 04.09.2020 r.),
zasilony został wpływami z Banku Gospodarstwa
Krajowego w ramach pożyczki Jessica 2, które
w 2021 roku wyniosły 9 451 464,92 zł.
Oprócz środków wpłacanych na fundusz remontowy
przez mieszkańców, fundusz remontowy zasilany jest
wpływami z działalności gospodarczej i inwestycyjnej
Spółdzielni. W 2021 roku, w związku z brakiem możliwości zwołania Walnego Zgromadzenia, spowodowanym epidemią COVID-19, środki te nie zasiliły funduszu
remontowego.
W marcu 2022 roku Walne Zgromadzenie Członów
Spółdzielni podjęło uchwały o przyjęciu sprawozdania
finansowego za 2019 i 2020 rok. Zgodnie z podjętymi
uchwałami w 2022 roku na fundusz remontowy z działalności inwestycyjnej zostaną przekazane środki w łącznej kwocie 7 000 000,00 zł: 5 000 000,00 zł za 2019 rok
oraz 2 000 000,00 zł za 2020 rok.
Zakres prac remontowych Spółdzielni w 2021 r. był
szeroki i pod względem rzeczowym podobny jak
w ostatnich kilku latach. Wykonano prace za łącznie
46 546 410,25 zł, finansowane w ramach funduszu
remontowego Spółdzielni oraz ze środków unijnych
(pożyczka Jessica 2). Świadczy to o prowadzeniu właściwej polityki gospodarczo-finansowej Spółdzielni.
Prowadzone prace remontowe zapobiegają dekapitalizacji zasobów i mają istotny wpływ na poprawę ich stanu
technicznego oraz ich wygląd i estetykę. Kolejny rok
kontynuowano prace termomodernizacyjne, szczególnie
docieplenia ścian zewnętrznych budynków. W efekcie
tego typu działań od 2003 r. do 2021 r. uzyskano znaczące oszczędności kosztów dostawy energii cieplnej.
Koszty dostawy energii cieplnej ilustruje tabela nr 13.
KOSZTY ENERGII CIEPLNEJ W LATACH 2003 - 2020

Rok

Koszty energii cieplnej
(zł)

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

34 706 361,00
33 275 936,00
32 390 147,00
31 728 586,00
29 910 773,78
29 425 602,28
30 373 678,00
32 580 825,00
30 200 135,00
31 878 207,00
33 407 454,00
30 813 747,53
31 461 813,57
32 861 628,84
32 339 354,43
30 682 565,81
30 687 312,08
32 771 421,27

Razem oszczędności w latach 2004-2020
w odniesieniu do kosztów ciepła
poniesionych w roku 2003

TABELA nr 13

Roczna oszczędność
w stosunku do roku
2003 (zł)
1 430 425,00
2 316 214,00
2 977 775,00
4 795 637,22
5 280 758,72
4 332 683,00
2 125 536,00
4 506 226,00
2 828 154,00
1 298 907,00
3 892 613,47
3 244 547,43
1 844 732,16
2 367 006,57
4 023 795,19
4 019 048,92
1 934 393,73
52 577 069,68

Jak wynika z tabeli, dzięki prowadzonym przez Spółdzielnię w latach 2004 – 2020 pracom, Mieszkańcy
Spółdzielni wydali w każdym kolejnym roku mniej
na ogrzewanie mieszkań, przyjmując za poziom odniesienia rok 2003. W roku 2021 , po raz pierwszy od
wielu lat , opłaty wniesione do dostawcy ciepła przekroczyły poziom kosztów z 2003 roku. Jest to wynikiem drastycznych podwyżek cen ciepła w ostatnich
latach - od roku 2019 Veolia Warszawa wprowadza
rocznie po dwie podwyżki ciepła oraz zimniejszego
sezonu grzewczego, niż w latach poprzednich.
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W dalszym ciągu jednak, wyliczone w ten sposób oszczędności dają kwotę ponad 52 miliony. Jest to kwota,
jaką mieszkańcy Spółdzielni musieliby przez te lata
dodatkowo zapłacić za ogrzewanie, gdyby nie prowadzone przez Spółdzielnię prace termomodernizacyjne.
Kwota oszczędności znacznie przekracza kwotę jednorocznych kosztów ciepła. Można zatem stwierdzić, że
osiągnięte w wyniku termomodernizacji oszczędności
pozwoliłyby Spółdzielni na niepłacenie za ciepło przez
okres ponad jednego pełnego roku.
Należy podkreślić, że na przestrzeni ostatnich ponad
20 lat, tj. od 2000 roku znacząco wzrosły ceny opłat za
ciepło: za moc zamówioną o 36%, a za zużytą energię
wyrażoną w GJ (gigadżulach) opłaty wnoszone do Veolii wzrosły o 344%, a więc ponad trzykrotnie.

Reasumując, opłaty za ciepło w RSM „Praga”, utrzymywane są praktycznie na niezmiennym poziomie w ciągu
ostatnich 20 lat. Pobierane zaliczki (na przykładzie
Osiedla Generalska) wzrosły od roku 2000 tylko o 6%:
2000 r. - 2,40 zł/m2 m-c,
2021 r. - 2,55 zł/m2 m-c.
Inflacja w tym czasie wynosiła 65,56%.
Prowadzone w ostatnich latach działania termomodernizacyjne pozwoliły na:
obniżenie mocy zamówionej w budynkach Spółdzielni od roku 2000 o 43,2%,
obniżenie zużycia energii w GJ (gigadżul) o 29%.
(odnosząc rok 2021 do roku 2000).
Biorąc pod uwagę ceny ciepła z roku 2000:
13,68 zł za 1GJ oraz 7029,89 zł za 1 MW
oraz ceny ciepła w roku 2021:
60,77 zł za 1GJ oraz 9548,67 zł za 1 MW
i przyjmując zużycie ciepła na poziomie roku 2000
(tj. przed przeprowadzeniem prac termomodernizacyjnych), które wynosiło wtedy 905 655 GJ można wyliczyć,
że bez przeprowadzonych przez Spółdzielnię w ubiegłych
latach prac termomodernizacyjnych koszt ciepła w skali
roku wynosiłby obecnie 56 mln zł, a więc prawie dwa
razy tyle ile obecnie Spółdzielnia płaci dostawcy ciepła.
RSM „Praga” prowadzi stałą kontrolę zużycia ciepła
na cele ogrzewania i podgrzewu wody oraz analizy
kosztów dla poszczególnych budynków. Dane z tych
analiz stanowią podstawę do planowania dalszych
prac termomodernizacyjnych.
Główne kierunki w zakresie działań remontowych
i modernizacyjnych Spółdzielni w latach 2020-2024,
obejmujące Wieloletni rzeczowy plan remontów
i modernizacji zasobów Spółdzielni na lata 20202024 zostały ustalone Uchwałą nr 75/2019 Rady
Nadzorczej RSM „Praga” z dn. 4 grudnia 2019 r.
Cel nadrzędny planu wieloletniego remontów to poprawa jakości zamieszkania. Cele strategiczne kształtują
się następująco:
1. utrzymanie nieruchomości spółdzielni we właściwym
stanie technicznym i estetycznym,
2. racjonalizacja kosztów w nieruchomościach spółdzielni poprzez obniżanie i monitoring zużycia mediów,
3. poprawa estetyki budynków i ich otoczenia oraz
poprawa bezpieczeństwa budynków,
4. doskonalenie infrastruktury towarzyszącej budynkom oraz likwidacja barier architektonicznych.
Plan wieloletni stanowi podstawę do sporządzania szczegółowych rocznych planów remontów i konserwacji.
Projekty osiedlowych planów remontowych przygotowywane są przez Administracje Osiedli na podstawie

przeglądów technicznych obiektów, bieżących potrzeb
oraz zgłoszeń mieszkańców. Następnie projekty te są
konsultowane i opiniowane przez Rady Osiedli, a następnie zatwierdzane przez Zarząd i ostatecznie
uchwalane przez Radę Nadzorczą.
Spółdzielnia kontynuuje działania zapewniające prawidłowy stan techniczny budynków. Wykonawcy są wyłaniani w przetargach centralnych (obejmujących zakresem docieplenia i renowacje elewacji, remonty klatek schodowych, roboty elektryczne oraz dźwigowe
i przetargi instalacyjne) oraz prowadzonych na szczeblu Osiedlowym (w zakresie zagospodarowania terenów zielonych i placów zabaw, wymiany stolarki
drzwiowej i okiennej, instalacji domofonowych i innych prac wynikających z bieżących potrzeb). Każdorazowo Spółdzielnia prowadzi negocjacje z wykonawcami oraz dostawcami materiałów do remontów, co
powoduje obniżenie ich kosztów. Stosowane w Spółdzielni procedury dają możliwość uzyskania korzystnych cen robót. Uzyskane oszczędności pozwalają realizować dodatkowe prace remontowe.
5. Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.
831) o efektywności energetycznej nałożyła na duże
przedsiębiorstwa, a więc także i na Spółdzielnię, obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego. Wymóg ten wynika z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r.
Prace audytorskie trwały od 4 stycznia do 24 września
2021r. Odbywały się one w zgodzie z normą PN-EN
16247 w głównych obszarach działalności Spółdzielni,
jakimi są obiekty budowlane oraz transport.
Audyt energetyczny jako systematyczna analiza głównych ścieżek przepływu energii w Spółdzielni miał na
celu określenie ilości oraz struktury zużywanej energii
oraz znalezienie konkretnych rozwiązań (organizacyjnych,
modernizacyjnych, formalnych) celem poprawy oraz
zwiększenia efektywności energetycznej RSM „Praga”.
Prace audytorskie przeprowadzone były przez pracowników oraz współpracowników Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Audytorzy w końcowej opinii
stwierdzili:
„sposób wykorzystania energii przez RSM „Praga” jest
bardzo dobry. Wśród kadry zarządzającej panuje zrozumienie konieczności racjonalizacji poziomu zużycia energii jak i zwiększenia efektywności energetycznej w obszarach energochłonnych dot. obszaru budynków. Świadomość ta przekłada się na rozpoczęte już procedury związane z analizą zużycia energii oraz działaniami mającymi na
celu jej ograniczenie. Świadczą o tym prowadzone i planowane prace termomodernizacyjne budynków, zastosowanie odnawialnych źródeł energii oraz wymiana oświetlenia
wewnętrznego i zewnętrznego na oprawy typu LED”.
Z uwagi na fakt, iż Spółdzielnia bardzo dobrze zarządza energią zalecono jedynie:
kontynuację prac termomodernizacyjnych, które RSM
„Praga” zgodnie ze swoją polityką realizuje od wielu lat,
kontynuację modernizacji systemów oświetleniowych w budynkach i na terenach zewnętrznych należących do Spółdzielni,
modernizację instalacji centralnego ogrzewania
w budynkach przy ul. Siedleckiej 1/15 oraz ul. Wołomińskiej 19 (budynki te były już ujęte przez Spółdzielnię w wieloletnim planie remontów zatwierdzonym Uchwałą Rady Nadzorczej w 2019r.),
montaż fotowoltaiki na dachach 7 budynków Osiedla „Kijowska” po sprawdzeniu możliwości technicznych i technologicznych tych budynków
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(Administracja Osiedla „Kijowska” dla obniżenia
kosztów energii już w 2020r. rozpoczęła działania
zmierzające do doposażenia budynków w instalację
fotowoltaiczną, planując jako pierwsze montaż paneli fotowoltaicznych dla budynków Radzymińska
54/58 oraz Radzymińska 60/66),
Audyt energetyczny wskazał również korzyści ze stosowania tzw. „ekodriving-u”, czyli ekojazdy, zmniejszającej zużycie paliwa w pojazdach wykorzystywanych do prac technicznych.

OSIEDLE KIJOWSKA - c.d.

OSIEDLE TARGÓWEK

wymiana zaworów odcinających podpionowych oraz wymiana
instalacji gazomierzy - Białostocka 48
wymiana wewnętrznych linii zasilania (WLZ) - Łomżyńska 22/24,
Łomżyńska 15/25
modernizacja instalacji elektrycznej piwnicy i garaży wraz z wymianą tablic głównych - Kijowska 11
Łochowska 34, Wiosenna 1 - renowacja elewacji (w tym naprawa,
mycie i malowanie elewacji)
remont pokrycia dachu - Al. Tysiąclecia 151, Wiosenna 3, Łomżyńska 22/24
Siedlecka 1/15 - remont klatek schodowych wraz z korytarzykami
lokatorskimi
wymiana instalacji odgromowej - Siedlecka 16/24
zagospodarowanie terenu zieleni w lokalizacji - Kijowska 11
wymiana aparatury sterowej, wymiana drzwi
szybowych
wymiana aparatury sterowej, wymiana drzwi
szybowych, modernizacja kabiny

4

dźwigi

1

dźwig

W ramach projektu Jessica 2 wykonano prace za kwotę
1 525 035,45 zł, w tym:

W ramach projektu Jessica 2 wykonano prace za kwotę
3 157 232 zł, w tym:

montaż szlabanów Remiszewska 16, 18, 20

kompleksowy remont klatek schodowych - Prałatowska 4 i 6

3

budynki

montaż latarni na ciągach pieszych
rozbudowa monitoringu

6
budynków
teren Osiedla

naprawa nawierzchni asfaltowych ciągów
pieszo - jezdnych

teren Osiedla

wymiana wewnętrznych linii zasilania na klatkach schodowych
Kołowa 4
demontaż okładzin z blachy i ocieplenie ścian, docieplenie stropu
dachu, wymiana pokrycia dachu, remont wejścia, wymiana drzwi
wejściowych do budynku , remont balkonów , loggi , montaż zabudowy loggi Goławicka 4
renowacja docieplenia ścian zew. ocieplenie stropodachu, wymiana
poszycia dachu wraz z obróbkami, remont kominów, balkonów
i loggi wraz z wymianą balustrad i warstw posadzkowych, montaż
zabudów loggi na parterze Kołowa 2, Kołowa 4 - planowane zakończenie w 2022 r.
Ponad plan wykonano:
wymiana pionów instalacji c.c.w wraz z cyrkulacją Prałatowska 2
OSIEDLE PORAJE

wymiana opraw oświetleniowych na klatkach schodowych na
energooszczędne w 4 budynkach

Zgodnie z planem wykonano prace za kwotę 6 418 512,00 zł,
w tym:

Zamiejska 1 - wykonanie parterów w wysokim standardzie + malowanie klatek

wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych

montaż nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw Mokra 23/
Janinówka 9

wymiana wewnętrznych linii zasilania (WLZ) - Antalla 4 i Nagodziców 3
Myśliborska 87, 85, 85A, 85B, 85C - renowacja elewacji (w tym
mycie, odgrzybianie i malowanie waz z remontem balustrad balkonowych w lokalach mieszkalnych)

wymiana aparatury sterowej

5

dźwigów

wymiana zespołu napędowego

3

dźwigi

wymiana kabiny dźwigowej i drzwi na piętrach

2

dźwigi

9

budynków

wymiana instalacji gazowej - Wittiga 1, Pancera 13, Pancera 5

Wittiga 5. Nagodziców 2, Śreniawitów 1 - renowacja elewacji

W ramach projektu Jessica 2 wykonano prace za kwotę
4 922 860,00 zł, w tym:

Pancera 13, Antalla 4 - remont klatek schodowych oraz wejść do
klatek w podwyższonym standardzie

Janinówka 11 i Janinówka 9 - zdjęcie blach na szczytach budynków, zerwanie w 100% starej warstwy styropianu, położenie nowej
warstwy docieplenia, malowanie elewacji, wymiana balustrad
balkonowych, remont wejść do budynku z wymianą drzwi wejściowych + wykonanie zabudów loggi na parterach

remont dachu Porajów 6, Wittiga 6

regulacja instalacji c.o. - Janinówka 11
remont klatek schodowych I etap - Janinówka 13, Janinówka 11

remont klatek schodowych oraz wejść do klatek w podwyższonym
standardzie Śreniawitów 7, Pancera 10, Pancera 12, Pancera 15

modernizacja dźwigów w budynku Janinówka 11 kl. I, II, IV

doszczelnienie wlotu gazu Wittiga 9, Pancera 6, Pancera 8, Pancera 14

wymiana dźwigu - Myśliborska 87,
Wittiga 9 kl. II

2

dźwigi

Ponad plan wykonano:

TABELA nr 14
Remonty
planowane
2021*

Remonty
wykonane
2021**

%
wykonania

Dźwigi
plan
2021

Dźwigi
wykonanie
2021

Dźwigi
% wykonania

Kijowska
Generalska
Targówek
Poraje
Erazma
Jagiellońska

9 211 140,37 zł
14 354 871,00 zł
17 322 553,00 zł
8 218 543,00 zł
4 638 321,00 zł
3 356 593,00 zł

8 665 460,98 zł
11 893 593,00 zł
10 618 874,27 zł
8 755 519,00 zł
3 188 987,00 zł
3 423 976,00 zł

94%
83%
61%
107%
69%
102%

614 502,40 zł
941 886,00 zł
484 235,00 zł
380 936,00 zł
149 772,00 zł
36 162,00 zł

499 473,94 zł
271 863,00 zł
369 424,46 zł
363 871,00 zł
171 562,00 zł
36 162,00 zł

81%
29%
76%
96%
115%
100%

budynków

Razem

57 102 021,37 zł

46 546 410,25 zł

82%

2 607 493,40 zł

1 712 356,40 zł

66%

budynków

* koszty planowanych remontów uwzględniają kwoty z dofinansowania programem Jessica 2 oraz koszty remontów dźwigów i lokali użytkowych
** koszt wykonania remontów uwzględnia kwoty z dofinansowania programem Jessica 2 oraz koszt remontów dźwigów i lokali użytkowych

Osiedle

W 2021 r. wykonano następujące prace remontowe:
RODZAJE ROBÓT
OSIEDLE KIJOWSKA
Zgodnie z planem wykonano prace za kwotę 6 283 166,39 zł,
w tym:
6

Prałatowska 2 - demontaż okładzin z blachy i ocieplenie
ścian,docieplenie stropu dachu, stropu piwnic, wymiana pokrycia
dachu, remont wejścia, wymiana drzwi wejściowych do budynku,
remont balkonów , loggi , montaż zabudowy loggi - planowane
zakończenie w 2022 r.

wymiana starych zaworów termostatycznych - Białostocka 11

wymiana pionów instalacji elektrycznej w
piwnicach

16

Prałatowska 5 - renowacja elewacji, ocieplenie stropodachu, wymiana poszycia dachu, remont kominów, remont balkonów, loggi
wraz z wymianą balustrad i warst posadzkowych, montaż zabudów
loggi na parterze, remont nisz okiennych oraz wejść do budynku,
wymiana opaski wokół budynku

wymiana dźwigów P.Skargi 63 kl. I, Smoleńska 82 - kl. IV

renowacja elewacji + przebudowa wejść + wymiana drzwi wejściowych - Okólna 28

wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych
wymiana podliczników C.O wraz z przekazaniem do VEOLII

rozbudowa monitoringu Remiszewska 16, 18, 20 Myszkowska 4

Ponad plan wykonano:

wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych
16
budynków
wymiana instalacji gazowej - Askenazego 11, Zamiejska 1
wymiana wewnętrznych linii zasilania - Janinówka 11

Podczas realizacji planu remontów w 2021 r. Spółdzielnia musiała się mierzyć z problemami wynikającymi z przedłużającego się stanu pandemii COVID-19.
Sytuacja pandemiczna w kraju miała wpływ na zachwianie łańcucha dostaw materiałów, brak pracowników w sektorze budowlanym, przedłużające się procedury w urzędach, wzrost cen materiałów i prac - stąd
nie wszystkie zaplanowane prace udało się wykonać,
część musiała zostać przesunięta na lata następne.

wymiana oświetlenia terenu zewnętrznego na kolonii Myszkowska
- H. Junkiewicz

wykonanie i montaż ogrodzenia wokół budynku Wincentego 40

wymiana pionów i poziomów kanalizacji w lokalach mieszkalnych
- Askenazego 1

6. Realizacja remontów w roku 2021
Na rok 2021 zaplanowano remonty o wartości 57 102
021,37 zł. Ostateczna wartość wykonanych remontów
wyniosła 46 546 410,25 zł (tabela nr 14).

projekt i wymiana instalacji gazowej Remiszewska 16, Remiszewska 20

Łochowska 1/29, Radzymińska 68/72 - renowacja elewacji wraz
z naciągnięciem siatki

Zgodnie z planem wykonano prace za kwotę 5 862 560,00 zł,
w tym

Kolejny audyt energetyczny Spółdzielnia musi wykonać zgodnie z Ustawą za 4 lata.

wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych

kompleksowy remont klatki schodowej Goławicka 5 i Wincentego 40

OSIEDLE GENERALSKA

Podsumowując, przeprowadzony przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A audyt energetyczny pokazał, że Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Praga” bardzo dobrze zarządza energią oraz podejmuje liczne działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej wykorzystywanej przez Spółdzielnię energii.

Zgodnie z planem wykonano prace za kwotę 7 374 445,58 zł,
w tym:
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TABELA nr 15
OSIEDLE ERAZMA

2021

1

Remonty instalacji c.o.

1 185 360,00

292 940,68

25%

montaż oświetlenia LED z czujnikiem Ćmielowska 15,15a i garaż
Ćmielowska

2

Remonty instalacji c.c.w. i z.w.

208 000,00

320 942,97

154%

2 481 000,00

31%

3

Inne hydrauliczne

874 856,00

1 363 130,60

156%

7 358 819,00

33%

Kamińskiego 4 - docieplenie budynku (w tym docieplenie ścian
zewnętrznych; montaż nowych obróbek blacharskich i podokienników; remont balkonów: wymiana balustrad na nowe, remont posadzek z wymianą hydroizolacji i czołowych obróbek blacharskich,
montaż zadaszeń szklanych na ostatniej kondygnacji; remont wejść
zewnętrznych do budynku obejmujący wymianę stolarki drzwiowej; wymiana pokrycia i docieplenie stropodachów)

4

Instalacje gazowe

1 133 000,00

1 074 897,23

95%

4 314 000,00

66%

5

Roboty elektryczne

3 010 600,00

3 364 667,11

112%

15 551 310,00

41%

6

Docieplenia

3 733 000,00

3 706 523,85

99%

24 152 928,00

30%

7

Renowacje i remonty elewacji

3 524 000,00

4 775 562,53

136%

25 352 630,00

34%

8

Spłata pożyczki z odsetkami

5 130 125,00

5 485 204,59

107%

18 217 560,00

53%

9

Roboty dekarskie

640 000,00

770 695,52

120%

2 656 000,00

55%

10

Roboty drogowe

390 000,00

301 217,12

77%

2 141 000,00

50%

11

Wymiana okien na klatkach schodowych

311 000,00

438 385,60

141%

1 220 590,00

36%

12

Remonty klatek schodowych i wejść
do klatek schodowych

3 470 000,00

5 001 982,02

144%

18 585 852,00

40%

13

Roboty ogólnobudowlane

1 444 000,00

374 083,59

26%

7 791 748,00

23%

14

Roboty malarskie

95 000,00

42 765,18

45%

480 015,00

25%

15

Zagospodarowanie terenów zieleni

1 260 000,00

896 428,95

71%

4 517 220,00

37%

16

Inne roboty

4 120 839,00

1 063 058,94

26%

20 350 793,00

25%

Jessica 2, w tym:

3 980 000,00

10 401 773,89

261%

15 176 322,00

142%

175 142 345,00

45%

L.p.

RODZAJ ROBÓT

WYKONANIE

Wartość robót

Wartość robót

% wykonania
za lata
2020-2024
względem
planu

PLAN
Wartość robót w
latach|
2020-2021
4 794 558,00

Zgodnie z planem wykonano prace za kwotę 3 153 224,74 zł,
w tym:

PLAN

2020 - 2024

projekt i regulacja instalacji c.o w budynku Kamińskiego 4
wymiana wodomierzy z odczytem radiowym

mycie elewacji wraz z zabezpieczeniem powłoką antyporostową
Erazma z Zakroczymia 1, 3
docieplenie wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej Kamińskiego 22A zakończenie prac w 2022
remont klatek schodowych Kamińskiego 12
wymiana okien na klatkach schodowych wraz z wymianą wejść do
klatek schodowych Kamińskiego 6
remont altany śmietnikowej Erazma z Zakroczymia 19, 21
wymiana dźwigu w całości: Erazma z Zakroczymia 4 kl. II

1

dźwig

Ponad plan wykonano:
wymiana odcinka poziomu kanalizacji Kamińskiego 14

remonty instalacji c.o.
roboty elektryczne

OSIEDLE JAGIELLOŃSKA
Zgodnie z planem wykonano prace za kwotę 2 597 096,00 zł,
w tym:
wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych

4

budynki

17

renowacja i remonty elewacji

1 505 035,45

roboty malarskie

2 010 000,00

wymiana dźwigu w całości Jagiellońska 2 kl. V

dźwigi

W ramach projektu Jessica 2 wykonano prace za kwotę 796 646 zł,
w tym:
remont klatek schodowych w podwyższonym standardzie Jagiellońska 62

Łącznie (1-17)

wymiana instalacji gazowej Targowa 80/82

naprawa poszycia dachu Jagiellońska 1, 6
montaż rampy podjazdowej Namysłowska 6

Podsumowując prace remontowe prowadzone przez
Spółdzielnię w 2021 r., można stwierdzić, że udało się
wykonać większość z zaplanowanych prac w planie
rocznym remontów, a także sporo prac dodatkowych.
Różnice w wykonaniu planu remontach w stosunku do
prac zaplanowanych wynikały głównie z przesunięć
czasowych spowodowanych czynnikami zewnętrznymi
– utrudnieniami z powodu pandemii czy tez długim
czasem procedowania spraw w urzędach.
Poniesione nakłady finansowe na wykonywane prace
przynoszą efekty i osiedla z roku na rok, zyskują coraz
lepszy stan techniczny i estetyczny budynków. Największe nakłady poniesiono na docieplenia i renowacje
elewacji, roboty elektryczne w tym montaż monitoringu, remonty wejść do klatek schodowych i klatek schodowych oraz remonty instalacji gazowych.
a. Realizacja wieloletniego planu remontów przyjętego
na lata 2020-2024.
Podsumowanie realizacji wykonania remontów zaplanowanych w 2021 r. w stosunku do strategii remontowej na lata 2020-2024 przedstawia tabela nr 15.
Pod względem rzeczowym prace remontowe w kolejnych latach były prowadzone w oparciu o plan, jednak w niektórych przypadkach konieczne było dostosowanie zakresu prac remontowych do bieżących
potrzeb Osiedli, stąd przesunięcia w stosunku do pla-

14

1 211 281,55
34 440,00
471 960,00

34 509 780,00

39 674 260,37

dźwigów

2 463 176,00

1 730 477,56

12 327 000,00

35%

Łącznie (18)

2 463 176,00

1 730 477,56

12 327 000,00

35%

36 972 956,00

41 404 737,93

187 469 345,00

45%

Remonty:
18

projekt i regulacja instalacji C.O. - Jagiellońska 62
Ponad plan wykonano:

679 468,63
4 346 696,26

remont klatek schodowych Namysłowska 6, 6a
plac zabaw Szanajcy 3

wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych Szanajcy 3

12%

142 891,00

docieplenia

remonty klatek schodowych i wejść
do klatek schodowych
zagospodarowanie terenów zieleni place zabaw
inne roboty

% wykonania za
rok 2021
względem planu
na rok 2021

19

Ogółem:

112%

* pozycja „Roboty malarskie” zawiera koszt malowania klatek schodowych

nu wieloletniego. Nacisk położono szczególnie na
prace termomodernizacyjne, starając się - w miarę
posiadanych środków - kontynuować kompleksową
termomodernizację budynków. Drugim priorytetem
była estetyka budynków - i tu także starano się, zgodnie z wytycznymi Zarządu, podchodzić do tematu
kompleksowo, w skali budynku czy też grupy budynków. Należy tu także wspomnieć o ogromnym wzroście cen materiałów i usług w sektorze budowlanym
w ostatnich latach, powodując wzrost kosztów wykonywanych remontów.
Wykonawcy robót remontowych wyłaniani są na drodze
przetargów i konkursów ofert.
W 2021 roku, analogicznie jak w latach poprzednich,
przeprowadzono przetargi centralne na wybór projektantów i wykonawców:
na projektowanie wymian instalacji,
na projektowanie ociepleń i renowacji elewacji termomodernizacji budynków,
na wykonanie dociepleń ścian zewnętrznych budynków oraz dociepleń stropodachów,
na wykonanie modernizacji i wymiany dźwigów.
Centralne postępowania przetargowe, prowadzone przez
wykwalifikowaną kadrę techniczną Biura Zarządu, powodują, że jakość i parametry techniczne stosowanych
materiałów i urządzeń są na najwyższym poziomie.

Podsumowując ostatnie lata działalności Spółdzielni
w obszarze spraw techniczno-eksploatacyjnych, do
osiągnięć Spółdzielni należy zaliczyć:
przyjęcie strategii remontowej RSM „Praga” na lata
2020-2024, określającej cel strategiczny, cele operacyjne, założenia do finansowania prac remontowych,
udział w projektach Unii Europejskiej umożliwiających pozyskiwanie środków na termomodernizację
i remonty budynków.
Ponadto w ostatnich latach, w ramach działań o charakterze technicznym, związanych z opomiarowaniem
mediów, osiągnięto:
wszystkie budynki Spółdzielni wyposażone są
w główne liczniki ciepła oraz podliczniki umożliwiające pomiar pobranego ciepła – osobno na cele
ogrzewania oraz osobno na podgrzew wody,
dobiegło końca wyposażanie zasobów Spółdzielni
w wodomierze z odczytem radiowym,
sukcesywnie wyposaża się budynki Spółdzielni
w elektroniczne podzielniki kosztów ogrzewania,
w chwili obecnej opomiarowanych jest 56 budynków,
opomiarowanie wszystkich ujęć wody gospodarczej
w wodomierze.
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PRZYKŁADOWE PRACE REMONTOWE WYKONANE W 2021 R.

Budynek Prałatowska 2 przed remontem i w trakcie remontu elewacji

Budynek Kołowa 2 w trakcie remontu

Budynek Olgierda 44 przed i po remoncie klatek schodowych

Budynek Olgierda 44 przed i po remoncie klatek schodowych

Budynek Prałatowska 6 przed i po remoncie elewacji

Budynek Prałatowska 4 przed i po remoncie elewacji
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Budynek Kołowa 4 przed remontem i w trakcie remontu elewacji

Budynek Pancera 6 remont pokrycia dachu

Budynek Śreniawitów 1 przed i po remoncie elewacji

Budynek Wittiga 5 przed i po remoncie elewacji

Ząbkowska 42 sala multimedialna po remoncie

Ząbkowska 42 sala multimedialna po remoncie

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI W 2021 R. (opracowanie)

Budynek Łochowska 1/19 przed i po remontu elewacji

Budynek Jagiellońska 62 przed i po remoncie klatek schodowych

Budynek Erazma 1 przed i po myciu elewacji

Budynek Namysłowska 6A po remoncie klatek schodowych

Zagospodarowanie terenów przed budynkiem Kijowska 11

Zagospodarowanie terenów przed budynkiem Kijowska 11

17
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Budynek Heleny Junkiewicz 1 przed i po remoncie klatek

Budynek Kamińskiego 6 wymiana przeszkleń

Nowe urzadzenia zabawowe na placu zabaw przy ul. Janinówka 9

Odnowiony plac zabaw Kamińskiego 20 i Kamińskiego 22, 22A

Klub Osiedlowy „Nasz Klub” na Osiedlu „Generalska” przed i tuż po remoncie

Klub Osiedlowy „Nasz Klub” na Osiedlu „Generalska” przed i tuż po remoncie
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b. Założenia remontowe na rok 2022
Dbałość o dobry stan techniczny budynków oraz ich
prawidłowa eksploatacja stanowią bardzo ważną rolę
w działalności Spółdzielni. W związku z tym, w roku
2022 kontynuowane będą roboty związane z termomodernizacją i oszczędnością energii, a także z podniesieniem stanu bezpieczeństwa, estetyki budynków i ich
otoczenia. Spółdzielnia prowadzi stałe analizy, które
mają na celu ocenę potrzeb realizacji prac uwarunkowanych przede wszystkim spokojem i komfortem zamieszkania naszych mieszkańców.
Wielkość środków przeznaczonych na remonty kształtuje się wg tabeli numer 16, na dole strony.
c. Pozyskiwanie środków Unii Europejskiej
Spółdzielnia RSM „Praga” występowała o środki z funduszy europejskich oraz uczestniczyła i uczestniczy
w następujących programach:
a) W latach 2003 – 2006 RSM „Praga” uczestniczyła
w programie LHASA (Large Housing Areas Stabilisation Action), który obejmował cykl spotkań mających na celu wzmocnienie ekonomiczne, infrastrukturalne i socjalne osiedli, poprawę planowania przestrzennego osiedli przy uwzględnieniu ogólnych planów dla miasta oraz rozbudowę struktur partnerskich
z uwzględnieniem zróżnicowania administracyjnego
w poszczególnych krajach partnerskich (Polska,
Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry i Włochy).
b) W latach 2010-2013 RSM „Praga” uczestniczyła
w programie „ENSURE Oszczędność Energii
w Dzielnicach Miejskich dzięki Odnowie i Nowym
Sposobom Dostarczania Energii”. W ramach tego
programu uzyskano m.in. dofinansowanie na wykonanie instalacji kolektorów słonecznych wspomagających przygotowanie ciepłej wody użytkowej
w budynku mieszkalnym przy ul. Śreniawitów 12
w Warszawie,
c) XI - XII. 2015 r. RSM „Praga” skorzystała z programu pożyczek udzielanych przez Bank Gospodarstwa
Krajowego na realizację Projektów Miejskich ze
środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 na zadanie
„Zwiększenie efektywności energetycznej w wybranych budynkach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie”, w celu wsparcia
prac termomodernizacyjnych w budynkach Jagiellońska 2 i Goławicka 11.
d) W 2019 roku RSM „Praga” skorzystała z pożyczki
udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego
w ramach programu JESSICA 2 na zadanie
„Rewitalizacja warszawskiej Pragi i Targówka poprzez odnowę tkanki mieszkaniowej - remont i modernizacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych RSM „Praga” wraz z dostosowaniem pomieszczeń na cele społeczne i odnową otoczenia”. Zakres projektu obejmował 11 zadań, m.in. prace termomodernizacyjne w budynkach Prałatowska 4
i 6; Jagiellońska 62 i 64; Janinówka 11 i 13. Prace te

były połączone z remontem części wspólnych wewnątrz i na zewnątrz budynków tj., m.in. wymianą
głównych tablic elektrycznych i wewnętrznych linii
zasilania, remontami balkonów, wejść do budynków
oraz remontami klatek schodowych. W projekcie ujęto również remont nawierzchni tarasu budynku przy
ul. Białostockiej, który został już zakończony. Program obejmował również place zabaw zlokalizowane
w sąsiedztwie budynków Kuflewska 2 na Osiedlu
„Generalska” oraz przy ul. Ząbkowskiej 42 na Osiedlu „Kijowska”. Wykonano dodatkowo siłownię plenerową w sąsiedztwie budynku Kuflewska 2 na Osiedlu „Generalska”. W ramach projektu stworzono również Salę multimedialną w budynku Ząbkowska 42,
która przystosowana jest do prowadzenia wszelkiego
rodzaju szkoleń, spotkań, zebrań, uroczystości i zajęć
dla mieszkańców Osiedla oraz ukończono modernizację Klubu Osiedlowego „Nasz Klub” na Osiedlu
„Generalska”.
e) W listopadzie 2020 r. Spółdzielnia złożyła wniosek
do Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu JESSICA 2 etap 2 o udzielenie pożyczki na
kontynuację działań w ramach projektu „Rewitalizacja
warszawskiej Pragi i Targówka poprzez odnowę tkanki mieszkaniowej - remont i modernizacja części
wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych
RSM „Praga” wraz z dostosowaniem pomieszczeń na
cele społeczne i odnową otoczenia” - etap II. W ramach projektu wykonano renowację elewacji budynków Łochowska 1/29 i Radzymińska 68/72, wymianę WLZ (wewnętrznych linii zasilania) w budynku
Siedlecka 1/15 oraz głęboką modernizację budynku
Goławicka 4. Na zaawansowanym etapie prac są
modernizację budynków: Janinówka 9, Kołowa 2,
Kołowa 4, Jagiellońska 4, a dodatkowo trwają przygotowania do utworzenia placu zabaw przy ul. Remiszewskiej 16, 18, 20 oraz remontu patio przy
ul. Jagiellońskiej 1, 3, 5a.
d. Bezpieczeństwo osiedli
Priorytetowymi celami dla Administracji Osiedli jest
zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie
Osiedli oraz zachowanie ich estetycznego wyglądu.
W ramach koordynacji działań służb porządkowych
Administracje Osiedli współpracują i uczestniczą
w spotkaniach organizowanych na bieżąco z przedstawicielami Delegatur Biura Bezpieczeństwa przy Urzędach Dzielnic, organami Policji i Straży Miejskiej. Ponadto RSM „Praga” w ramach podnoszenia poziomu
bezpieczeństwa mieszkańców montuje monitoring
w kolejnych budynkach Spółdzielni. W chwili obecnej
mamy zamontowanych blisko 700 kamer monitoringu
w budynkach i na terenie Osiedli. W roku 2021 zostało
zamontowane 71 kamer.
W kolejnych latach Spółdzielnia ma w planach dalszy
montaż kamer, co niewątpliwie wpłynie na utrzymanie
bezpieczeństwa w Osiedlach, a tym samym na terenie
Warszawy.
TABELA nr 16

Rzeczowy plan remontów 2022 rok
Roboty
dodatkowe rezerwa
1 480 800,00

767 910,00

-

400 700,00

100 000,00

903 266,00

1 890 000,00

9 616 387,00

2 500,00

1 400 000,00

451 535,00

2 460 000,00

12 237 778,09

4 938 669,00

212 600,00

100 000,00

394 435,00

-

5 645 704,00

4 764 471,00

-

250 000,00

185 212,00

-

5 199 683,00

Jagiellońska

3 167 582,00

1 221 234,00

2 290 000,00

175 000,00

3 780 000,00

10 633 816,00

Ogółem

33 998 203,09

1 957 034,00

5 620 800,00

2 877 358,00

8 130 000,00

52 583 395,09

Plan ogólny

Lokale
użytkowe

Lp.

Osiedle

1.

Kijowska

6 881 317,00

120 000,00

2.

Generalska

6 322 421,00

3.

Targówek

7 923 743,09

4.

Poraje

5.

Erazma

6.

Dźwigi

Jessica 2

Razem
9 250 027,00

ROZDZIAŁ IV
Działalność inwestycyjna
Zamierzenia inwestycyjne przedstawiane są corocznie
w sprawozdaniach Zarządu. Działalność inwestycyjna
Spółdzielni realizowana jest w oparciu o zatwierdzane
przez Radę Nadzorczą plany pięcioletnie i roczne. Inwestycje planowane do realizacji w latach 2020-2024
określa „Wieloletni rzeczowy plan inwestycji Spółdzielni w zakresie budownictwa mieszkaniowego na
lata 2020-2024” zatwierdzony przez Radę Nadzorczą
Uchwałą nr 68/2019 z dnia 05.11.2019 r. Rada Nadzorcza corocznie otrzymuje sprawozdanie Zarządu z realizacji planu rocznego oraz uchwala, na podstawie planu
pięcioletniego, roczny plan zadań inwestycyjnych.
W 2021 roku Spółdzielnia realizowała następujące
zadania inwestycyjne:
1. „Stacja Targówek” – zakończono w terminie realizację inwestycji „Stacja Targówek” zlokalizowanej przy
ulicy Witebskiej 2, 2a i 4, a wszystkie lokale mieszkalne zostały przekazane ich nabywcom;
2. „Przystanek Targówek” – po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę
rozbiórki pawilonu handlowego przy ul. Kuflewskiej
6 (pawilon został usunięty do końca sierpnia) oraz
Generalnego Wykonawcę inwestycji „Przystanek
Targówek” zlokalizowanej przy ul. Kuflewskiej 6.
Wykonawca rozpoczął prace budowlane we wrześniu.
Na 31.12.2021 r. Wykonawca wyprzedzał harmonogram o ok. 2 miesiące, a planowane zakończenie budowy to III kwartał 2023 r.;
3. Nowa siedziba Administracji Osiedla Targówek
(Ossowskiego 11) – Siedziba AOT, mieszcząca się
w pawilonie przy ulicy Kuflewskiej 6, z powodu planowanej realizacji inwestycji na miejscu pawilonu,
została przeniesiona do lokali biurowych w budynku
przy ulicy Michała Ossowskiego 11. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, wyłoniono
wykonawcę prac wykończeniowych, który w systemie projektuj i zbuduj zrealizował wykończenie pomieszczeń AOT w lokalu biurowym przy ulicy Michała Ossowskiego 11,
4. przygotowanie następujących inwestycji do realizacji
(nazwy robocze):
1.) „Barkocińska 3”
2.) „Piotra Skargi Apartamentowiec”
3.) „Myszkowska III”
4.) „Pratulińska Garaż”
5.) „Piotra Skargi/św. Wincentego”
6.) „Kuflewska/Święciańska”
7.) „Janinówka/Mokra”

1. Zadania zrealizowane / realizowane:
1. „Stacja Targówek” - ul. Witebska 2, 2a i 4
działki nr 62/1, 62/3, 61/1, 58/28, obręb 4-10-12
działka o powierzchni
6.247 m2
prawo do terenu - własność Spółdzielni
projekt przewidywał budowę trzech budynków mieszkalnych z usługami i garażem podziemnym, usytuowanych na wspólnej płycie garażu podziemnego
ilość mieszkań
156
powierzchnia użytkowa mieszkań
7.039 m2
ilość stanowisk postojowych w garażu
170
powierzchnia usług
536 m2
W listopadzie 2018 r. Spółdzielnia dokonała wyboru
firmy na wykonanie rozbiórki budynków administracji
znajdujących się na terenie planowanej inwestycji.
W grudniu 2018 roku, z budynków przeznaczonych do
rozbiórki wyprowadziła się Administracja Osiedla Targówek. Po wyborze wykonawcy prac rozbiórkowych,
rozbiórka została zakończona w kwietniu 2019 roku.
Po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu generalnego wy-
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konawcy inwestycji, prace budowlane rozpoczęły się
w dniu 06.06.2019 r.
Przez cały 2020 rok, Wykonawca prowadził roboty
budowlane, które pomimo ogłoszenia na terenie całego kraju stanu epidemii trwały bez przeszkód
i wyprzedzały harmonogram. Budynki zostały wybudowane starannie w bardzo wysokiej jakości z zachowaniem wysokiej estetyki. Teren wokół budynków tworzy dużą przestrzeń z urozmaiconą zielenią
oraz bogato wyposażonym placem zabaw. Przed
budynkami, na terenie miejskim, Spółdzielnia rozebrała stare miejsca parkingowe i chodniki i wykonała nowe zagospodarowanie z nowymi miejscami
parkingowymi, chodnikami i zielenią. W ramach
inwestycji Spółdzielnia wykonała również nową
stację transformatorową zasilającą również budynki
nie wchodzące w skład inwestycji. Prace budowlane
wykonane zostały zgodnie z pierwotnym harmonogramem zawartym w umowie z Wykonawcą tj. w 22
miesiące. Zakończenie inwestycji nastąpiło 19 kwietnia 2021 r. Lokale mieszkalne były przekazywane
nabywcom od kwietnia 2021 roku.
Portal RynekPierwotny.pl przyznał inwestycji 2 miejsce
w rankingu najlepszych inwestycji (I kwartał 2021 r.)
w kategorii „Najlepsza inwestycja w Warszawie”.

2. „Przystanek Targówek” - ul. Kuflewska 6
działka nr 111/2, 111/23, 111/24, obręb 4-10-06
działka o powierzchni
4.412 m2
prawo do terenu - użytkowanie wieczyste
budynek mieszkalny z usługami i garażem podziemnym,
ilość mieszkań
107
powierzchnia użytkowa mieszkań
5.483 m2
ilość stanowisk postojowych w garażu
145
powierzchnia usług
1.396 m2
Po uzyskaniu w październiku 2020 roku pozwolenia na
budowę inwestycji, Spółdzielnia rozpoczęła prace nad
projektami wykonawczymi.
W 2021 roku Spółdzielnia uzyskała stosowne służebności niezbędne do usunięcia kolizji sieci zewnętrznych
i przebudowana została infrastruktura podziemna kolidująca z inwestycją (sieć elektroenergetyczna, ciepłownicza i kanalizacyjna) oraz wybudowano nową stację
transformatorową przeznaczoną do zasilania zarówno
budynku Kuflewska 6 jak i sąsiednich budynków.

ilość mieszkań
powierzchnia użytkowa mieszkań
ilość stanowisk postojowych w garażu
powierzchnia usług
powierzchnia biur do wykończenia

92
5.709 m2
130
1.895 m2
753,61 m2

Siedziba AOT, mieszcząca się w pawilonie przy ulicy
Kuflewskiej 6, z powodu planowanej realizacji inwestycji na miejscu pawilonu, została przeniesiona do lokali
biurowych w budynku przy ulicy Michała Ossowskiego 11. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy w lutym 2021 r. została
podpisana umowa na realizację prac wykończeniowych
pomieszczeń AOT. Lokale biurowe przekazane zostały
pracownikom administracji w czerwcu 2021 r.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym
wyłoniono wykonawcę rozbiórki pawilonu handlowego. Rozbiórkę przeprowadzono od lipca do końca
sierpnia 2021 roku.
W marcu 2021 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór Generalnego Wykonawcy inwestycji.
Po rozstrzygnięciu przetargu Generalny Wykonawca
rozpoczął prace budowlane we wrześniu 2021 r. Bardzo sprawna realizacja prac budowlanych pozwoliła na
koniec 2021 roku uzyskać dwumiesięczne wyprzedzenie w stosunku do harmonogramu stanowiącego załącznik do umowy. Planowane zakończenie budowy to
III kwartał 2023 r.

Wejście do części biurowej AOT

Sala Obsługi Mieszkańca

Kuflewska 6 - wizualizacja do projektu wykonawczego

Dzięki prowadzonej przez Spółdzielnię działalności inwestycyjnej możliwe jest przeznaczenie nadwyżki bilansowej (zysku) na zasilenie funduszu remontowego Spółdzielni. Decyzją Walnego Zgromadzenia z marca 2022 r.
nadwyżki bilansowej za lata 2019 i 2020, fundusz remontowy zasilono łączną kwotą w wysokości 7 mln zł,
natomiast fundusz zasobowy kwotą ponad 8 mln zł.

Zdjęcia inwestycji Witebska 2, 2a, 4 (2021 r.)
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3. Nowa siedziba Administracji Osiedla Targówek ul. Ossowskiego 11
działka nr 3, obręb 4-10-13
działka o powierzchni
3.984 m2
prawo do terenu - współwłasność Spółdzielni
budynek mieszkalny z usługami i garażem podziemnym,

Sala klubu osiedlowego „Pinokio”

2. Zadania przygotowane do realizacji
1. Barkocińska 3 - budynek mieszkalny wielorodzinny
z garażem podziemnym i usługą
działka nr 81/4 obręb 4-10-14
powierzchnia wszystkich działek
508 m2
prawo do terenu - akt notarialny wieczystego użytkowania
projektowana ilość mieszkań
20
projektowana powierzchnia użytkowa mieszkań 1.270 m2
projektowana ilość stanowisk postojowych
24
projektowana powierzchnia użytkowa usług
17 m2
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06.12.2019 roku Spółdzielnia podpisała umowę z Architektem, który rozpoczął prace projektowe. Wniosek
o wydanie decyzji Pozwolenia na Budowę złożony
został 30.07.2020 r. Po upływie 151 dni postępowania
administracyjnego 28 grudnia 2020 roku urząd wydał
decyzję o pozwoleniu na budowę co pozwoliło na rozpoczęcie prac przy dokumentacji wykonawczej.

23.03.2020 roku Spółdzielnia podpisała umowę z Architektem, który rozpoczął prace projektowe. 30.10.2020 r.
złożony został wniosek o wydanie decyzji pozwolenia
na budowę.

Ze względu na opóźnienie w pracach projektowych,
spowodowane kwarantanną zespołu projektowego,
zakończenie prac projektowych przy dokumentacji
wykonawczej przesunęło się o 2 miesiące.

Dodatkowym powodem opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na budowę jest narzucona przez administrację m.st.
Warszawy konieczność przebudowy (w ramach inwestycji) skrzyżowania ul. św. Wincentego i ks. Piotra Skargi.
Przed wykonaniem omawianej przebudowy, konieczne
jest uzgodnienie z Zarządem Dróg Miejskich zakresu
i wytycznych planowanych prac. Na Spółdzielnię narzucono również obowiązek wykonania i uzgodnienia projektu drogowego przebudowy łącznie z uzgodnieniem
przebudowy oświetlenia ulicy św. Wincentego. W związku z powyższym Dział Inwestycji wystąpił z wnioskiem
o zawieszenie postępowania uzyskania Pozwolenia na
Budowę do czasu opracowania i uzyskania niezbędnej
dokumentacji przebudowy skrzyżowania oraz podpisania
umowy z ZDM. Do końca roku trwały prace przy wykonaniu projektów przebudowy oświetlenia ulicznego oraz
sieci elektroenergetycznej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień. Planowane uzyskanie pozwolenia na
budowę to III kwartał 2022 r.

Ponadto, wskutek długiej procedury uzyskiwania pozwolenia na przebudowę kolidującej sieci ciepłowniczej i konieczności uzyskania niezbędnych uzgodnień,
ostatecznie roboty budowlane polegające na usunięciu
kolizji sieci ciepłowniczej zostały wykonane w październiku 2021 r.
Postępowanie przetargowe na wybór Generalnego Wykonawcy inwestycji ogłoszone zostało 25.10.2021 r.,
a otwarcie ofert nastąpiło 13.12.2021 r. Wykonawca
został wybrany w maju 2022 r., a prace budowlane
rozpoczęły się w tym samym miesiącu.
Spółdzielnia w ramach inwestycji zrealizuje również
rozbiórkę pobliskiej hydroforni co pozwoli na usytuowanie na placu po rozbiórce zaplecza budowy oraz
wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów przed
budynkami Spółdzielni przy ulicy Heleny Junkiewicz
2, 2A po zakończeniu inwestycji.

Z powodu Covid-19 procedura wydania pozwolenia na
budowę znacząco opóźnia się.

Myszkowska III - wizualizacja na etapie projektu budowlanego

Wstępna koncepcja modernizacji placu zabaw

Piotra Skargi Apartamentowiec - wizualizacja na etapie koncepcji

Barkocińska 3 - wizualizacja do projektu wykonawczego

30.07.2021 r. Otrzymanie decyzji Pozwolenia na Budowę dla inwestycji planowane jest na przełom 1 i 2
kwartału 2022 r.

3. Myszkowska III - budynek mieszkalny wielorodzinny
z garażem podziemnym i częścią usługową
działka nr 46/1 obręb 4-10-10
powierzchnia działki
3.364 m2
prawo do terenu - własność Spółdzielni
projektowana ilość mieszkań
131
projektowana powierzchnia użytkowa mieszkań 6.728 m2
projektowana ilość stanowisk postojowych
193
projektowana ilość usług
8
projektowana powierzchnia użytkowa usług
384 m2
18.09.2020 roku Spółdzielnia podpisała umowę z Architektem, który rozpoczął prace projektowe. Pod koniec 2020 r. Architekt opracował koncepcję zabudowy
i przystąpił do opracowania projektu budowlanego.
Projekt zakłada również modernizację istniejącego
placu zabaw, który pozostanie ogólnodostępny.

4. Pratulińska - parking wielopoziomowy z usługami
działka nr 24/4, obręb 4-10-10
powierzchnia działki
3.957 m2
prawo do terenu - akt notarialny wieczystego użytkowania
projektowana ilość miejsc postojowych
od 146 do 190
projektowana powierzchnia użytkowa
usług
od 1.391 do 3.296 m2
21.09.2020 r. Spółdzielnia podpisała umowę z Architektem na opracowanie trzech wersji koncepcji zabudowy przyszłego garażu z częścią usługową, tak aby definitywnie zweryfikować rentowność inwestycji.
Dział Inwestycji w trakcie trwania ww. prac projektowych wysłał zapytanie do kilkunastu firm handlowych,
medycznych i usługowych o ofertę na zakup lokalu
handlowego i otrzymał wstępne propozycje. Na podstawie wstępnych ofert i sugestii potencjalnych nabywców przygotowano założenia do 3 wariantów nowej
koncepcji. Omawiane warianty koncepcji Spółdzielnia
otrzymała w I połowie 2021 r.

Po uzgodnieniu treści projektu, wniosek o wydanie
decyzji Pozwolenia na Budowę został złożony

Barkocińska 3 - wizualizacja do projektu wykonawczego

2. „Piotra Skargi Apartamentowiec” - budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem w przyziemiu
działki nr 22/3, 22/5, obręb 4-10-12
powierzchnia działki
1.375 m2
prawo do terenu - akt notarialny wieczystego użytkowania
projektowana ilość mieszkań
29
projektowana powierzchnia użytkowa mieszkań 1.634 m2
projektowana ilość stanowisk postojowych
30

Pratulińska Garaż - wizualizacja na etapie koncepcji

Pod koniec roku pozyskano ofertę na usunięcie kolizji
kanalizacyjnej, której usunięcie planowane jest na 2022 r.

Myszkowska III - wizualizacja na etapie projektu budowlanego

5. „Piotra Skargi/św. Wincentego” - budynek mieszkalny
wielorodzinny z garażem podziemnym i usługami.
działki nr 213/5, 213/6, obręb 4-10-08
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powierzchnia działki
2.261 m2
prawo do terenu - akt notarialny wieczystego użytkowania
projektowana ilość mieszkań
78
projektowana powierzchnia użytkowa mieszkań 4.673 m2
projektowana ilość miejsc postojowych w garażu
134
projektowana powierzchnia usług
229 m2
W związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie
ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw oraz po otrzymaniu opinii prawnej,
Dział Inwestycji uzyskał zgodę Zarządu na przygotowanie do realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu
zabudowy pierzowej ulic Piotra Skargi i Św. Wincentego.
Wykorzystanie ww. działek w celach inwestycyjnych,
wymagać będzie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego
Spółdzielnia 23.11.2020 r. podpisała umowę na opracowanie koncepcji zabudowy z firmą projektową. W zakres
umowy wchodzi dokumentacja niezbędna do uzyskania
decyzji o warunkach zabudowy.

6. Kuflewska/Święciańska
działki nr 111/27, 111/26 obręb 4-10-06
powierzchnia działek
2.107 m2
liczba pięter
4
prawo do terenu - akty notarialne wieczystego użytkowania
Spółdzielnia posiada warunki zabudowy dla budowy
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami
w parterze, salą sportową oraz garażem podziemnym.
Planowana wysokość zabudowy 4 piętra.

1.1. Sprawy członkowskie
18.06.2021 r. podpisano z Architektem umowę na
opracowanie dokumentacji projektowej przyszłej inwestycji, w tym uzyskanie decyzji Pozwolenia na Budowę. Po wykonaniu koncepcji inwestycji i jej optymalizacji, Architekt przygotowuje projekt budowlany
i skompletuje dokumentację niezbędną do złożenia
wniosku o wydanie decyzji PnB. Złożenie wniosku
planowane jest na 2 kwartał 2022 r.

Na początku grudnia 2020 r. Architekt przekazał do Działu
Inwestycji projekt koncepcji i po jego optymalizacji, na
początku 2021 roku złożony został wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla działek nr 213/5 i 213/6.
Ponieważ na działkę nr 213/5 Spółdzielnia posiada już
decyzję o warunkach zabudowy równolegle podjęto
uzgodnienia umowy z Architektem na opracowanie
projektu budowlanego dla budynku zlokalizowanego
na dz. ew. nr 213/5 w taki sposób aby budynek stanowił jedną całość z budynkiem na działce 213/6.
Spółdzielnia wystąpiła również do innogy z propozycją
zakupu działki pod trafostacją przy ul. Świętego Wincentego. Zgodnie z planami trafostacja zostanie przeniesiona do nowobudowanego budynku a działka pod
trafostacją (po sprzedaży przez Innogy) zostanie włączona do inwestycji.
Kontynuowane były również rozmowy z Orange, które
mają na celu uzgodnienie wzajemnych zobowiązań
stron przy usunięciu kolizji teletechnicznej, które zaowocowały serią spotkań i wypracowaniu umowy, która
została podpisana w II kwartale 2022 r.
Spółdzielnia w ramach przygotowania inwestycji usunęła kolizje: w 2018 r. kolizję sieci ciepłowniczej,
w 2020 roku zakończyła realizację przebudowy oświetlenia ulicznego.

Kuflewska/Święciańska - wizualizacja na etapie koncepcji

7. Janinówka/Mokra
działki nr 29/2, 36, 37, obręb 4-10-14
powierzchnia działek
8.597 m2
prawo do terenu - akty notarialne wieczystego użytkowania
18.09.2020 r. Spółdzielnia podpisała z Architektem
umowę na opracowanie koncepcji i uzyskanie decyzji
o Warunkach Zabudowy. Ze względu na odtwarzaną
liczbę istniejących miejsc postojowych (wszystkie zostaną zbilansowane w garażu podziemnym) konieczne
jest uzyskanie decyzji środowiskowej (wszelkie dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji WZ gotowe były
już w I półroczu 2021 r.), której uzyskanie jest procesem
wielomiesięcznym, a w okresie pandemii dodatkowo
wydłużonym. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wskazywała już kilka terminów wydania decyzji
środowiskowej a ostatni wskazany przez Regionalną
Dyrekcję Ochrony Środowiska termin wydania decyzji
środowiskowej to 14.04.2022 r.

Rozdział V
Sprawy członkowskie i mieszkaniowe

Piotra Skargi - św. Wincentego - wizualizacja na etapie koncepcji
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dzielczych własnościowych praw do lokali na rynku
wtórnym
- 45
łącznie w 2021 r. Zarząd Spółdzielni rozpatrzył
ponad 1578 wniosków, podań i zapytań w sprawach członkowskich i mieszkaniowych.
5. dokonaniem zmian w komputerowej bazie danych
w zakresie członkostwa, stanu prawnego lokali,
miejsc postojowych, boksów garażowych
- 1040

W sprawach członkowskich i mieszkaniowych w 2021
roku dominowały sprawy związane z:
1. przygotowaniem i wydawaniem dokumentów dla zainteresowanych, w tym:
zaświadczeń o posiadanym prawie do lokalu do
przedłożenia: w sądzie, urzędzie skarbowym, urzędzie dzielnicy, odnośnym władzom
- 287
zaświadczeń do założenia księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
- 86
zaświadczeń dla notariusza dotyczących prawa do
lokalu, miejsca postojowego, boksu garażowego
w celu: zbycia prawa, zamiany, podziału majątku,
działu spadku, zniesienia współwłasności
- 594
2. udzielaniem odpowiedzi komornikom sądowym - 166
3. udzielaniem odpowiedzi na wpływające wystąpienia
mieszkańców, organów administracji publicznej, instytucji w sprawach dotyczących spraw członkowskich i mieszkaniowych innych niż w pkt 1 i 2 - 400
4. udostępnianiem rzeczoznawcom majątkowym danych transakcyjnych obejmujących sprzedaż spół-

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. RSM „Praga”
zrzeszała 20.236 członków, w tym:
1. członkowie posiadający prawo lub roszczenie o ustanowienie tego prawa do lokalu, garażu lub miejsca
postojowego w garażu wielostanowiskowym w zasobach Spółdzielni
- 19366
2. członkowie oczekujący
- 870
W 2021 roku z rejestru członków Spółdzielni zostało
skreślonych 823 osób z powodu:
1. zbycia prawa do lokalu, garażu, miejsca postojowego
w garażu wielostanowiskowym,
2. przeniesienia na rzecz osób bliskich praw do wkładu
mieszkaniowego w celu skorzystania przez osoby
bliskie z roszczenia do ustanowienia spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu,
3. zgonu członka Spółdzielni,
4. nieposiadania tytułu prawnego do lokalu lub roszczenia o ustanowienie prawa do lokalu.
W 2021 r. w poczet członków Spółdzielni przyjęto 541
osób, w tym na skutek:
1. ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do
lokalu mieszkalnego
- 18
2. nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu
- 496
3. złożenia deklaracji członkowskiej w związku z nabyciem odrębnej własności lokalu
- 27
W związku ze spłatą zadłużenia Rada Nadzorcza RSM
„Praga” podjęła uchwały o uchyleniu uchwał o wykluczeniu ze Spółdzielni lub wygaśnięciu spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu dla 3 osób, którym jednocześnie przywrócono członkostwo w Spółdzielni.
Wobec spłaty zadłużenia i uchylenia przez Radę Nadzorczą w/w uchwał RSM Praga” odzyskała kwotę
33 747,87 złotych, w tym:
Osiedla

Ilość spraw

Odzyskana kwota

Kijowska

1

5.450,85 zł

Generalska

1

14.733,96 zł

Targówek

1

13.563,06 zł

Razem

3

33.747,87 zł

1.2. Sprawy mieszkaniowe
1. Zarząd w 19 przypadkach ustanowił lub potwierdził
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w trybie ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
2. Zarząd zawarł 101 aktów notarialnych ustanawiających odrębną własność, w tym:
a) przeniesienie spółdzielczego lokatorskiego lub
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na
wniosek zainteresowanych
- 100
b) ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego po przeprowadzonych przetargach
-1
3. Zarząd zawarł 2 akty notarialne przenoszące własność lokalu po przeprowadzonym przetargu,
4. Spółdzielnia przeprowadziła 3 przetargi na zasiedlenie 21 lokali mieszkalnych przekazanych do dyspo-
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zycji RSM „Praga” bądź będących własnością Spółdzielni, w tym:
a) w budynkach znajdujących się na gruntach, których Spółdzielnia jest właścicielem gruntu
(ustanowienie odrębnej własności, przeniesienie
własności)
- 7 lokali
Na 3 lokale wpłynęły oferty. Po wpłaceniu wymaganych środków, zawarte zostały akty notarialne
ustanawiające odrębną własność, bądź przeniesienia własności.
b) w budynkach znajdujących się na gruntach będących we władaniu Spółdzielni
- 14 lokali
Na 10 z tych lokali wpłynęły oferty. Po wpłaceniu
wymaganych środków, spełnieniu wymogów statutowych, zawartych zostało 10 umów o ustanowieniu
spółdzielczego lokatorskiego prawa. W przypadku
4 lokali nie zostały wniesione wymagane wkłady
mieszkaniowe, a co za tym idzie nie zostały zawarte
umowy ustanawiające spółdzielcze lokatorskie prawa do tych lokali.
5. Zarząd RSM „Praga” podjął również 3 uchwały
określające przedmiot odrębnej własności lokali, tj.:
1) uchwałę nr 66/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości obejmującej działkę ewidencyjną nr 57/1 z obrębu 4-03-06 oraz
budynek mieszkalny położony przy ul. Ceramicznej 5 w Warszawie, opisanej w księdze wieczystej
nr WA3M/00403254/8,
2) uchwałę nr 67/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.
w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości obejmującej działkę ewidencyjną nr 57/2 z obrębu 4-03-06 oraz
budynek mieszkalny położony przy ul. Ceramicznej 5a w Warszawie, opisanej w księdze wieczystej nr WA3M/00403255/5,
3) uchwałę nr 68/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.
w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości obejmującej działkę ewidencyjną o nr 45/3 z obrębu 4-03-05 oraz
budynek mieszkalny położony przy ul. Myśliborskiej 87 w Warszawie, opisanej w księdze wieczystej WA3M/00342989/3.

Rozdział VI
Gospodarka nieruchomościami
W 2021 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,
obniżeniem kosztów opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
postępowaniami administracyjnymi toczącymi się
w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy oraz Urzędzie m. Marki, w tym o przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 20.07.2018 r.

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów,
opracowaniami geodezyjnymi dla nieruchomości,
analizowaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego,
ustanawianiem na nieruchomościach ograniczonych
praw rzeczowych, takich jak służebność przesyłu,
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 124,41 ha
gruntów, w tym 50,1% o uregulowanym stanie prawnym, tzn. Spółdzielnia posiada prawo użytkowania
wieczystego lub prawo własności. Do pozostałych
49,9% Spółdzielnia posiada roszczenie do m.st. Warszawy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste.

Uchwały umożliwią realizację wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokali w ww. nieruchomościach. Uchwały stały się prawomocne. Zarząd Spółdzielni przystąpił do realizacji wniosków mieszkańców
zmierzających do nabycia własności lokali po uzyskaniu zgody walnego w trybie uchwały, o której mowa
w art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.,
o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1208 t.j.), która została podjęta w drodze pisemnego głosowania w dniu 30 marca 2022 r.

W wyniku zmian, które weszły w życie w roku 1990
grunty Skarbu Państwa zostały w większości przekazane nowoutworzonym jednostkom samorządu terytorialnego, tj. gminom i to one miały i mają obowiązek potwierdzić aktem notarialnym prawo użytkowania wieczystego do gruntu na rzecz spółdzielni. Od dnia wejścia w życie ustawy z dn. 10.05.1990r. Przepisy wpro-

1.3. Sprawy windykacyjne

dzenia prawa użytkowania wieczystego aktem notarialnym dla spółdzielni mieszkaniowych do gruntów zabudowanych budynkami spółdzielczymi, spoczywa na
jednostkach samorządu terytorialnego, tj. w przypadku
Warszawy na Urzędzie m.st. Warszawa. Natomiast
Spółdzielnie zostały zobowiązane do złożenia w terminie do dnia 31.12.1996 r. wniosku o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego. RSM „Praga” obowiązek
ten wypełniła. Część gruntów Spółdzielni zostało przez
Urząd Miasta uregulowanych, a część nie.

Sekcja Windykacji, pod nadzorem Działu Członkowsko - Prawnego, od kilku lat prowadzi sprawy w zakresie windykacji należności wobec RSM „Praga”. Utworzenie specjalnej komórki odpowiedzialnej za windykację doprowadziło do systematycznego spadku zadłużenia wobec Spółdzielni. Egzekucja należności prowadzona jest przez Sekcję Windykacji dwutorowo: poprzez bezpośredni kontakt z dłużnikiem, podczas którego uzgadniany jest plan dobrowolnej spłaty zaległości,
a także na drodze postępowania sądowo-komorniczego.
Więcej informacji nt. działalności windykacyjnej prowadzonej przez Sekcję Windykacji znajduje się w Rozdziale II. Finanse i gospodarka Spółdzielni w 2021 r.
w pkt. 6.2 Eksmisje.

wadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz ustawy z dnia
29.09.1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami
i wywłaszczaniu nieruchomości, obowiązek potwier-

Zarząd Spółdzielni później wielokrotnie występował
do Urzędu m.st. Warszawy o przyspieszenie czynności związanych z regulacją stanu prawnego gruntów.
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 ustanowienie 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. Skierowano pisma do: Prezydenta
m.st. Warszawy, Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa, Zarządu Dzielnicy Praga Północ, Burmistrza
Dzielnicy Praga Północ, Zarządu Dzielnicy Targówek,
Burmistrza Dzielnicy Targówek.
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 o ustanowienie 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 31.07.2007 r.
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 ustanowienie użytkowania wieczystego. W pierwszej kolejności został złożony wniosek o odwieszenie postępowania dla nieruchomości przy ul. Białostockiej 7, 9, 11.
Obecnie w sądzie prowadzone są sprawy dotyczące następujących nieruchomości:
Położonych w Osiedlu „Kijowska”
1. ul. Białostocka 7, 9, 11 - postępowanie w toku. Odbyło się 13 rozpraw. W maju 2020 r. Spółdzielnia
uzyskała informacje, że od wielu lat Urząd m.st.
Warszawy rozpatruje 9 (dziewięć) roszczeń dekretowych, gdy wcześniej informowano wyłącznie o jednym. W dniu 7 lipca 2020 r. Sąd przeprowadził oględziny nieruchomości, a następnie we wrześniu
2020 r. zlecił biegłemu sądowemu z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego sporządzenie opinii na okoliczność ustalenia gruntów niezbędnych do
prawidłowego i zgodnego z przepisami oraz cywilizacyjnymi potrzebami i wymaganiami życiowymi
mieszkańców korzystania z ww. budynków. W maju
2021r. Biegły sądowy dostarczył opinię do Sądu.
Biegły stwierdza w opinii, że teren objęty pozwem
Spółdzielni stanowi grunt niezbędny do obsługi osiedla. Opinia biegłego jest w znaczącej części dobra
dla mieszkańców. Pełnomocnicy Miasta Stołecznego
Warszawy zabiegali o zmianę biegłego. Ostatnia
rozprawa odbyła się w dniu 17 stycznia 2022 r., na
której Sąd oddalił wniosek Miasta o powołanie kolejnego biegłego z zakresu urbanistyki i zlecił aktualizację informacji o roszczeniach dekretowych, nie
wyznaczając kolejnego terminu rozprawy;
2. „Szmulowizna Wschodnia” tj. nieruchomość przy
ulicach: Radzymińskiej, Łomżyńskiej, Łochowskiej,
Wołomińskiej, Siedleckiej – postępowanie w toku.
Odbyło się 18 rozpraw. W przypadku tej sprawy
nierozstrzygnięte przez Urząd m.st. Warszawy roszczenia dekretowe komplikują prowadzenie przez
Sąd postępowania. Z dotychczas przekazanych
przez Urząd m.st. Warszawy informacji wynika, że
jest zgłoszonych 5 (pięć) roszczeń dekretowych.
W połowie listopada 2020 r. nastąpiła zmiana oznaczenia sprawy oraz wydziału Sądu prowadzącego

23

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI W 2021 R. (opracowanie)

sprawę. Niestety wpłynie to na wydłużenie toczącego
się postępowania. Na rozprawie w dniu 1 kwietnia
2022 r. Sąd w nowym składzie wyznaczył termin
kolejnej rozprawy na dzień 18 listopada 2022 r.
W ramach tego postępowania Spółdzielnia zleciła
firmie architektonicznej opracowanie opinii w zakresie
ustalenia terenów niezbędnych do korzystania z budynków objętych pozwem w oparciu o geodezyjną
inwentaryzację powierzchniową wykonaną w 2021 r.
Położonych w Osiedlu „Jagiellońska”
ul. Jagiellońska 2, 4, 6 - postępowanie w toku.
W sierpniu 2018 r. Sąd ponownie zawiesił postępowanie ze względu na roszczenie dekretowe. W dniu
24 listopada 2020r. Sąd podjął postępowanie. Dotychczasowe informacje z Urzędu o liczbie roszczeń
dekretowych wskazywały, że Urząd m.st. Warszawy
nie rozpatrzył dwóch wniosków dawnych właścicieli. Ciągle oczekujemy w tym postępowaniu sądowym na zaktualizowane przez Urząd m.st. Warszawy informacje o roszczeniach dekretowych. Wyznaczony został termin rozprawy na dzień 19 sierpnia
2022 r. Dobrą wiadomością jest stanowisko z dnia
6 maja 2021 r. pełnomocników m.st. Warszawy
w którym uznali, że obszar objęty pozwem tj. działek 46/1, 46/2 z obrębu 4-15-06 wskazany przez
Spółdzielnię jest niezbędny do obsługi budynków
Jagiellońska 2, 4, 6.
Położonych w Osiedlu „Targówek”
ul. H. Junkiewicz, Kołowa, Wejherowska - postępowanie zawieszone przez Sąd ze względu na roszczenie byłych właścicieli. Sąd w przybliżeniu raz na
kwartał dopytuje Urząd m.st. Warszawy o stan zaawansowania prac przy rozpatrywaniu jednego roszczenia. Z dotychczas uzyskanych informacji wynika,
że są 23 (dwadzieścia trzy) sprawy z wniosków byłych właścicieli obejmujących tereny przy ulicach
Kołowej, Wejherowskiej oraz co najmniej jedno
obejmujące tereny przy ul. H. Junkiewicz. Tzw.
roszczenia dekretowe szerzej omówiono w akapicie
poniżej punktu 5.
We wszystkich ww. sprawach o uregulowanie stanu
prawnego gruntu na rzecz RSM „Praga”, Miasto St.
Warszawa zasłania się roszczeniami dawnych właścicieli i ich następców prawnych. Można wysnuć wnioski, że Urząd m.st. Warszawy nie prowadzi żadnych
działań, które zmierzałyby do rozpatrzenia i zakończenia spraw z wniosków byłych właścicieli, a roszczenia
dekretowe stanowią parawan, aby nie regulować stanu
prawnego gruntów na rzecz Spółdzielni i mieszkańców.
Jednocześnie Urząd m.st. Warszawy we wszystkich
sprawach neguje roszczenia Spółdzielni, prawa i potrzeby mieszkańców do uregulowania gruntu na rzecz
Spółdzielni i mieszkańców.
Położonych w Osiedlu „Generalska”
ul. Sz. Askenazego, Zamiejska, Trocka - postępowanie w toku. Odbyło się 13 rozpraw. Nieruchomość nie
jest objęta żadnymi roszczeniami osób trzecich. Na
rozprawach w dniu 16 grudnia 2020 r. oraz w dniu
17 lutego 2021 r. był ponownie przesłuchiwany biegły sądowy z zakresu architektury i urbanistyki. Dotychczasowe stanowisko biegłego było niekorzystne
dla mieszkańców, gdyż w swej opinii uznał tereny
parkingowe za niepotrzebne spółdzielcom. Przedstawiciele i pełnomocnicy Spółdzielni na obydwu rozprawach polemizowali z tezą biegłego przed sądem
i wytykali liczne błędy w jego opinii. Spółdzielnia
sporządziła aktualną geodezyjną inwentaryzację powierzchniową w oparciu, o którą uprawniony architekt opracował kontropinię, wskazując w niej na całkowitą słuszność roszczeń Spółdzielni. Spółdzielnia
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dostarczyła do Sądu tę kontropinię architektoniczną.
Sąd zobligował biegłego do ponownego przeanalizowania swojej opinii (sporządzenia opinii uzupełniającej nr 3) w kontekście dostarczonej przez Spółdzielnię dokumentacji. W dniu 6 września 2021 r. biegły
złożył w Sądzie Okręgowym opinię uzupełniającą
nr 3, która w znaczącej części potwierdza stanowisko
Spółdzielni w zakresie ustalenia gruntów niezbędnych
do korzystania z budynków położonych przy ulicach
Sz. Askenazego i Zamiejskiej. W lutym 2022 r. Sąd
zlecił biegłemu z zakresu rachunkowości sporządzenie opinii, nie wyznaczając terminu rozprawy.
W sprawie regulacji stanu prawnego gruntów na rzecz
RSM „Praga” w dzielnicy Targówek odbyło się spotkanie Zarządu RSM „Praga” z Zarządem Dzielnicy Targówek w dniu 23 lipca 2020 r. Przedstawiciele Urzędu
Dzielnicy Targówek poinformowali, że są zainteresowani uregulowaniem stanu prawnego gruntu na rzecz
RSM „Praga” i zamierzają zaktualizować informacje
o roszczeniach. Wówczas strony spotkania posiadały
wiedzę o istnieniu 9 roszczeń dekretowych w rejonie
ulic Kołowej 2, 4 i Wejherowskiej 3, 6 oraz co najmniej jednym obejmującym tereny przy ul. H. Junkiewicz 6, 8, 10. Na spotkaniu Spółdzielnia wyraziła wolę
zlecenia map, opracowań uwzględniających kwestie
istniejących roszczeń dekretowych oraz określenia
gruntów niezbędnych do korzystania z budynków Spółdzielni. W naszym przekonaniu ww. opracowanie
umożliwi ustalenie i uregulowanie obszarów bezspornych oraz ułatwi rozmowy o opłatach za korzystanie
z gruntów. Po spotkaniu Spółdzielnia kierowała kolejne pisma do Zarządu Dzielnicy Targówek o udzielenie
informacji umożliwiających zlecenie ww. opracowań
z uwzględnieniem roszczeń dekretowych. W odpowiedzi Spółdzielnia otrzymała pismo z dnia 28 maja
2021 r., w którym Burmistrz Dzielnicy Targówek poinformował o kolejnych 14 (czternastu) sprawach, obejmujących tereny przy ulicach Kołowej i Wejherowskiej, toczących się z wniosków byłych właścicieli
i stwierdził, że Urząd m.st. Warszawy jest zobligowany
przepisami prawa do rozpatrzenia w pierwszej kolejności wniosków (łącznie dwudziestu trzech) byłych właścicieli. Jednocześnie oznajmił, że pod każdym z budynków przy ul. Kołowej 2, 4 i ul. Wejherowskiej 3, 6
jest co najmniej jedno roszczenie byłych właścicieli lub
ich następców prawnych, więc nie ma możliwości
przeznaczenia dla Spółdzielni nieruchomości gruntowych zabudowanych ww. budynkami.
W przypadku gruntu przy ul. H. Junkiewicz 6, 8, 10
Spółdzielnia ponownie uzyskała informację o toczącym się postępowaniu administracyjnym w trybie dekretu Bieruta.
Niezależnie od miejsca występowania w Warszawie
roszczeń dawnych właścicieli i ich następców prawnych Miasto St. Warszawa zasłania się wspomnianymi
roszczeniami w sprawach o uregulowanie stanu prawnego gruntu na rzecz spółdzielni mieszkaniowych,
w tym RSM „Praga”. Można wysnuć wnioski, że
Urząd m.st. Warszawy nie prowadzi żadnych działań,
które zmierzałyby do rozpatrzenia i zakończenia spraw
z wniosków byłych właścicieli, a roszczenia dekretowe
stanowią parawan, aby nie regulować stanu prawnego
gruntów na rzecz Spółdzielni i mieszkańców.
Dla nieruchomości Szmulowizna AI, AII (położonej
w rejonie ulic Ząbkowskiej, Kijowskiej, al. Tysiąclecia,
T. Korsaka, Markowskiej) Spółdzielnia wystąpiła do
Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego
z wnioskiem o złożenie skargi nadzwyczajnej w sprawie oddalenia przez Sąd powództwa Spółdzielni
w przedmiocie ustanowienia użytkowania wieczystego

do ww. gruntów na rzecz RSM „Praga”. Prokurator Generalny przekazał wniosek do rozpatrzenia przez Prokuraturę Krajową. Obecnie czekamy na decyzję Prokuratury Krajowej. Podkreślić należy, że w sprawie wniesienia
skargi nadzwyczajnej w ww. sprawie do Rzecznika Praw
Obywatelskich z wnioskiem wystąpiła również Unia
Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce, której członkiem jest Prezes RSM „Praga” Andrzej Półrolniczak.
Grunty na Tarchominie I (w rejonie ulic Nagodziców
i Śreniawitów), Tarchominie IIA (w rejonie ulic Porajów
i Wittiga) i Tarchominie IIB (w rejonie ulic Gębickiej,
Atutowej, J. Antalla i Szczęśliwej) 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. Zarząd RSM „Praga”
dążąc do szybkiej regulacji stanu prawnego gruntów
zawarł w dniu 19.10.1995 r. porozumienie z Zarządem
Gminy Warszawa Białołęka, na mocy którego Gmina
Warszawa Białołęka zobowiązała się do ustanowienia
prawa użytkowania wieczystego na rzecz RSM „Praga”
do nieruchomości położonych w osiedlach Tarchomin I,
IIA, IIB. Kolejne porozumienie, tym razem pomiędzy
Miastem Stołecznym Warszawa, Skarbem Państwa
i RSM „Praga” zostało zawarte w dniu 30.10.2015 r.
Należy podkreślić, że do obowiązków Urzędu m.st.
Warszawa należy uregulowanie stanu prawnego gruntów w taki sposób, aby uzyskać jednolitą strukturę własnościową pod każdym budynkiem. Niestety w Warszawie urzędnicy miejscy nie wykazują się aktywnością w kwestii regulacji stanu prawnego gruntów. Po
wielu latach monitów ze strony Spółdzielni, petycjach
mieszkańców, wielokrotnych spotkaniach Zarządu
RSM „Praga” z Zarządem Dzielnicy Białołęka
(wcześniej przedstawicielami Gminy Warszawa Białołęka), przedstawicielami Biura Mienia Miasta i Skarbu
Państwa Urzędu m.st. Warszawy (wcześniej Biura Gospodarki Nieruchomościami), wpłynęła do RSM
„Praga” w dniu 26.01.2022 r. od Zastępcy Burmistrza
Dzielnicy Białołęka propozycja rozpatrzenia części
wniosku Spółdzielni o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego i przeniesienia własności budynków.
Propozycja zawiera wstępną koncepcję podziału os.
Tarchomin IIB i obejmuje grunt pod trzema budynkami
mieszkalnymi przy ul. Atutowej 5, 7 i ul. Gębickiej 4
oraz pod budynkiem hydroforni przy ul. J. Antalla 6A.
Urząd wskazał wspomniany rejon po uzyskaniu informacji o zakończeniu postępowań toczących się z wniosków dawnych właścicieli na podstawie przepisów
wywłaszczeniowych (grunty Tarchomina I, IIA i IIB
nie znajdują się w zasięgu działania tzw. dekretu Bieruta) oraz mając na uwadze, że jedynym właścicielem
wskazanego gruntu jest m.st. Warszawa. Spółdzielnia
w piśmie z dnia 23.02.2022 r. przyjęła przedstawioną
koncepcję podziału proponując niewielką zmianę polegającą na rozszerzeniu obszaru wydzielanego z os.
Tarchomin IIB. Urząd Dzielnicy Białołęka uruchomił
procedurę podziału nieruchomości. Niestety do dzisiaj
nie otrzymaliśmy odpowiedzi odnośnie przyjęcia przez
Urząd naszej propozycji zmiany. Mamy jednak nadzieję, że podjęta wreszcie przez Urząd współpraca daje
szansę na uzyskanie tytułu prawnego do gruntu w rejonie ul. Atutowej 5, 7, ul. Gębickiej 4, ul. J. Antalla 6A.
Jednak czas do zawarcia umowy notarialnej o ustanowieniu użytkowania wieczystego omawianego terenu
jest trudny do określenia.
Propozycja Urzędu dotycząca regulacji ww. obszaru
jest niestety jak dotąd jedyną. Pomimo licznych monitów Urząd wciąż nie przedstawił żadnych propozycji
odnośnie pozostałych nieuregulowanych gruntów
w rejonie osiedli Tarchomin I, IIA i IIB.
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Urząd m.st. Warszawy nie dość, że nie reguluje gruntów i odmawia mieszkańcom prawa do ww. nieruchomości, to nalicza Spółdzielni opłaty za tzw. bezumowne korzystanie, nie mając do tego żadnej podstawy
prawnej. Od początku praktykowanego przez Urząd
m.st. Warszawy jednostronnego narzucania opłat i podwyżek Spółdzielnia zdecydowanie kwestionuje ich
zasadność i wysokość. W licznej korespondencji jaka
jest prowadzona z Miastem podkreślamy, że wysokość
opłat jest zbliżona do opłat ponoszonych przez mieszkańców, dla których zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Zwracamy uwagę, że takie
zrównanie opłat nie ma uzasadnienia a prawa spółdzielców, którzy posiadają prawa na gruntach nieuregulowanych są mocno ograniczone w stosunku do
spółdzielców, którzy posiadają lokale na nieruchomościach z ustanowionym użytkowaniem wieczystym,
które już zostało przekształcone na własność. Pojawiło
się już nawet orzecznictwo sądowe, że gmina nie może
żądać od spółdzielni mieszkaniowej opłat za korzystanie z gruntów, jeżeli jednocześnie gmina nie realizuje
swojego zobowiązania i nie ustanawia prawa użytkowania wieczystego na rzecz spółdzielni. Spółdzielnia
ma bowiem maksymalnie ukształtowaną ekspektatywę
tego prawa, a co za tym idzie działania Urzędu powinny w tym momencie bezpośrednio zmierzać do uregulowania stanu prawnego gruntu znajdującego się we
władaniu spółdzielni. W tej sytuacji wprowadzanie
opłat za tzw. bezumowne korzystanie z gruntów stanowi obejście przez Urząd m.st. Warszawy prawnego
wywiązania się z ww. obowiązku uregulowania stanu
prawnego gruntów na rzecz spółdzielni.
Wyżej opisane działania RSM „Praga” nie są jedynymi
działaniami związanym z regulacją stanu prawnego
gruntu. W 2021 r. Spółdzielnia prowadziła czynności
związane z analizowaniem istniejących i projektowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Szczególnie wiele uwagi poświęcono istniejącemu mpzp terenu Pragi Centrum i projektowanemu mpzp dla północnej części Targówka Mieszkaniowego - część I.
mpzp terenu Pragi Centrum zatwierdzony uchwałą
Rady m.st. Warszawy nr XCIII/2736/2010 z dnia
21.10.2010 r
W dniu 04.10.2021 r. RSM „Praga” wystąpiła z wnioskiem do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy o zmianę istniejącego
mpzp dla terenu Pragi Centrum. polegającą na: usunięciu z mpzp zapisów umożliwiających na terenach
w sąsiedztwie budynków Białostocka 7, 9, 11 realizację nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
z usługami, usunięciu z mpzp obszarów planowanych
dróg gminnych, umożliwieniu zachowania dotychczasowego sposobu wykorzystania terenów, na których
znajdują się boksy garażowe i parking oraz wprowadzeniu w mpzp dla ww. obszarów zapisu dopuszczającego instalację szlabanów.
Uważamy, ze realizacja obecnego mpzp na obszarze
podwórka wzdłuż budynków Białostocka 7, 9 i 11 doprowadzi do degradacji strefy zieleni, rekreacji, wypoczynku oraz likwidacji miejsc do parkowania. Urbaniści
planujący budowę osiedla wzdłuż ulicy Białostockiej 7,
9 i 11, przewidzieli obszar podwórza jako tereny niezbędne do jego obsługi, spełniające potrzeby mieszkańców i potrzebę zrównoważonego rozwoju. Tym samym
tereny te nie powinny podlegać dalszej zabudowie.
W odpowiedzi na złożony wniosek Urząd m.st. Warszawy pismem z dnia 11.10.2021 r. poinformował, że
obecnie wniosek RSM „Praga” nie może być rozpatrzony. Podkreślono w piśmie, że „priorytetem Biura

Architektury i Planowania Przestrzennego jest dokończenie rozpoczętych procedur, szczególnie na
terenach nieobjętych dotąd obowiązującymi planami
miejscowymi”. Niestety powyższa informacja Urzędu sugeruje, że na rozpatrzenie wniosku Spółdzielnia
nie może obecnie liczyć.
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Targówka Mieszkaniowego - część I.
W związku z wyłożeniem projektu planu do publicznego
wglądu pracownicy RSM „Praga” czynnie uczestniczyli
w konsultacjach społecznych zarówno organizowanych
w terenie jak również online. Po analizie przedstawionego projektu Spółdzielnia zgłosiła w dniu 29.07.2021 r.
i 09.08.2021 r. szereg uwag. Ponad 950 uwag zgłosili
również mieszkańcy budynków przy ulicach Sz. Askenazego i Zamiejskiej. Niestety zgłoszone uwagi Spółdzielni
i mieszkańców nie zostały uwzględnione.
Urząd Miasta początkowo przygotował dwa warianty
planu. Szczególnie II wariant projektu planu był bardzo
niekorzystny dla mieszkańców budynków przy ul. Sz.
Askenazego i Zamiejskiej, ponieważ przewidywał
m.in. likwidację ponad 600 istniejących miejsc postojowych, a w zamian proponował nową zabudowę wielorodzinną i centrum handlowo-usługowe, które miałyby
powstać na tym obszarze. Urząd Miasta wybrał niestety
II wariant i ten wariant zawarty jest w obecnie procedowanym projekcie planu.
2. Działania mające na celu obniżenie kosztów opłat
z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
W 2021 roku Dział Gospodarki Nieruchomościami kontynuował sprawy toczące się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym, przed Sądem Rejonowym i przed
Sądem Okręgowym, mające na celu obniżenie opłat
rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.
Prowadzone były sprawy dotyczące niżej opisanych
nieruchomości:
przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym:
1. ul. Bolesława Chrobrego w Markach (dz. ew. nr 30/6
z obrębu 3-08);
2. ul. Bolesława Chrobrego w Markach (dz. ew. nr 30/2
z obrębu 3-08);
3. ul. Bolesława Chrobrego w Markach (dz. ew. nr 52/3
z obrębu 3-08);
4. ul. Bolesława Chrobrego w Markach (dz. ew. nr 52/2
z obrębu 3-08);
5. ul. Okólna 24 w Markach (dz. ew. nr 30/3, 52/4
z obrębu 3-08).
przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ:
ul. Smoleńska, św. Wincentego, ks. P. Skargi
(dz. ew. nr 22/3, 22/5, 22/6 z obrębu 4-10-12).
przed Sądem Rejonowym w Wołominie:
ul. Mieszka I 17, 21, 23, Okólna 28 w Markach
(dz. ew. nr 30/24 z obrębu 3-08);
przed Sądem Okręgowym Warszawa - Praga w Warszawie:
ul. Mieszka I 13, 15 w Markach (dz. ew. nr 30/25
z obrębu 3-08).
Zdecydowana większość orzeczeń SKO oraz wyroków sądowych, które do tej pory zapadły w takich
sprawach, była korzystna dla Spółdzielni, co przyniosło realne oszczędności dla mieszkańców ze spółdzielczymi prawami.
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. ul. Remiszewska 7 - dz. ew. nr 101/4 z obrębu 4-10-06
- obniżka o 18% względem stawki zaproponowanej
przez Miasto;
2. ul. Kuflewska - dz. ew. nr 111/26 z obrębu 4-10-06 obniżka o 12% względem stawki zaproponowanej
przez Miasto;
3. ul. Handlowa - dz. ew. nr 111/22 z obrębu 4-10-06 obniżka o 21% względem stawki zaproponowanej
przez Miasto;
4. ul. Kuflewska 6 - dz. ew. nr 111/24 z obrębu 4-10-06
- obniżka o 19% względem stawki zaproponowanej
przez Miasto;
5. ul. Kuflewska i ul. Janinówka (hydrofornia) dz. ew. nr 111/25 z obrębu 4-10-06 - obniżka o 23%
względem stawki zaproponowanej przez Miasto;
6. ul. Kuflewska 2, 4 - dz. ew. nr 111/28 z obrębu 4-10-06
- obniżka o 30% względem stawki zaproponowanej
przez Miasto;
7. ul. Janinówka (droga) - dz. ew. nr 33 z obrębu 4-10-06
- obniżka o 62% względem stawki zaproponowanej
przez Miasto;
8. ul. Prałatowska 2, 4, 5, 6, 8 - dz. ew. nr 50 z obrębu
4-10-09 - obniżka o 21% względem stawki zaproponowanej przez Miasto;
9. ul. Prałatowska (hydrofornia) - dz. ew. nr 46/1 z obrębu 4-10-09 - obniżka o 28% względem stawki zaproponowanej przez Miasto;
10.ulice: A. Gajkowicza 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, Mokra 2, 4,
23, Janinówka 7, 9, 9a, 11, 13, 14, Szczepanika 2 dz. ew. nr 111/19 z obrębu 4-10-06 - obniżka o 14%
względem stawki zaproponowanej przez Miasto;
11.ul. św. Wincentego 38 - dz. ew. nr 213/6 z obrębu
4-10-08 - obniżka o 38 % względem stawki zaproponowanej przez Miasto;
12.ul. św. Wincentego 40 - dz. ew. nr 168/9 z obrębu
4-10-08 - obniżka o 32 % względem stawki zaproponowanej przez Miasto;
13.ul. św. Wincentego - dz. ew. nr 168/8 z obrębu 4-10-08
- obniżka o 11 % względem stawki zaproponowanej
przez Miasto;
14.ulice ks. P. Skargi 63, św. Wincentego 28, 32, Smoleńska 82 - dz. ew. nr 134 z obrębu 4-10-12 - obniżka o 11% względem stawki zaproponowanej przez
Miasto;
15.ul. Myszkowska 33 - działki ew. nr 46/1, 46/2 z obrębu 4-10-10 - obniżka o 31% względem stawki zaproponowanej przez Miasto;
16.ul. Goławicka (hydrofornia) - dz. ew. nr 43/2 z obrębu 4-10-10 - obniżka o 15% względem stawki zaproponowanej przez Miasto;
17.ul. M. Ossowskiego 11 - dz. ew. nr 3 z obrębu 4-10-13
- obniżka o 20% względem stawki zaproponowanej
przez Miasto;
18.ulice: Smoleńska, Świdnicka, św. Wincentego,
ks. P. Skargi - działki ew. nr 22/3, 22/5, 22/6 z obrębu 4-10-12 - obniżka o 12% względem stawki zaproponowanej przez Miasto;
19.ul. Łomżyńska 22/24 - działki ew. nr 52, 53/6 z obrębu 4-14-04 - obniżka o 25% względem stawki
zaproponowanej przez Miasto;
20.ul. Jagiellońska 1, 3, 5A - dz. ew. nr 65 z obrębu 4-15-06
- obniżka o 21% względem stawki zaproponowanej
przez Miasto;
21.ul. Goławicka 1, 3, 5 - dz. ew. nr 43/4 z obrębu 4-10-10
- obniżka o 18% względem stawki zaproponowanej
przez Miasto.
22.ulice Wiosenna 1, 2, 3, Tarchomińska 10 - dz. ew.
nr 91 z obrębu 4-14-05 - obniżka o 17% względem
stawki zaproponowanej przez Miasto.
23.ul. Mokra 31, 33 - dz. ew. nr 29/1 z obrębu 4-10-06
- obniżka o 25% względem stawki zaproponowanej
przez Miasto.
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Powyższe prace związane z obniżeniem wysokości
opłat z tytułu użytkowania wieczystego miały istotny
wpływ na niższe opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi w prawo własności oraz mają wpływ
na niższe opłaty za grunty stanowiące części wspólne,
pozostające w użytkowaniu wieczystym RSM „Praga”,
niepodlegające ustawowemu przekształceniu użytkowania wieczystego na własność.
3. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
gruntu na własność
W 2021 roku Zarząd RSM „Praga” kontynuował prace
związane z postępowaniami administracyjnymi toczącymi się w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy oraz Urzędzie m. Marki o przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości, zgodnie
z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na
cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
tzw. „nowa ustawa” (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).
Zgodnie z ww. ustawą w dniu 1 stycznia 2019 r. prawo
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby
lokali stanowią lokale mieszkalne, przekształcone zostało w prawo własności.
Dla wszystkich nieruchomości Spółdzielni, które
w dniu 1 stycznia 2019 r. zabudowane były budynkami
mieszkalnymi wydane zostały już zaświadczenia potwierdzające fakt przekształcenia tytułu prawnego do
gruntu. Obecnie działania Spółdzielni w tym zakresie
koncentrują się na uzyskiwaniu z właściwych Urzędów
dzielnic zaświadczeń o wniesionych opłatach przekształceniowych w pełnej wysokości, a następnie do
składania w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg
Wieczystych wniosków o wykreślanie z działu III ksiąg
wieczystych wpisów dotyczących roszczenia dotychczasowego właściciela nieruchomości do opłaty przekształceniowej.
Do 21 marca 2022 r. RSM „Praga” uzyskała zaświadczenia o wniesieniu opłaty przekształceniowej dla
nw. nieruchomości:
Osiedle „Generalska”
1. ul. Remiszewska 1;
2. ul. Remiszewska 7;
3. A. Gajkowicza 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, ul. Janinówka 7, 9,
9A, 11, 13, 14, ul. Mokra 2, 4, 23, ul. Szczepanika 2;
4. ul. Kuflewska 2, 4.
Nieruchomości położone w Markach
1. ul. Mieszka I 17, 21, 23, ul. Okólna 28;.
Osiedle „Jagiellońska”
1. ul. Jagiellońska 62;
2. ul. Jagiellońska 64;
3. ul. Targowa 80/82;
4. Namysłowska 6, 6A.
Osiedle „Kijowska”
1. ul. Łomżyńska 22/24;
Osiedle „Targówek”
1. ul. Myszkowska 2, 4, ul. H. Junkiewicz 1, 4;
2. ul. H. Junkiewicz 12, ul. Myszkowska 1, 1A, 1B;
3. ul. Myszkowska 33;
4. ul. Prałatowska 2, 4, 5, 6, 8;
5. ul. Olgierda 44;
6. ul. Remiszewska 16, 18, 20;
7. ul. św. Wincentego 38;
8. ul. św. Wincentego 40;
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9. ul. Tykocińska 32;
10.ul. ks. P. Skargi 61;
11.ul. Pratulińska 10, 10A;
12.ul. Remiszewska 17;
13.ul. M. Ossowskiego 11;
14.ul. Goławicka 1, 3, 5;
15.ul. Goławicka 4, 7, 9, 11.
W przypadku nieruchomości położonej przy ul. Olgierda 42 zakwestionowana została przez Spółdzielnię wysokość opłaty przekształceniowej wskazana w zaświadczeniu wydanym przez Prezydenta m.st. Warszawy.
Konieczne było wszczęcie procedury odwoławczej
i skierowanie sprawy do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego. Sprawa jest w toku.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem prowadzona była procedura przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Witebskiej 2, 2A, 4, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach 61/1, 62/1, 62/3, 58/28 z obrębu 4-10-12.
W dniu 30.03.2021 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego dla m.st. Warszawy wydał zaświadczenie nr PINB.IIIOT.5120.134.2021.DBa uprawniające
RSM „Praga” do rozpoczęcia użytkowania zespołu
budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem
oraz usługami wraz z niezbędną infrastrukturą na
działkach ewidencyjnych o numerach 61/1, 62/1, 62/3,
58/28 z obrębu 4-10-12 położonych przy ul. Witebskiej 2, 2A, 4 w Warszawie. Powyższy fakt ma kluczowe znaczenie w kontekście procedury przekształcenia tytułu prawnego do ww. gruntu, ponieważ zgodnie z art. 13 ust. 1 ww. ustawy z 20 lipca 2018 r., jeżeli po 01.01.2019 r. na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym zabudowanym na cele mieszkaniowe,
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, budynek zostanie oddany
do użytkowania, prawo użytkowania wieczystego tego
gruntu przekształca się w prawo własności gruntu
z dniem oddania budynku mieszkalnego do użytkowania. Innymi słowy z dniem 30.03.2021 r. prawo użytkowania wieczystego ustanowione dla działek o numerach 61/1, 62/1, 62/3, 58/28 z obrębu 4-10-12 przekształcone zostało w prawo własności.
Z uwagi na fakt, że dotychczasowa stawka procentowa
opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla
ww. gruntu ustalona była w wysokości 3%, a de facto
grunt zagospodarowany jest aktualnie pod budownictwo mieszkaniowe, wystąpiono do Urzędu Dzielnicy
Targówek z wnioskiem o zmianę stawki procentowej
w trybie art. 73 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 3% na 1%. W toku dalszego postępowania
Urząd przyjął nową 1% stawkę, a następnie wydał
w dniu 4 października 2021 r. zaświadczenie o przekształceniu nr 604/2021/Z i ustalił wysokość opłaty
przekształceniowej.
Poza powyższymi sprawami w 2021 r. kontynuowane
było postępowanie administracyjne o przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. A. Kamińskiego 1, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 60 z obrębu 4-03-03, na podstawie
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tzw. stara ustawa). W dniu 7 października
2021 r. podczas zebrania z mieszkańcami Wspólnoty
Mieszkaniowej Kamińskiego 1 szeroko omówiona została tematyka przekształcenia tytułu prawnego dla tej
nieruchomości.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
jeżeli postępowanie o przekształcenie prowadzone na
podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. nie zakończy
się do dnia 31 grudnia 2021 r. wydaniem decyzji
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości, przekształcenie
następuje z dniem 1 stycznia 2022 r. zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Zatem zgodnie z powyższym przepisem w dniu 1 stycznia
2022 r. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości
przy ul. A. Kamińskiego 1 zostało przekształcone
w prawo własności. W celu przyspieszenia uzyskania
dokumentu potwierdzającego fakt przekształcenia wystąpiono w dniu 1 lutego 2022 r. do Urzędu Dzielnicy
Białołęka o wydanie zaświadczenia.

4. Czynności związane z bieżącym funkcjonowaniem
Spółdzielni
Dział Gospodarki Nieruchomościami uzupełniał i aktualizował dokumentację nieruchomości uregulowanych
i nieuregulowanych prawnie, będących w zasobach RSM
„Praga”. Prowadził indywidualne sprawy terenowoprawne dla poszczególnych Osiedli (dzierżawy, parkingi,
udostępnianie nieruchomości pod budowę infrastruktury
technicznej, nowe inwestycje, sprawy sporne). Ponadto
prowadził sprawy wymagające zgody Rady Nadzorczej,
związane z ustanowieniem ograniczonych praw rzeczowych, takich jak służebności przesyłu.
Zgodnie z art. 27 ust. 2 znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie
9 września 2017 r., takie działania jak udostępnianie terenu pod budowę infrastruktury technicznej, czyli budowę
różnego rodzaju sieci: energetycznej, ciepłowniczej, gazowej, kanalizacyjnej, itp. oraz ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na rzecz właściciela sieci, np.
służebności przesyłu, wymagają zgody właścicieli lokali
wyrażonej w formie uchwały. W związku z powyższym
organizowane były zebrania z mieszkańcami z udziałem
notariusza, na których współwłaściciele nieruchomości
głosowali nad wspomnianymi uchwałami.
Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w sprawie obciążenia nieruchomości:
Osiedla „Generalska”
6
Osiedla „Jagiellońska”
2
Osiedle „Kijowska”
6
Osiedle „Poraje”
6
Osiedle „Targówek”
9
Łącznie:
29
Uchwały właścicieli lokali podjęte w sprawie obciążenia nieruchomości:
Osiedle „Generalska”
6
Osiedla „Jagiellońska”
1
Osiedle „Kijowska”
1
Osiedle „Targówek”
1
Łącznie:
9
Powyższe uchwały zostały podjęte na zebraniach zorganizowanych w obowiązującym reżimie sanitarnym w dniach
od 02.03.2021 r. do 05.03.2021 r. oraz w dniach
25.06.2021 r., 15.07.2021r., 03.11.2021 r. i 07.12.2021 r.
Uchwały właścicieli lokali zostały zaprotokołowane
przez notariusza i podpisane przez przewodniczącego
ww. zebrań.
Liczba notarialnych protokołów:
Osiedle „Generalska”
Osiedla „Jagiellońska”
Osiedle „Kijowska”
Osiedle „Targówek”
Łącznie:

2
1
1
1
5
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Z obciążeniem nieruchomości związane było zawarcie:
aktów notarialnych o ustanowieniu służebności
przesyłu:
Osiedle „Generalska”
6
Osiedla „Jagiellońska”
1
Osiedle „Kijowska”
1
Osiedle „Targówek”
3
Łącznie:
11
umów określających warunki udostępnienia terenu:
Osiedle „Generalska”
3
Osiedla „Jagiellońska”
1
Osiedle „Kijowska”
10
Osiedle „Targówek”
4
Łącznie:
18

Rozpatrzone decyzje administracyjne, zawiadomienia,
postanowienia, orzeczenia przedstawia tabela nr 17.
TABELA nr 17
Osiedle

Decyzje

Zawiadomienia / Postanowi
Wyroki /
Zaświadczenia /
Orzeczenia
enia
ugody
Informacje

Erazma

1

15

2

0

-/-

Generalska

10

39

4

7

3/-

Jagiellońska

6

59

4

1

-/-

Kijowska

2

36

1

0

-/-

Poraje

2

31

1

0

-/-

Targówek

2

85

2

0

1/-

Łącznie:

23

265

14

8

4/0

Sprawy sporne, 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
Osiedle „Jagiellońska”
1
Osiedle „Generalska”
6
Łącznie:
7
Dział Gospodarki Nieruchomościami:
uczestniczył w spotkaniach na gruntach z geodetami
oraz przedstawicielami nieruchomości sąsiednich
w celu potwierdzenia wyznaczanych granic,
zlecał wykonanie operatów szacunkowych,
aktualizował dokumentację umożliwiającą prowadzenie procedur związanych z wyodrębnianiem własności lokali, w szczególności występował o wyrysy
i wypisy z ewidencji gruntów i budynków czy wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (64),
dokonywał wizji lokalnych w terenie, związanych
z wydawanymi przez Urzędy decyzjami administracyjnymi lub w sprawach spornych dotyczących bieżącej eksploatacji budynków i gruntów,
składał wnioski do sądu wieczystoksięgowego o dokonanie wpisów regulujących stan prawny w księgach wieczystych (3) oraz składał wnioski o wydanie
odpisów zwykłych ksiąg wieczystych (61), jak również badał w sądzie wieczystoksięgowym pojawiające się wzmianki,
uczestniczył w konsultacjach społecznych dotyczących
sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Warszawie, składał wnioski i uwagi do projektów planów zagospodarowania
przestrzennego oraz do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; złożono:
uwagi do projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st.
Warszawy w zakresie zabudowy śródmiejskiej;
uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Michałowa i Szmulowizny w rejonie al. „Solidarności”;

wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Pragi Centrum;
uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części
Targówka Mieszkaniowego - część I;
wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części
Targówka Mieszkaniowego;
uwagi do projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki II”;
uwagi (opinię) do projektu uchwały dotyczącej
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

W związku z trwającą epidemią i w odniesieniu do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 374), Kodeksem pracy oraz § 10 Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu
epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491), Zarząd RSM
„Praga” przyjął Zarządzenia w sprawach zasad bezpieczeństwa oraz organizacji pracy i obsługi interesantów
w RSM „Praga” w czasie epidemii Covid-19.

W ramach wykonywanych prac udzielano informacji
mieszkańcom, potencjalnym nabywcom lokali RSM
„Praga”, biurom obrotu nieruchomościami, bankom,
komornikom sądowym, rzeczoznawcom majątkowym
w różnych sprawach, w tym: o stanie prawnym gruntów, na których posadowione są budynki Spółdzielni
i procedurach związanych z przekształceniem tytułu
prawnego do gruntu (45).

Zarządzenia te miały na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2 oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz pracownikom Spółdzielni.

Rozdział VII
Sprawy organizacyjne i pracownicze, informatyczne,
marketing i reklama

Kontynuowane były postanowienia Zarządu z 2020
roku, w tym m.in.:
1. Odwołanie wszelkich imprez, konferencji, większych spotkań i wydarzeń organizowanych lub
współorganizowanych przez RSM „Praga”. Większość posiedzeń Rady Nadzorczej oraz Rad Osiedli
odbywała się zdalnie, przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań
z osobami z zewnątrz na terenie RSM „Praga”,
a także poza nim.

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 i nadzorował ich realizację po uchwaleniu przez Radę Nadzorczą. Prowadził również nadzór i kontrolę oraz wytyczał
kierunki prac Administracji Osiedli.
W 2021 r. Zarząd podczas wykonywania obowiązków
statutowych odbył 101 posiedzeń, podejmując 68 uchwał
oraz 42 zarządzenia. Ze względu na epidemię COVID19, większość posiedzeń Zarządu odbyło się w formie
wideokonferencji, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 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. Odpowiadał mieszkańcom Spółdzielni na korespondencję wpływającą do Biura Zarządu. 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 i sądowymi.
Zarząd przedstawiał projekty uchwał Radzie Nadzorczej, po poddaniu ich szczegółowej oraz merytorycznej
analizie i ocenie. Po zaopiniowaniu przez komisje, projekty uchwał były przedmiotem obrad Rady Nadzorczej RSM „Praga”.

Zarząd na bieżąco informował mieszkańców na stronie
internetowej Spółdzielni, a także na łamach gazety
„eReSeM PRAGA”, o istotnych sprawach Spółdzielni.

Dla bezpieczeństwa pracowników i interesantów przygotowano m.in.:
1. przed wejściem do Biura Zarządu - skrzynkę podawczą w celu umożliwienia interesantom pozostawienia korespondencji (bez pokwitowania).
2. stanowiska i płyny do dezynfekcji rąk w toaletach,
pomieszczeniach socjalnych, recepcji, sekretariacie,
przy wielofunkcyjnych drukarkach i innych miejscach częstszego przebywania pracowników,
3. jednorazowe rękawiczki dla pracowników,
4. preparaty do dezynfekcji klawiatur, myszek, słuchawek telefonicznych itp.,
5. szyby odgradzające typu „pleksi” w recepcji, sekretariacie i biurach.
Zarząd RSM „Praga” na bieżąco reagował na zmiany
wprowadzane przez organy administracji państwowej,
dostosowując je do zasad obowiązujących w Spółdzielni.
1.2. Działalność na rzecz mieszkańców
Przedstawiciele RSM „Praga” od lat czynnie uczestniczą we wszelkich projektach, spotkaniach i posiedzeniach poruszających najważniejsze dla mieszkańców
tematy, takie jak regulacja prawna gruntów, opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, czy zmian
w przepisach spółdzielczych.
Gospodarka odpadami komunalnymi
W 2021 roku RSM „Praga”, w związku z kolejnymi
zmianami w sposobie naliczania opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, wystosowała liczne wystąpienia
do Prezydenta m.st. Warszawy, radnych czy urzędników
zajmujących się tematem gospodarki odpadami. Zarząd
oraz pracownicy Spółdzielni brali udział w wielu spotkaniach z przedstawicielami Urzędu Miasta. Uwagi naszej
i innych spółdzielni niestety nie zostały uwzględnione.
Na skutek skargi RSM „Praga” Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 27.01.2021 r. unieważnił częściowo uchwały Rady m.st. Warszawy
z 12.12.2019 r. i 16.01.2020 r. na podstawie których
w Warszawie od 01.03.2020 r. do 31.03.2021 r. obowiązywały miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 65 zł od gospodar-
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stwa domowego w budynku wielorodzinnym. Ostatecznie wyroki WSA w dniu 14.10.2021 r. utrzymał w mocy Naczelny Sąd Administracyjny. Na tej podstawie
Spółdzielnia w lutym 2022 r. wystąpiła do Prezydenta
m.st. Warszawy z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty
i jej rozliczenie. Prezydent m. st. Warszawy postanowił
odmówić wszczęcia postępowania.
W wyniku skargi RSM „Praga” Samorządowe Kolegium
Odwoławcze uchyliło postanowienie Prezydenta m.st.
Warszawy i nakazało mu merytoryczne rozpatrzenie
wniosku Spółdzielni. Czekamy na decyzję Prezydenta.
Dzięki skardze RSM „Praga” i kilku innych spółdzielni
w Warszawie w dniu 8 lipca 2021 r. Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Warszawie stwierdził, jako niezgodnych z prawem, nieważność uchwał Rady m. st. Warszawy nr XXXVIII/1200/2020 oraz XXXVIII/1201/2020
wprowadzających nowe zasady ustalania opłat z tytułu
gospodarowania odpadami komunalnymi w Warszawie
wyliczanych na podstawie zużycia wody w nieruchomości, a tym samym wprowadzające drastyczne podwyżki
obowiązujące od 1 kwietnia 2021 r.
Jesienią 2021 r. Prezes Andrzej Półrolniczak brał również udział w spotkaniach z przedstawicielami Ratusza,
w tym Sekretarzem Miasta St. Warszawy, w sprawie
ustanowienia nowych zasad ustalania opłat za śmieci.
Rada m.st. Warszawy, pomijając uwagi zgłoszone
przez Prezesa Andrzeja Półrolniczaka i innych spółdzielców, w dniu 18 listopada 2021 r. podjęła Uchwały
nr LVI/1749/2021 oraz nr LVI/1750/2021, które po raz
kolejny zmieniły sposób i metodę obliczania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadzając metodę ustalania opłat za gospodarowanie odpadami od gospodarstwa domowego w zależności od 5
przedziałów powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Uchwały te uchyliła w grudniu Regionalna Izba
Obrachunkowa. Stąd, już bez konsultacji ze spółdzielniami, Rada m.st. Warszawy w dniu 17 grudnia 2021 r.
przyjęła uchwałę nr LVIII/1854/2021, która od 2022 r.
wprowadziła jednakową stawka dla wszystkich lokali
mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych wynoszącą 85 zł. Ta zmiana spowodowała, że osoby samotne
de facto zapłacą za śmieci tyle samo co wieloosobowe
gospodarstwa domowe. W dniu 21 grudnia 2021 roku
przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, w tym
RSM „Praga”, w ramach działalności Zespołu ds.
wspierania i koordynowania inicjatyw spółdzielni
i wspólnot mieszkaniowych, wystosowali kolejne pismo do Prezydenta m.st. Warszawy - Pana Rafała Trzaskowskiego - z prośbą o spotkanie i rozmowę na temat
obowiązującego obecnie sposobu obliczania opłaty za
gospodarowanie odpadami w celu wspólnego wypracowania projektu nowych zasad możliwie najbardziej
sprawiedliwych dla mieszkańców. Spotkanie z Panem
Prezydentem do dzisiaj się nie odbyło.
Regulacja stanu prawnego gruntów
Kontynuowane były rozmowy i spotkania z władzami
Miasta w sprawie ustanowienia na rzecz warszawskich
spółdzielni prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na których znajdują się budynki i inne tereny
spółdzielcze. Niestety rozmowy te wciąż nie przynoszą
efektów. Prezes Andrzej Półrolniczak uczestniczył również w spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa
Rozwoju i Technologii, podczas których omawiane
były problemy związane z ciągłym brakiem rozpatrzenia przez gminy roszczeń spółdzielni o ustanowienie
prawa użytkowania wieczystego do gruntów oraz możliwości stworzenia odpowiednich rozwiązań ustawowych, które przyczyniłyby się do skutecznego przeprowadzenia regulacji stanu prawnego tych gruntów na
rzecz spółdzielni.
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Ponadto Prezes Andrzej Półrolniczak uczestniczył
w spotkaniach Parlamentarnego Zespołu ds. Uregulowania Gruntów pod Budynkami Spółdzielczymi, podczas których również omawiane były problemy związane z brakiem ustanowienia tytułu prawnego do gruntów
na rzecz spółdzielni oraz przedstawiane wstępne pomysły stosownych rozwiązań ustawowych w celu rozwiązania tego problemu.
Przedstawiciele spółdzielni uczestniczyli również
w opiniowaniu projektu ustawy o prawie spółdzielni
mieszkaniowych do gruntów oraz brali udział w posiedzeniu Komisji Infrastruktury, zgłaszając podczas posiedzenia konieczność przyjęcia odpowiednich rozwiązań ustawowych w tej sprawie.

Nowelizacja przepisów spółdzielczych
W ubiegłym roku, na prośbę Ministerstwa Rozwoju
i Technologii RSM „Praga” dwukrotnie opiniowała
projekty nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Ponadto przedstawiciele Spółdzielni
wraz z Prezesem Andrzejem Półrolniczakiem brali
udział w posiedzeniu senackiej komisji infrastruktury
opiniującej projekt senacki przygotowany przez Senator Lidię Staroń kolejnej nowelizacji ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych. Projekt ten został
negatywnie oceniony m.in. przez Rzecznika Praw
Obywatelskich, Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, większość senatorów i organizacji spółdzielczych. Duże zastrzeżenia miało również Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

2. Prezentacja nowych mieszkań na serwisach nieruchomościowych
Stała prezentacja mieszkań i lokali usługowych z inwestycji Metro Targówek / Stacja Targówek na najpopularniejszych portalach nieruchomościowych.
3. Kampania leadowa mieszkań i lokali usługowych na
stronie rynekpierwotny.pl, działania stałe, realizowane co miesiąc.
4. Kampania outdoorowa (banerowa) inwestycji RSM
„Praga”
Prezentacja inwestycji Stacja Targówek na nośnikach zlokalizowanych na Pradze Północ, Targówku i Tarchominie
na nośnikach zewnętrznych (miesięczne ekspozycje).

1.3. Działalność charytatywna
Akcja RSM „Praga” dla zwierząt
Już po raz czwarty z inicjatywy RSM „Praga” została
zorganizowana akcja pomocy dla podopiecznych
schroniska. Podarowane przez pracowników Spółdzielni dary oraz zebrane datki zostały przekazane Fundacji
„Przyjaciele Braci Mniejszych”, prowadzącej schronisko w Nowym Dworze Mazowieckim. Zima to zawsze
najtrudniejszy czas dla podopiecznych schroniska, dlatego wśród przekazanych rzeczy znalazły się między
innymi koce, poszewki czy ręczniki, które zapewnią
zwierzętom ciepło w najmroźniejsze dni w roku. Przekazane przez nas datki zostaną przeznaczone natomiast
na codzienne potrzeby schroniska, takie jak zakup karmy czy lekarstw.

Powyższa akcja została zorganizowana ze środków
prywatnych pracowników RSM „Praga”.
1.4. Działania reklamowe i marketingowe
1. Stworzenie identyfikacji wizualnej nowej inwestycji
mieszkaniowej RSM „Praga” - PRZYSTANEK
TARGÓWEK - przygotowanie inwestycji - materiałów informacyjnych folderów/ulotek, stworzenie
zakładki dotyczącej nowej inwestycji na stronie
spółdzielni, profilu inwestycji na serwisie Facebook,
obrandowanie inwestycji.

5. Działania w social mediach - Facebook i Instagram
RSM PRAGA
Regularna komunikacja na serwisach społecznościowych
- na fanpage’ach inwestycji mieszkaniowych (każda
nowa inwestycja ma dedykowaną stronę na Facebooku),
na profilu głównym Spółdzielni oraz na Instagramie,
gdzie regularnie publikowane są wpisy i relacje - RSM
PRAGA, Stacja Targówek, Przystanek Targówek.
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6. Prace graficzne związane z całorocznymi działaniami spółdzielni - projekty przygotowywane na potrzeby działań promocyjnych mieszkań - (plakaty,
bannery, billboardy, wizualizacje, projekty, grafiki
i inne), działań związanych z projektami realizowanymi dla BZ i Administracji i wszystkich projektów
wizerunkowych.

7. Mural „Radosna Strona Miasta”

11.Kampania online lokali usługowych
1.5. Informatyzacja Spółdzielni
Dział Informatyki w Biurze Zarządu sprawuje opiekę
nad prawidłowym działaniem infrastruktury teleinformatycznej - od okablowania sprzętem po administrowanie serwerami całej Spółdzielni. Spółdzielnia posiada serwery: bazodanowe, pocztowy, aplikacji bankowości elektronicznej, plików, ebok (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 wykonywano następujące czynności:
aktualizacja oprogramowania,
konfiguracja systemów,
monitorowanie dostępności usług,
wprowadzanie zmian,
usuwanie usterek sprzętowych i problemów z oprogramowaniem,
tworzenie kopii zapasowych.
8. Bookcrossing - zamówienie, zamontowanie, obrandowanie pomarańczowych biblioteczek oraz zamontowanie ich na osiedlach RSM „Praga”.

9. Oklejanie okien, obrandowywanie naszych inwestycji, lokali usługowych, biura sprzedaży oraz działu
inwestycji.
10.Zaprojektowanie i wykonanie namalowanego placu
zabaw dla dzieci - Osiedle Kijowska.

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,
aktualizuje i wdraża procedury polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
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,
prowadzi korespondencję z mieszkańcami: rozwiązując problemy z logowaniem się do ebok-a
(elektronicznego biura obsługi klienta), a także przyjmuje wnioski, co do jego modyfikacji wg zgłaszanych
potrzeb, tłumacząc je na opis techniczny wymagań
skierowany 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 foto-
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grafii: 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 2021 r. Spółdzielnia przeprowadziła następujące
projekty informatyczne:
1. Dostosowanie infrastruktury teletechnicznej do realizacji pracy zdalnej przez pracowników Spółdzielni,
2. Wdrożenie oprogramowania do obsługi spotkań
i wideokonferencji Teams firmy Microsoft,
3. Projektowanie interaktywnych kart do głosowania
na odległość dla członków Rady Nadzorczej Spółdzielni w technologii Adobe Forms,
4. Obsługa i wsparcie techniczne posiedzeń Komisji
Przetargowych, Rad Osiedli, Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółdzielni w trybie online (przez Internet),
5. Opracowanie harmonogramu przeniesienia infrastruktury informatycznej oraz centrali telefonicznej
w związku z planowaną zmianą siedziby Administracji Osiedla „Targówek” w 2021 r.
1.6. Gazeta eReSeM PRAGA
Gazeta jest redagowana i przygotowywana do druku
w Biurze Zarządu. Wydawana jest w nakładzie 18 tysięcy egzemplarzy. Autorami artykułów są pracownicy
Komórek Biura Zarządu oraz Administracji Osiedli.
W 2021 roku wydawane zostały dwa numery gazety
„eReSeM PRAGA”, w których dominowały artykuły
o tematyce spółdzielczej, opisujące bieżące sprawy
z działalności RSM „Praga”.
W gazecie omówione zostały między innymi:
sprawy dot. bieżącej działalności eksploatacyjnej
i remontowej,
sprawy dot. opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w tym wystosowany do Ministra
Klimatu i Środowiska apel oraz list otwarty do
Prezydenta m.st. Warszawy w w/w sprawie,
kwestia likwidacji parkingów społecznych w rejonie
ulic Askenazego i Zamiejskiej ujęta w Planie zagospodarowania przestrzennego dla północnej części
Targówka Mieszkaniowego - cz. I oraz związany
z tym protest Spółdzielni oraz jej mieszkańców,
wniosek RSM „Praga” o zmianę Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego w związku z planowaną likwidacją terenów zielonych, rekreacyjnych oraz miejsc parkingowych przy
ul. Białostockiej 7, 9 oraz 11,
relacja z wmurowania kamienia węgielnego pod
budowę inwestycji „Przystanek Targówek” zlokalizowanej przy ul. Kuflewskiej 6,
plan remontów na 2022 rok,
wieści z naszych Osiedli - cykl krótkich relacji
z Osiedli RSM „Praga” opisujących aktualne
wydarzenia z życia danego Osiedla,
działalność społeczno-kulturalno-wychowawcza ogłoszenie rodzinnego konkursu wielkanocnego,
relacja z zajęć Nordic Walking, wyniki konkursu
fotograficznego „Zaczytana jesień”,
nie zabrakło także rozrywki - krzyżówki, sudoku.
1.7. Sprawy pracownicze
Kształtowanie przez Zarząd polityki kadrowej w strukturze organizacyjnej Spółdzielni polega przede wszystkim na prowadzeniu racjonalnej polityki zatrudnienia
zgodnie z potrzebami Spółdzielni.

W 2021 r. z uwagi na trwający stan pandemii wyzwaniem stała się koordynacja pracy przy wzmożonym
reżimie sanitarnym, zapewniającym jednak nieprze-
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rwaną pracę Spółdzielni, a tym samym ciągłość bieżącej obsługi mieszkańców.
Wobec zawieszenia na czas epidemii działalności Klubów Osiedlowych, ich pracownicy zostali oddelegowani do pracy w innych jednostkach organizacyjnych,
uzupełniając wolne etaty powstałe np. z powodu przejścia pracowników na emerytury. Zaoszczędzone na
działalności Klubów Osiedlowych środki zostały, na
podstawie uchwały Rady Nadzorczej, przekazane do
dofinansowania modernizacji placów zabaw lub utworzenia nowych placów zabaw i siłowni plenerowych.

Rozdział VIII
Działalność społeczno-oświatowo-kulturalna
Działalność społeczno-kulturalna w RSM „Praga” zawsze była prowadzona w szerokim zakresie. W związku
z szerzącą się pandemią wirusa SarsCoV-2, działalność
klubów do września 2021 r. została całkowicie zawieszona. Pracownicy klubów zostali oddelegowani do
prac w Administracjach uzupełniając wolne etaty.
W III kwartale roku, obserwując spadającą liczbę zakażeń, postanowiliśmy stopniowo przywracać w niektórych klubach zajęcia dedykowane seniorom.
W ramach promowania zdrowego stylu życia wśród
mieszkańców Spółdzielni RSM „Praga”, Zarząd postanowił zorganizować zajęcia Nordic Walking oraz gimnastykę „Zdrowy kręgosłup”. Najważniejszą kwestią przy wyborze ww. aktywności były aktywizacja mieszkańców,
a szczególnie seniorów, którzy zmuszeni byli ostatnie
miesiące spędzić w domu, popularyzacja Nordic walking,
nauka prawidłowej techniki chodzenia z kijkami oraz
korzyści wynikające z uprawiania tej dyscypliny sportowej. Natomiast zajęcia "Zdrowy kręgosłup" miały przede
wszystkim charakter profilaktyczno-terapeutyczny.
Zajęcia prowadził wielokrotny Mistrz Polski, medalista
Mistrzostw Świata i Europy Nordic Walking, aktualny
Mistrz Europy na dystansie 10 km - Pan Krzysztof
Człapski.
Do dyspozycji uczestników zajęć były kijki zakupione
przez Spółdzielnię i udostępniane na czas treningów
oraz maty do ćwiczeń. Czas trwania każdego z zajęć
wynosił 60 minut.
Zajęcia z Nordic Walking odbywały się w Parku Stefana „Wiecha” Wiecheckiego na Targówku oraz w Parku
Picassa na Tarchominie.
Gimnastyka „Zdrowy kręgosłup” dla mieszkańców
Osiedli Targówek i Generalska - w związku z remontem
klubu „Nasz Klub” przy ul. Zamiejskiej 1 - prowadzona
była w Klubie „Pinokio”, przy ul. Ossowskiego 11.
Umożliwiliśmy również, by z zachowaniem pełnego
reżimu sanitarnego, swoją działalność wznowił Chór
„Sonorki” z Klubu „Pinokio”, Koła Emerytów (Koło
Nr 9 z Klubu „Pinokio” i Nr 15 z Klubu „Nasz Klub”)
z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Odział Targówek, jak również sekcja tenisa stołowego z Klubu „Pinokio”.
Wszyscy uczestnicy ww. zajęć byli w pełni zaczepieni,
po każdych zajęciach następowała dezynfekcja wszystkich sprzętów min. stołów, blatów, czy mat oraz wietrzenie pomieszczeń.
Poniżej przedstawiono zrealizowane zajęcia w poszczególnych klubach.

Osiedle „Poraje”, „Klub Arkona”
ul. Nagodziców 3
Stacjonarna działalność klubu została zawieszona do
końca roku 2021.
Zajęcia Nordic Walking dla Seniorów prowadzone od
września 2021 r. w środy i piątki, w godzinach 13:1514:15 w Parku Picassa.
Osiedle „Generalska”, „Nasz Klub”
ul. Zamiejska 1, tel. 22 679-58-52
Wykorzystując fakt, iż działalność klubu w roku
2021 r. została czasowo zawieszona, Zarząd wraz
z Kierownictwem Administracji Osiedla „Generalska”
postanowił przeprowadzić gruntowny remont klubu.

Dokonano kompleksowych zmian architektury wnętrz.
Dzięki możliwości powiększenia klubu o dodatkową
salę , schowek oraz toaletę poprawiła się znacznie jego
funkcjonalność. Ponadto dokonano wymiany drzwi,
pokrycia ścian, podłóg, oświetlenia, armatury sanitarnej oraz kuchennej. Klub zyskał nowoczesny, atrakcyjny wygląd.
Zajęcia prowadzone od września 2021 r. dla Seniorów:
poniedziałki 10:00 - 11:00
• zajęcia z Nordic Walking w Parku Wiecha
poniedziałki 11:30 - 12:30
• zajęcia z gimnastyki „Zdrowy kręgosłup”.
W związku z remontem klubu „Nasz Klub” zajęcia
odbywały się gościnnie w Klubie „Pinokio” przy
ul. Ossowskiego 11.

wtorki 11:00 - 15:00
Odbywały się spotkania Seniorów z Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Koła Nr 15.
W związku z remontem klubu przy ul. Zamiejskiej 1,
Seniorzy otrzymali od Kierownictwa Administracji
lokal zastępczy.
Osiedle „Targówek”
a) Klub „Pinokio”, ul. Ossowskiego 11, tel. 691 999 429
b) Filia Klubu „Pinokio” ul. Goławicka 1, tel. 22
679-78-72
W lipcu 2021 r klub „Pinokio” zmienił siedzibę na
ul. Ossowskiego 11.
W Klubie „Pinokio” przy ul. Goławickiej 1 mieliśmy
do dyspozycji 78 m2 w tym dwie niewielkie sale, małą
kuchnię oraz jedną toaletę, Teraz do dyspozycji naszych mieszkańców jest niemalże 140 m2 w tym: sala
o metrażu 78 m2, z lustrami, którą można podzielić
w razie potrzeby na dwie mniejsze sale przesuwaną
ścianą, mniejsza sala o metrażu ponad 20 m2 na zajęcia
plastyczne i edukacyjne, biuro dla pracowników klubu
(ponad 12 m2) oraz dwie przestronne toalety. Nowa
siedziba klubu znajduje w doskonale skomunikowa-

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI W 2021 R. (opracowanie)

nym miejscu, w samym sercu Targówka Mieszkaniowego, nieopodal wejścia do stacji metra. Na prośbę
naszych mieszkańców, szczególnie Seniorów, Klub
„Pinokio” przy ul. Goławickiej 1 będzie funkcjonował
jako filia i służył naszym starszym mieszkańcom.
Zajęcia prowadzone od września 2021 r. dla Seniorów:
Poniedziałki
10:00-12:00 - Spotkania Chóru „Sonorki”, Klub
„Pinokio” filia przy ul. Goławickiej 1
13:00-15:00 - Gra w tenisa stołowego dla Seniorów,
Klub „Pinokio” przy ul. Goławickiej 1
Wtorki
11:00-13:00 - Gra w tenisa stołowego dla Seniorów,
Klub „Pinokio” przy ul. Goławickiej 1
Środy
10:30-14:00 - Spotkania Członków Koła Nr 9 PZERiI
Oddział Targówek, Klub „Pinokio” przy ul. Goławickiej 1
Czwartki
10:00-11:00 - Zajęcia Nordic Walking w Parku Wiecha
11:30-12:30 - Zajęcia z gimnastyki „Zdrowy kręgosłup”, Klub „Pinokio”, ul. Ossowskiego 11
11:30-13:30 - Gra w tenisa stołowego dla Seniorów,
Klub „Pinokio” przy ul. Goławickiej 1
Piątki
11:00-12:30 - Dyżur Radnego Dzielnicy Targówek, Pana
Witolda Harasima. Klub „Pinokio”, ul. Goławicka 1.
W Klubie „Pinokio” działa chór Seniorów „SONORKI”,
którego występy od wielu lat cieszą się dużym zainteresowaniem. W 2021 roku członkowie zespołu wzięli
udział w zaledwie czterech koncertach. Wszystkie pozostałe koncert i festiwale zostały odwołane.
W Osiedlu „Targówek” kolejny rok działała sekcja
zapaśnicza dla dzieci i młodzieży prowadzona przez
Uczniowski Klub Sportowy „Zdrowy Targówek”.
RSM „Praga” od kilku lat wspiera działalność Klubu,
m.in. udostępnia pomieszczenia dla sekcji zapaśniczej
Klubu. Zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu
i skupiły ok. 70 uczestników. Treningi prowadzone
były w trzech grupach wiekowych: dzieci, młodzież
starsza i dorośli. Miejscem treningów są sala przy
ul. Junkiewicz 8 oraz siłownia przy ul. Junkiewicz 12.
W 2021 roku zawodnicy startowali w kilku turniejach
zapaśniczych, sumo i koluchstyl na terenie całego kraju, zdobywając wiele medali oraz pucharów za punktację klubową poszczególnych turniejów.
W 2021 r. zorganizowane zostały następujące imprezy
zapaśnicze:
12-13.02.2021 r. - Puchar Polski Seniorów - styl klasyczny - grupa z Targówka wróciła z licznymi medalami,
19-21.02.2021 r. - Puchar Polski Kadetów w zapasach - 2 miejsce Zelima Mutsukhaeva,
21.03.2021 r. - Mistrzostwa Polski Juniorów w zapasach - 3 miejsce dla Jakuba Rokickiego,
26-28.03.2021 r. - Puchar Polski Kadetów - 3 miejsce dla Daniela Zawadzkiego,
Warszawska Olimpiada Młodzieży w stylu klasycznym - i tu okazał się niepokonany w swojej kategorii
Daniel Zawadzki, a brązowy medal wywalczył również Maks Korbuszewski,
Puchar Polski Juniorów - zawodnik Matsukhaev
Zelimkhan wywalczył 1 miejsce,
Mistrzostwa Polski Weteranów, podczas których
trener UKS „Zdrowy Targówek” - Jacek Sidorowicz
- został mistrzem Polski,
Październik 2021 r. Grand Prix Polski w koluchstylu
- mistrzem został Paweł Wojciechowski w kat. do
77 kg., 3 miejsce w tej samej kategorii zajął Jakub
Rokicki. Brąz wywalczyli: Sebastian Gwiazda oraz
Dariusz Skolozyński w kat. 100 kg oraz 100 kg +,
Puchar Polski kadetów - brąz dla Daniela Zawadzkiego,

Mistrzostwa Mazowsza w zapasach w stylu wolnym zawodnicy UKS „Zdrowy Targówek” stanęli na podium. Drugie miejsce zajął Ireneusz Krawiec, 3 miejsce Oskar Kaflik, a 5 miejsce zajął Jan Garczewski.
Klub uczestniczy również w innych działaniach na rzecz
dzieci z Targówka. Przykładem może być zorganizowanie akcji „Lato i zima w mieście”, a także, w porozumieniu z Urzędem Dzielnicy Targówek, cyklu treningów dla
dzieci w szkołach podstawowych.
Osiedle „Kijowska”, Klub „Kuźnia”
ul. Ząbkowska 42
W trudnym dla Wszystkich czasach pandemii ajent Firma „Attis” prowadzona przez Magdalenę Solarz
niestety zrezygnowała z prowadzenia restauracji i klubu. Mimo wszystkich obostrzeń i ograniczeń Komisja
Społeczno-Kulturalna konsekwentnie kontynuowała
swoją działalność. Przewodnicząca oraz Członkowie
współpracowali z Kierownictwem Osiedla uczestnicząc
w podejmowanych działaniach i przedsięwzięciach.
Komisja poprzez swoich przedstawicieli brała udział
w pracach związanych z adaptacją pomieszczeń klubu
Kuźnia i tworzeniem sali multimedialnej, która stanowić będzie osiedlowe centrum aktywności społecznej
i kulturalnej. Utworzenie sali z wykorzystaniem nowinek technologicznych pozwoli na bardzo korzystny
rozwój działalności kulturalno-oświatowej. Osoby starsze zamieszkujące Osiedle „Kijowska” skupiają się
w Klubie Seniora, niestety, w związku z pandemią
w roku 2021 odbyło się tylko 14 spotkań. Do klubu
uczęszczało około 30 seniorów, którzy także czynnie
uczestniczą w życiu Spółdzielni.
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 i 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.
Osiedle „Erazma”
W Osiedlu „Erazma”, pomimo braku klubu z zatrudnioną kadrą pedagogiczną, prowadzona jest od wielu
lat działalność społeczno-kulturalno-oświatowa, obejmująca organizację imprez sportowych, przedsięwzięć
charytatywnych, konkursów plastycznych i ekologicznych. Niestety w związku z pandemią większość z nich
się nie odbyła. 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. Członkowie
Komisji w 2021 r. sukcesywnie wdrażali wśród mieszkańców zasady porządku, wzajemnego poszanowania
i współżycia społecznego.

Inne obszary
oświatowej:

działalności

społeczno-kulturalno-

1. Współpraca z Polskim Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów
Pandemia koronowirusa odbiła piętno na naszym życiu. Szczególnie dotyczyło to seniorów, czyli osób najbardziej narażonych. W pierwszej połowie 2021 roku
spotkania Seniorów w naszych klubach nie odbywały
się. W drugiej połowie roku swoją działalność wznowiły: Koło Nr 9 z Klubu „Pinokio” oraz Koło Nr 15
z Klubu „Nasz Klub”. Pod koniec roku udało się nawet
zorganizować Spotkania Opłatkowe z okazji Świąt
Bożego Narodzenia.
2. Festyny z okazji Dnia Dziecka
W związku z pandemią Covid-19 festyny z okazji Dnia
Dziecka w 2021 nie odbyły się.
3. Konkursy dla mieszkańców
Żyjemy w czasach gdzie wszystko fotografujemy, dokumentujemy. Wiele osób zajmuje się amatorsko fotografią, lubi i chce to robić. W związku z tym, iż nasze
kluby były zamknięte z powodu pandemii Covid-19,
postanowiliśmy spróbować nowej formy kontaktu
z mieszkańcami, a mianowicie zorganizowania konkursów online.
W roku 2021 udało nam się organizować dwa konkursy:
1. „Nasze dekoracje Wielkanocne”
2. „Zaczytana jesień”.
Ich celem była aktywizacja mieszkańców Spółdzielni,
rodzinne współdziałanie, promowanie sztuki fotograficznej jako jednej z form artystycznego wyrazu.
Oba konkursy spotkały się z pozytywnym odbiorem,
nadesłano wiele pięknych fotografii. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni.
4. Media
Pod koniec listopada odwiedzili nas reporterzy stacji
TVN. Nakręcili reportaż pt.: „Jak działają kluby osiedlowe”. Materiał z tego nagrania można było obejrzeć
20 grudnia 2021 r. w porannym cyklu stacji „Dzień
dobry TVN”.
***
Wobec zawieszenia na czas epidemii działalności Klubów Osiedlowych, ich pracownicy zostali oddelegowani do pracy w innych jednostkach organizacyjnych,
uzupełniając wolne etaty powstałe np. z powodu przejścia pracowników na emerytury lub nieobecności
z uwagi na urlopy macierzyńskie. Zaoszczędzone na
działalności Klubów Osiedlowych środki zostały, na
podstawie uchwały Rady Nadzorczej, przekazane do
dofinansowania modernizacji placów zabaw lub utworzenia nowych placów zabaw i siłowni plenerowych.

Rozdział IX
Obsługa prawna Spółdzielni

Od lat (z dużym zainteresowaniem obserwowanym przez
mieszkańców) jest prowadzony konkurs „Osiedle w kwiatach - konkurs na najpiękniejszy ogródek, balkon i loggię”.
Dzięki niemu mieszkańcy angażują się w dekorowanie,
aranżowanie i upiększanie osiedla, co sprawia, że czują
się odpowiedzialni za swoje osiedle a ich praca odnosi
pozytywny skutek i wpływa na wizerunek osiedla.
Wspólnie stają się odpowiedzialni za otoczenie i dumni
z tego, że chociaż w małej części mogą przyczynić się
do stworzenia malowniczego wizerunku Osiedla.

Sprawy prawne w RSM „Praga” prowadzone są
przez poszczególne jednostki i komórki organizacyjne Spółdzielni przy wsparciu pełnomocników kancelarii prawnych prowadzących obsługę prawną Spółdzielni. W 2021 r. pomoc prawna udzielana była
przez kancelarie prawne w następujący sposób:
1. bieżącą obsługę prawną Spółdzielni prowadziła
Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Parchimowicz.
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2. w zakresie prawidłowego przetwarzania danych
osobowych przez RSM „Praga” pomocy prawnej
udzielała Kancelaria ODOekspert r. pr. Jakuba
Wezgraja. Radca prawny Jakub Wezgraj w imieniu
i na rzecz Spółdzielni pełnił również funkcję Inspektora Ochrony Danych.
1. Indywidualna Kancelaria
Grzegorz Parchimowicz

Adwokacka

Adwokat

W ramach obsługi prawnej Kancelaria sporządziła około 1000 opinii prawnych w formie pisemnej i elektronicznej. Udzieliła również wielu ustnych opinii prawnych oraz konsultacji w sprawach jednostkowych.
W największym zakresie pomoc prawna, w tym opinie prawne i konsultacje, dotyczyła:
1. funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych w dobie pandemii COVID-19 w szczególności pod
względem prawno-organizacyjnym, a także przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarnego;
2. prawnego zarządzania i zabezpieczenia nieruchomościami i majątkiem spółdzielni oraz funkcjonowania
organów spółdzielni;
3. sporządzania projektów wewnętrznych aktów prawnych, w tym uchwał i zarządzeń organów Spółdzielni;
4. sporządzania projektów różnego rodzaju umów
i porozumień;
5. projektów ustaw rządowych, jak i przygotowywanych przez organizacje spółdzielcze, w zakresie
dotyczącym spółdzielni mieszkaniowych;
6. prowadzenia inwestycji budowlanych, w tym deweloperskich przez Spółdzielnię;
7. zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych;
8. spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego i procedury cywilnej;
9. spraw podatkowych;
10.zagadnień z zakresu prawa pracy w tym dotyczących zmian ustawodawczych;
11.interpretacji przepisów prawa.
Kancelaria adwokata Grzegorza Parchimowicza reprezentowała Spółdzielnię przed sądami powszechnymi,
sądami administracyjnymi oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie łącznie w 112 sprawach cywilnych, karnych, gospodarczych i administracyjnych. Ponadto reprezentowała Spółdzielnię w postępowaniach przed organami administracji publicznej,
Policją oraz w postępowaniach mediacyjnych.
Dużą grupę spraw, w których pomocy prawnej udzielała Kancelaria, stanowiły sprawy terenowo-prawne związane z regulacją stanu prawnego gruntów i ustanowienia na rzecz Spółdzielni użytkowania wieczystego gruntów przez m.st. Warszawa. Kancelaria m.in. złożyła
bardzo istotny wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie wniesienia skargi nadzwyczajnej od
prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego oddalającego żądanie RSM „Praga” ustanowienia przez Miasto
Stołeczne Warszawa prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości Szmulowizna AI, AII (Ząbkowska, Kijowska, al. Tysiąclecia, T. Korsaka, Markowska).

bowych na rzecz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Praga” skupiała się m.in. na kontynuacji prac aktualizacyjno-wdrożeniowych systemu ochrony danych osobowych funkcjonującego w Spółdzielni, które rozpoczęto
w roku 2020. W ramach zrealizowanych prac:
1. finalnie wdrożono do stosowania nową wersję Polityki bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych,
2. przeprowadzono analizę ryzyka w zakresie stosowanych środków bezpieczeństwa wobec przetwarzanych danych osobowych,
3. opracowano wytyczne w zakresie okresów archiwizacji dokumentacji zawierającej dane osobowe,
4. przeprowadzono aktualizację wydanych upoważnień
do przetwarzania danych osobowych dla pracowników Spółdzielni,
5. uruchomiono przy wsparciu Działu IT Spółdzielni
wewnętrzne repozytorium dokumentacji z zakresu
ochrony danych osobowych, w której dostępne są
dla pracowników Spółdzielni wzorcowe rozwiązania
z zakresu ochrony danych osobowych wykorzystywane w codziennej pracy.
Ponadto duży nacisk położono na zasady przetwarzania
danych osobowych w ramach usługi zarządu mieniem
realizowanej przez Spółdzielnię na rzecz obsługiwanych Wspólnot Mieszkaniowych, a także zasad przetwarzania danych osobowych w ramach projektów
inwestycyjnych Spółdzielni (w tym sprzedaży praw do
nowych lokali). Efektem tych prac było wypracowanie
między innymi standardowej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jaka jest zawierana pomiędzy Spółdzielnią a Wspólnotami.
Podobnie jak w roku 2020, również w 2021 w ramach
bieżącej obsługi prawnej z zakresu ochrony danych
osobowych kancelaria udzieliła łącznie prawie 100
konsultacji oraz opinii prawnych na przedstawiane
wewnętrzne zapytania prawne jak również odpowiedzi
na wnioski o udostępnienie danych osobowych kierowane przez zewnętrzne instytucje, czy też odpowiedzi
na wnioski osób fizycznych, których dane osobowe
podlegają przetwarzaniu przez Spółdzielnię. Duży procent kierowanych do kancelarii zapytań pochodził
z poszczególnych Administracji Osiedli i był związany
z kwestiami przetwarzania danych osobowych w ramach bieżącej obsługi mieszkańców (w tym ich wniosków o udzielenie danych osobowych oraz dokumentów zawierających dane osobowe).
Ponadto kancelaria zaopiniowała lub opracowała kilkanaście dokumentów wewnętrznych, a także zaopiniowała kilkadziesiąt umów z kontrahentami Spółdzielni.
Przedmiotem opinii w tym zakresie były między innymi
kwestie związane z organizacją parkingów społecznych
(i związanymi z tym zasadami przetwarzania danych
osobowych), instalacji monitoringu wizyjnego na potrzeby prywatne mieszkańców czy też zasad udostępniania danych osobowych w związku ze szkodami powstałymi w konkretnych lokalach (np. w wyniku zalania).

pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, zgodnie
z wymaganiami art. 37 RODO. Funkcję Inspektora
Ochrony Danych pełni na rzecz Spółdzielni mec. Jakub
Wezgraj, właściciel kancelarii ODOekspert.

Podsumowanie
Rok 2021 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 2021 roku z sukcesem kontynuowana była działalność inwestycyjna, w ramach której
realizowano zadania rozpoczęte wcześniej oraz prowadzono prace przygotowawcze dla nowych zadań.
W 2021 roku Spółdzielnia kontynuowała 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.
Spółdzielnia, realizując swoje statutowe zadania, musi
pokonywać problemy wynikające z istniejącego, niedoskonałego stanu prawnego (ustawa o spółdzielniach
mieszkaniowych, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oraz z często niekorzystnych zmian
obowiązujących ustaw i przepisów prawa miejscowego,
a także braku właściwych działań organów. Przykładem
tego ostatniego jest niewywiązywanie się przez Urząd
m.st. Warszawy z obowiązku regulacji stanu prawnego
gruntów na rzecz Spółdzielni i jej mieszkańców, czy też
obciążanie przez Urząd Miasta - bez podstawy prawnej Spółdzielni opłatami za tzw. bezumowne korzystanie
z tych właśnie gruntów (przy braku woli ich uregulowania przez Urząd Miasta); czy też podwyżki opłat zewnętrznych niezależnych od Spółdzielni np. drastyczna
podwyżka opłat za odbiór odpadów od 1 kwietnia 2021 r.,
dwie kolejne podwyżki opłat za ciepło oraz podwyżka
za korzystanie z gruntów nieuregulowanych na rzecz
Spółdzielni.

Należy podkreślić, że pomimo trwającej także w 2021 r.
epidemii wirusa SARS-Cov-2 oraz utrudnień z tym
związanych, Spółdzielnia przez cały czas pracowała,
zapewniając stałą obsługę mieszkańców. Obsługa ta
częściowo prowadzona była w sposób zdalny. Prace
remontowe, poza początkowym spowolnieniem, zostały przeprowadzone prawie w całym zaplanowanym
zakresie, bez opóźnień przebiegały również prace przy
budowie nowej inwestycji, która zrealizowana została
w terminie. Można stwierdzić, że Spółdzielnia w tym
trudnym czasie poradziła sobie dobrze, dostosowując
się do nowych, znacznie trudniejszych realiów.

2. ODOekspert Kancelaria Radcy Prawnego Jakuba
Wezgraja

Uzupełnieniem bieżącej obsługi były szkolenia prowadzone dla pracowników Spółdzielni, m.in. w zakresie
zasad nadawania upoważnień do przetwarzania danych
osobowych, czy też zawierania umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych z kontrahentami.

W roku 2021 działalność kancelarii ODOekspert zapewniającej obsługę prawną z zakresu ochrony danych oso-

Bieżąca obsługa prawna z zakresu ochrony danych osobowych jest realizowana na rzecz Spółdzielni poprzez

Zarząd RSM „Praga” dziękuje za współpracę oraz zaangażowanie i wkład pracy członkom Rady Nadzorczej,
członkom Rad Osiedli i mieszkańcom naszej Spółdzielni.

Zastępca Prezesa Zarządu

Zastępca Prezesa Zarządu

Prezes Zarządu

/-/ Anna Dobosz

/-/ Agnieszka Haponiuk

/-/ Andrzej Półrolniczak
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