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Szanowni Państwo,

Zbliżamy się powoli do końca 2020 
r. Był to rok inny niż wszystkie po-
przednie z  uwagi na epidemię, 

lockdown w  gospodarce oraz wszelkie 
trudności i ograniczenia z tym związane. 
Z powodu epidemii nie odbyło się również 
Walne Zgromadzenie Członków Spół-
dzielni aby podsumować i  zatwierdzić 
wyniki Spółdzielni za rok 2019. Wszystkie 
materiały i sprawozdania dotyczące pod-
sumowania wyników za ubiegły rok zo-
stały umieszczone na stronie interneto-
wej Spółdzielni.

Koniec roku to jest okazja żeby podsumo-
wać ostatni okres działalności Spółdzielni. 
Zważywszy jednak, że nowy Zarząd nie miał 
okazji osobiście zaprezentować Państwu 
wyników za 2019 r. to na początku właśnie to 
chciałbym zrobić.

Co udało nam się osiągnąć 
w roku 2019?

Obszar finansowy
Spółdzielni

Spółdzielnia zamknęła bilansowo rok 2019 
zyskiem netto w kwocie 1 699 564,90 zł. 
Koszty z  działalności operacyjnej spadły 

Od PreZeSa
w  stosunku do poprzedniego roku o  788 
598,93 zł., na co w  głównej mierze miało 
wpływ zmniejszenie kosztów zużycia ma-
teriałów, podatków i  opłat oraz kosztów 
wynagrodzeń. Stan środków pieniężnych 
na dzień 31.12.2019r. wykazał wzrost o  1 
751 593,39 zł. Zmieniliśmy dotychczasowy 
sposób lokowania środków finansowych. 
Wolne środki pieniężne były na bieżąco 
lokowane w  różnych bankach oferujących 
najkorzystniejsze oprocentowanie. W wyni-
ku tych działań Spółdzielnia uzyskała do-
datkowe przychody finansowe w kwocie 
153 571,38 zł. W konkluzji możemy powie-
dzieć, że wskaźniki płynności finansowej 
dają gwarancję oraz możliwość kontynu-
owania działalności w dalszym okresie.
Wynik na Gospodarce Zasobami Mieszka-
niowymi (GZM) na dzień 31.12.2019 r wykazał 
stratę w kwocie - 415 334,27 zł, w analogicz-
nym okresie 2018 r. strata na GZM wyniosła 
-1 909 756,84 PLN, a zatem nastąpiło znacz-
ne wyhamowanie tendencji spadkowej.
Wynik pozostałej działalności wyniósł 1 
793 590,97 brutto zł. na dzień 31.12.2019, a na 
31.12.2018 r. wynosił 1 533 779,58 PLN, a zatem 
nastąpił wzrost o 259 811,39 zł. w stosunku 
do poprzedniego roku.
reasumując, jeżeli chodzi o  wyniki Spół-
dzielni za 2019 r. to nie mamy się czego 
wstydzić. Zarząd zaproponował aby Wal-
ne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 
zatwierdziło podział wyniku zysku netto 
w kwocie 1 587 897,97 zł. przeznaczając go 
na zmniejszenie kosztów eksploatacji zaso-
bów mieszkaniowych. Wynik osiągnięty na 
pożytkach w  kwocie 111 666,93 zł. nie jest 
objęty podziałem wyniku przez Walne Zgro-
madzenie Członków.
Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopinio-
wała a następnie Rada Nadzorcza przyjęła 
przedstawione przez Zarząd Sprawozdanie 
finansowe Spółdzielni za rok 2019 i  zareko-
mendowała jego zatwierdzenie przez Walne 
Zgromadzenie Członków Spółdzielni.
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Stawki eksploatacyjne i zadłużenie
Członków Spółdzielni.
Wyniki na poszczególnych budynkach na 
koniec 2019 r. były zróżnicowane i  zależa-
ły od bardzo wielu czynników, między in-
nymi: przychodów z  pożytków, dewastacji, 
napraw, awarii, terenów zielonych wokół 
budynków itd. Na koniec 2019 r. kilka budyn-
ków już wykazało nadwyżkę przychodów 
nad kosztami, co jest pożądanym efektem. 
Stan zadłużenia na lokalach mieszkalnych 
na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 4 497 778,59 
zł. Natomiast na dzień 31.12.2018r wynosił 5 
320 746,28 zł., a  zatem zadłużenie spadło 
o 822 967,69 zł.
Obszar utrzymania zasobów
budynkowych Spółdzielni:
W  roku 2019 Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Oświecenia” w  Krakowie zrealizowała na-
stępujące prace na budynkach:
1. Przygotowanie do termomodernizacji 

(opracowanie projektów budowlanych, 
przedmiarów, kosztorysów, audytów 
energetycznych, uzyskanie pozwoleń na 
budowę, przygotowanie dokumentów na 
11 budynkach):  

- os. Oświecenia 7, 9, 38, 39, 43, 44,
- os. Piastów 41,
- ul. Kobierzyńska 103, 107,
- os. Mistrzejowice 13, 14,
2. Przygotowanie do modernizacji instala-

cji centralnego ogrzewania (opracowa-
nie projektów) na 22 budynkach:

- os. Oświecenia 7, 9, 33, 33a, 35, 36, 37, 38, 39, 
   40, 43, 44
- os. Piastów 41
- ul. Kobierzyńska 103, 107
- os. Bohaterów Września 2, 2a, 3, 4
- os. Mistrzejowice 10, 13, 14
3. Przygotowanie do modernizacji węzłów 

c.o. + centralnej ciepłej wody użytkowej 
(c.c.w.u.) - opracowanie projektów – tech-
nologia, elektryka, AKPiA wraz z  uzgod-
nieniami z MPEC na 5 budynkach:

- os. Oświecenia 40  
- os. Piastów 41
- os. Bohaterów Września 2, 2a, 4

4. Przygotowanie do wykonania central-
nej ciepłej wody użytkowej (opraco-
wanie projektów na c.c.w.u., projektów 
na przebudowę instalacji wewnętrznej 
gazu, przedmiarów, kosztorysów, audy-
tów energetycznych, przygotowanie do-
kumentów na 19 budynkach):

- os. Oświecenia 7, 9, 33, 33a, 35, 36, 37, 38, 39, 
   40, 43, 44
- os. Piastów 41
- os. Bohaterów Września 2, 2a, 4
- os. Mistrzejowice 10, 13, 14.

Obszar komunikacji 
z mieszkańcami Spółdzielni:

W ubiegłym roku oraz na początku bieżą-
cego roku Zarząd Spółdzielni odbył ponad 
100 spotkań z  Radami Mieszkańców Nie-
ruchomości oraz mieszkańcami poszcze-
gólnych budynków. Podczas tych spotkań 
Zarząd Spółdzielni przedstawił wizję roz-
woju Spółdzielni oraz zasady i wartości na 
których chce budować dialog z mieszkań-
cami Spółdzielni. Zarząd przedstawił rów-
nież potrzeby remontowe i inwestycyjne na 
poszczególnych budynkach, w  tym, przy 
wsparciu przedstawicieli krakowskiej elek-
trociepłowni (PGE EC) oraz MPEC obszer-
nie omówił warunki techniczne i finansowe 
wdrożenia centralnej ciepłej wody użytko-
wej w  budynkach Spółdzielni. Zwrócono 
również uwagę na konieczność urealnienia 
stawki na Funduszach Remontowych aby 
móc zrealizować najbardziej pilne prace re-
montowe i  inwestycyjne. W  celu poprawy 
komunikacji z mieszkańcami w październi-
ku 2019 r. przygotowano dla mieszkańców 
naszej Spółdzielni Biuletyn Informacyjny 
aby przekazać najważniejsze informacje 
z  życia Spółdzielni. Spotkania z  mieszkań-
cami kolejnych budynków miały być kon-
tynuowane wiosną b.r. Niestety ze wzglę-
du COVID 19 spotkania te musiały zostać 
zawieszone. Stąd zaktywizowano informo-
wanie członków i mieszkańców Spółdzielni 
poprzez stronę internetową oraz Facebook 
Spółdzielni.
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rok 2020 - co udało nam się 
osiągnąć pomimo pandemii?

Obszar finansowy Spółdzielni
za III kwartały:

Wynik na GZM na dzień 30.09.2020 r. wy-
kazał zysk w kwocie 257 607,38 zł. Porów-
nawczo na dzień 30.09.2019 r. wynosił -211 
057,43 zł. Natomiast na dzień 30.09.2018r. 
wynosił -1 909 756,84 zł.

Wynik netto (GZM + wynik z  pozosta-
łej działalności) na dzień 30.09.2020 wy-
niósł 976 510,89 zł. Porównawczo na dzień 
30.09.2019 wynosił 1 063 379,98 zł. Natomiast 
na dzień 30.09.2018 wynosił - 507 755,31 zł.

Koszty eksploatacji na lokalach mieszkal-
nych na dzień 30.09.2020 wynosiły 5 742 
724,20 zł. Porównawczo na dzień 30.09.2019 
wynosiły 5 708 939,84 zł. Natomiast na dzień 
31.12.2018 wynosiły 7 804 699,97 zł.

Wynik na lokalach użytkowych w najmie 
na dzień 30.09.2020 r. wyniósł 383 318,58 zł. 
W analogicznym okresie na dzień 30.09.2019 
r. wyniósł 403 368,44 zł.  Na spadek wyniku 
netto na tym rodzaju działalności ma bez-
pośredni wpływ pandemia.

Wyniki z eksploatacji i utrzymania nieru-
chomości wg. poszczególnych budynków. 

Na dzień 30.09.2020 r. po uwzględnieniu 
niepodzielonej nadwyżki bilansowej za 2019 
r. wynik ogółem wykazuje zysk w kwocie 
1 556 911,51 zł.

W przeważającej większości poszczególne 
nieruchomości osiągnęły zysk. Minus wy-
kazany jest jedynie na 3 budynkach.

Środki pieniężne w Spółdzielni:

Poziom środków pieniężnych na dzień 
30.09.2020 wyniósł 20 156 830,85 zł. Porów-
nawczo na dzień 31.12.2018 r. wynosił 12 331 
373,76 zł. Zaś na dzień 31.12.2019 wynosił 14 
082 967,15 zł. Zatem nastąpił wzrost warto-
ści środków pieniężnych w  odniesieniu do 
2019 r. o 6 073 863,70 zł.

Zadłużenie i działania Spółdzielni

W roku 2020 mimo pandemii stan zadłuże-
nia na lokalach mieszkalnych zmniejszył się 
o kolejne 100 434,22 i na dzień 30.09.2020 wy-
nosił 4 397 344,37 zł. Warto podkreślić, że ten-
dencja spadkowa zadłużenia utrzymuje się 
pomimo wzrostu poziomu przychodów, za-
równo w opłatach eksploatacyjnych jak rów-
nież funduszu remontowego. Jest to również 
efekt wdrożenia nowego Regulaminu win-
dykacji oraz bieżących interwencji Spółdziel-
ni u dłużników poprzez dodatkowe działania 
(SMS-y, telefony, ugody z dłużnikami itd.).

Fundusz remontowy wykonanie

Zważywszy na zobowiązania wynikające 
z  podpisanej umowy trójstronnej pomię-
dzy Spółdzielnią, MPEC a PGE EC w zakresie 
terminu wdrożenia centralnej ciepłej wody 
użytkowej we wszystkich budynkach Spół-
dzielni oraz braku wystarczających środków 
na Funduszach Remontowych większości 
budynków Zarząd Spółdzielni przeanalizo-
wał i  zweryfikował zakresy bieżących prac 
remontowych ze względu na priorytety wy-
nikające z konieczności wywiązania się z zo-
bowiązań zawartych w  wyżej wymienionej 
umowie trójstronnej.

Niezależnie od powyższej sytuacji Spółdziel-
nia w  roku 2020 zrealizowała następujące 
prace na budynkach:

1. realizacja termomodernizacji – prace 
były możliwe do wykonania z  uwagi na 
pozyskane środki z  Unii Europejskiej na 
bardzo korzystnych warunkach (pożycz-
ki na 0,5% przy oprocentowaniu stałym 
przez cały okres kredytowania) dla bu-
dynków, gdzie mieszkańcy w  ankiecie 
wyrazili zgodę na realizację zadania:

- Oświecenia 9,
- Piastów 41,
- Bohaterów Września 2a.
2. Przygotowanie pomieszczeń pod węzły 

ciepłownicze w związku z  realizacją wy-
sokiego parametru przez MPEC w 19 bu-
dynkach:
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- Oświecenia 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33,
  33a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44.
3. Wykonanie centralnej ciepłej wody 

użytkowej:
 ▶ z  środków własnych nieruchomości a  5 
budynkach:

- os. Oświecenia 33, 33a,
- os. Bohaterów Września 4
- os. Oświecenia 37, 40 prace w trakcie reali-
zacji – planowany termin zakończenia prac 
to styczeń 2021 r.

 ▶ prace  realizowane z  uwagi na pozy-
skanie dofinansowania - pożyczki z WFOŚ 
na 2 budynkach:  

- os. Oświecenia 45 (3,6%),
- os. Bohaterów Września 2 (3,5%).

 ▶ prace realizowane z uwagi na pozyska-
nie środki z Unii europejskiej pożyczki na 
bardzo korzystnych warunkach (0,5%) na 2 
budynkach:

- os. Piastów 41,
- os. Bohaterów Września 2a.

Jakie mamy wyzwania 
na najbliższy rok 
oraz kolejne lata?

Na poziomie operacyjnym kluczowym wy-
zwaniem dla Spółdzielni jest dokończenie 
procesu urealniania stawek na Funduszach 
Remontowych i sukcesywne budowanie ka-
pitału w  celu finansowania kluczowych in-
westycji.

W roku 2021 planujemy:

1. Przygotowanie pomieszczeń pod węzły 
ciepłownicze w  związku z  realizacją wy-
sokiego parametru przez MPEC w 21 bu-
dynkach:

- Oświecenia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
  15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
2. Wykonanie termomodernizacji + c.w.u. 

na 1 budynku:  
- Oświecenia 44 – Spółdzielnia jest w trakcie 
przygotowania procesu realizacji oraz finan-
sowania przedsięwzięcia z  wykorzystaniem 
środków europejskich.

3. Wykonanie centralnej ciepłej wody użyt-
kowej dla budynków, które będą miały za-
bezpieczone środki finansowe na Fundu-
szach Remontowych.

Kluczowym zagadnieniem dla przyszłego 
rozwoju Spółdzielni będzie wdrożenie dłu-
goterminowej wizji rozwoju aktywów Spół-
dzielni. Zarząd obecnie finalizuje prace 
nad Planem Strategicznym dla Spółdzielni, 
gdzie definiujemy jej główne kierunki roz-
woju w następujących obszarach:

I Obszar zasobów budynkowych
Spółdzielni.

1. Podniesienie efektywności energetycz-
nej, bezpieczeństwa oraz estetyki bu-
dynków będzie kluczem do obniżenia 
kosztów utrzymania mieszkań, zmniej-
szenia awaryjności instalacji oraz podnie-
sienia poziomu bezpieczeństwa, jakości 
życia i komfortu życia mieszkańców.

2. Maksymalne  wykorzystanie aktywów 
na mieniu w celu zwiększenia przycho-
dów Spółdzielni, które mogą stanowić 
istotną dźwignię dodatkowych przycho-
dów na mieniu Spółdzielni oraz dodatko-
wego finansowania Funduszów Remon-
towych na budynkach lub alternatywnie 
optymalizowanie kosztów na  eksploata-
cji

3. Wdrożenie strategii zarządzania nieru-
chomościami, której celem będzie opty-
malne zabezpieczenie interesów Spół-
dzielni.

II Obszar finansów Spółdzielni.

1. Zwiększenie przychodów na działalno-
ści gospodarczej Spółdzielni co również 
może być dodatkowym źródłem finanso-
wania Funduszu Remontowego na bu-
dynkach.

2. Odbudowanie poziomu zgromadzo-
nych środków na Funduszach remon-
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towych oraz utrzymanie zbilansowanej 
i  konsekwentnie prowadzonej polityki 
gromadzenia środków finansowych na 
Funduszach Remontowych budynków. 
Gospodarskie podejście do zarządzania 
budżetami remontowymi ułatwi finanso-
wanie niezbędnych remontów oraz  
modernizacji.  

3. Pozyskanie środków unijnych w  formie 
niskooprocentowanych pożyczek (0,15-
0,5%) lub w  zależności od programu, 
z  możliwością umorzenia do 40% przy 
spełnieniu wymaganych kryteriów. 

4. Wyeliminowanie lub zmniejszenie do 
minimum zadłużenia członków Spół-
dzielni poprzez dialog z dłużnikami oraz 
aktywne działania windykacyjne Spół-
dzielni.

 III Obszar organizacji
  i zarządzania Spółdzielnią

1. dostosowanie Statutu Spółdzielni do 
współczesnych wyzwań – usunięcie zbyt 
reglamentacyjnych zapisów, paraliżują-
cych oraz hamujących rozwój Spółdzielni. 
Dzięki temu Spółdzielnia może stać się 
dźwignią dla kreowania rozwoju i  sku-
tecznego zarządzania.

2. Zmiana mentalności na proklienckie 
nastawienie wśród pracowników Spół-
dzielni „KLIeNT NaSZ PaN”. Zmiany 
w  tym kierunku powinny przyczynić się 
do podniesienia jakości świadczonych 
usług na rzecz członków Spółdzielni i po-
zostałych mieszkańców. 

3. Wdrożenie motywacyjnego systemu 
wynagradzania pracowników Spółdziel-
ni. Wynagrodzenie powinno być w więk-
szym stopniu uzależnione od wyników 
pracy, kompetencji i  odpowiedzialności 
na danym stanowisku pracy oraz powin-
no uwzględniać medianę zarobków na 
rynku pracy.

4. Wdrożenie odpowiednich szkoleń dla 
pracowników w  celu zapewnienia opty-
malnego ich rozwoju dostosowanego do 
potrzeb Spółdzielni.

IV Komunikacja i dialog
  z mieszkańcami.

1. Odbudowa zaufania do Spółdzielni po-
przez skuteczne wdrożenie działań na-
prawczych w Spółdzielni (rzetelnie prowa-
dzone budżety kosztów eksploatacyjnych 
oraz Funduszy Remontowych). Sukce-
sywna, krok po kroku, realizacja planu re-
montów, modernizacji budynków i  pod-
noszenie efektywności energetycznej 
budynków.

2. Odbudować poziom więzi społecznych 
wśród członków Spółdzielni i  pozosta-
łych mieszkańców, poprzez aktywizo-
wanie członków Spółdzielni, gotowych 
podjąć konstruktywną współpracę na 
poziomie merytorycznym z  organami 
Spółdzielni (Zarząd, Rada Nadzorcza), co 
ułatwi wypracowanie wspólnych zasad, 
wartości, które będą stanowiły podstawę 
współpracy zarówno w kluczowych kwe-
stiach rozwojowych jak i bieżących spra-
wach życia codziennego.

3. Podstawowe kanały komunikacyjne 
źródłem komunikacji z członkami Spół-
dzielni (spotkania, strona internetowa 
i facebook Spółdzielni oraz biuletyn infor-
macyjny).

4. Wdrożenie nowoczesnego narzędzia in-
formatycznego do skutecznego zarzą-
dzania zgłoszonymi przez mieszkańców 
awariami. Wdrożenie systemu tzw. „pętli 
zwrotnej” – szczegóły zostaną omówione 
w Planie Strategicznym.

5. Wdrożenie nowoczesnego systemu 
teleinformatycznego, który uspraw-
ni komunikację pomiędzy Spółdzielnią, 
a  członkami Spółdzielni i  pozostałymi 
mieszkańcami (system zarządzania roz-
mowami telefonicznymi na linii Spółdziel-
nia-klient, system telekonferencji, e-wizy-
ty).

Na początku przyszłego roku Zarząd Spół-
dzielni rozpocznie proces komunikacji Pla-
nu Strategicznego do mieszkańców Spół-
dzielni.
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5 marca w  Szkole Podstawowej nr 130 
w Krakowie odbyło się spotkanie z ra-
dami Mieszkańców Nieruchomości, 

na którym zostały omówione najważniejsze 
sprawy dotyczące Spółdzielni i  jej miesz-
kańców. Spotkanie zostało zorganizowa-
ne z inicjatywy rady Nadzorczej w ramach 
cyklicznych spotkań. Spotkania te obecnie 
zostały zawieszone z  uwagi na ogłoszony 
przez rząd stan epidemiologiczny.

Podczas tego spotkania Zarząd Spółdzielni 
omówił kwestie dotyczące wyzwań przed 
jakimi stoi Spółdzielnia i  jego mieszkańcy 
w  szczególności w  zakresie konieczności 
podniesienia efektywności energetycznej 
budynków dzięki czemu mieszkańcy będą 
mogli mniej płacić za utrzymanie swoich 
mieszkań oraz będą bardziej bezpieczni 
i będą mogli żyć w bardziej komfortowych 
warunkach. Aby to osiągnąć konieczny jest 
dialog i  ścisła współpraca Spółdzielni, Rad 
Mieszkańców Nieruchomości, Członków 
oraz pozostałych Mieszkańców Spółdzielni. 
Zwrócono uwagę, że konieczne będzie ure-

Spotkanie z radami
Mieszkańców Nieruchomości

alnienie stawek na Funduszach Remonto-
wych budynków, które nadal mają zaniżoną 
stawkę 0,87 zł/m2. Następnie Zarząd przed-
stawił harmonogram wdrożenia central-
nej ciepłej wody użytkowej w  budynkach 
należących do Spółdzielni Mieszkaniowej 
Oświecenia które nie mają podgrzewanej 
wody z sieci ciepłowniczej. Przestawił rów-
nież zagadnienie termomodernizacji bu-
dynków oraz warunków przekształcenia 
gruntów będących w użytkowaniu wieczy-
stym w prawo własności z 60% bonifikatą. 
Kolejnym tematem, który został poruszony 
to sprawa płatności za wywóz odpadów ko-
munalnych oraz kwestie utrzymania tere-
nów zielonych, w  tym jak wygląda proces 
uzyskiwania zgód administracyjnych przy 
ubieganiu się o wycinkę drzew. Omówiono 
również temat zmiany regulaminu RMN. 
Spotkanie przebiegło w  dobrej atmosfe-
rze i  trwało ponad dwie godziny, podczas 
których Zarząd Spółdzielni odpowiadał 
również na pytania przedstawicieli Rad 
Mieszkańców Nieruchomości w  obszarze 
bieżących zagadnień.
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rada Nadzorcza w minionym okresie 
w sposób szczególny zwracała uwa-
gę na poprawę sytuacji mieszkanio-

wej członków Spółdzielni oraz pozosta-
łych jej mieszkańców. W  tym celu rada 
aktywnie wspierała działania Spółdzielni 
na rzecz podniesienia efektywności ener-
getycznej lokali będących w  zasobach 
Spółdzielni. W  obszarze formalnopraw-
nym rada Nadzorcza sprawowała bieżą-
cą kontrolę oraz nadzór nad działalnością 
Spółdzielni we wszystkich obszarach jej 
działania. rada pełniła również rolę in-
stancji odwoławczej od decyzji Zarządu 
w sprawach, które dotyczyły praw człon-
ków Spółdzielni.

Wśród najważniejszych działań, jakie Rada 
Nadzorcza podejmowała w 2020 r. było:

 ▶ Przyjęcie rocznych Sprawozdań Finan-
sowego i  Sprawozdania Zarządu za 2019 
r, celem przedłożenia do zatwierdzenia 
przez Walne Zgromadzenie Członków 
Spółdzielni;

 ▶ przyjęcie kwartalnych sprawozdań finan-
sowych;

 ▶ analizowanie dochodów i  kosztów po-
szczególnych rodzajów działalności Spół-
dzielni;

 ▶ analizowanie stawek opłat na funduszu 
remontowym na poszczególnych budyn-
kach oraz opiniowanie i zatwierdzanie wy-
sokości obciążeń w tym zakresie;

 ▶ analizowanie zadłużenia Członków Spół-
dzielni i  proponowanie rozwiązań mają-
cych na celu jego zmniejszenie;

 ▶ przeglądanie raportów spraw prawnych 
prowadzonych przez Spółdzielnię oraz ze-
stawień spraw sądowych w toku przeciw-
ko SM;

 ▶ analizowanie działań jakie zastosowała 
Spółdzielnia w celu zmniejszenia poziomu 
zadłużenia; 

 ▶ uczestniczenie w  przetargach organizo-
wanych przez Spółdzielnię;

Z prac rady Nadzorczej Spółdzielni
 ▶ analizowanie Planu Remontów i  jego ko-
rekt;

 ▶ opiniowanie projektów uchwał na Walne 
Zgromadzenie Członków;

 ▶ przyjęcie struktury organizacyjnej Spół-
dzielni;

 ▶ przyjęcie Planu Finansowo-Gospodarcze-
go, w tym Funduszu Płac;

 ▶ przyjęcie zmian w  regulaminach działal-
ności Spółdzielni;

 ▶ analizowanie stanu prawnego działek po-
szczególnych nieruchomości Spółdzielni;

 ▶ analizowanie możliwości zwiększenia po-
tencjału w  zakresie parkowania w  zaso-
bach Spółdzielni oraz regulacji w tym za-
kresie przez wypożyczalnie samochodów;

 ▶ przeglądanie umów z  zewnętrznymi do-
stawcami, pod kątem optymalizacji kosz-
tów Spółdzielni;

 ▶ przeglądanie służebności przesyłu dla 
urządzeń przesyłowych nie będących wła-
snością SM ale znajdujących się na mieniu 
Spółdzielni lub poszczególnych budyn-
ków;

 ▶ zarekomendowanie stworzenia zbiorczej 
ewidencji służebności dla zasobów SM 
i  dołączeniu odpowiednich uchwał do 
każdej służebności przesyłu w celu zabez-
pieczenia kwestii zasiedzenia;

 ▶ monitorowanie Miejskiego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego dla wol-
nych działek będących w  zasobach SM 
- celem zabezpieczenia interesów Spół-
dzielni;

 ▶ monitorowanie procesu wdrożenia pro-
gramu centralnej ciepłej wody użytkowej 
oraz termomodernizacji budynków w bu-
dynkach, gdzie mieszkańcy wyrazili na to 
zgodę;

 ▶ podejmowanie uchwał w  sprawie ureal-
niania stawek na Funduszach Remonto-
wych w  celu umożliwienia stopniowego 
podnoszenia efektywności energetycznej 
budynków oraz realizacji najpilniejszych 
prac remontowych;
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 ▶ wspieranie procesu zawarcia porozumie-
nia ze Wspólnotą Mieszkaniową właści-
cieli lokali przy ul. Kniaźnina 12 w Krakowie 
na mocy którego uregulowano wszystkie 
dotychczasowe roszczenia w ramach tzw. 
prawa sąsiedzkiego. Skutkiem zawartego 
porozumienia było między innymi sfinan-
sowane przez Wspólnotę, wybudowanie 
nowego chodnika dla pieszych w  drodze 
do szkoły, w  celu zapewnienia dzieciom 
bezpiecznego dojścia do szkoły;

 ▶ kontynuowanie procesu otwartych spo-
tkań z  Radami Mieszkańców Nierucho-
mości w celu  utrzymanie dobrej komuni-
kacji z przedstawicielami poszczególnych 
nieruchomości.

Rada Nadzorcza podejmowała decyzje wy-
łącznie w formie uchwał, które były głosowa-
ne podczas posiedzeń. Rada działała w  ra-
mach posiedzeń Rady Nadzorczej, komisji 
stałych (Komisja Rewizyjna, Gospodarki Za-
sobami Mieszkaniowymi i  Społeczno-Po-
jednawcza), komisji konkursowej, dyżurów 
członków Rady, spotkań z  mieszkańcami, 
korespondencji z członkami Spółdzielni, wi-
zji lokalnych oraz kontroli terenowych i spo-
tkań z  Radami Mieszkańców Nieruchomo-
ści.
Rada Nadzorcza w roku 2019 odbyła 25 po-
siedzeń, na których zostało podjętych 67 
uchwał. Natomiast w roku 2020 roku Rada 
Nadzorcza odbyła 17 posiedzeń, na których 
podjęła 79 uchwał. Pełna dokumentacja 
obrazująca zakres oraz rodzaj podejmo-
wanych przez Radę Nadzorczą spraw jest 
publikowana na stronie internetowej Spół-
dzielni i  jest dostępna w  zakładce „strefa 
dla członka spółdzielni”. W  ramach upraw-
nień Rady Nadzorczej poszczególne komi-
sje Rady Nadzorczej podjęły szereg działań 
kontrolnych w  ramach: przygotowywanych 
planów remontowych, prowadzonych prze-
targów, umów zawieranych z  podmiotami 
zewnętrznymi, wyników kontroli i  zaleceń 
pokontrolnych, redukcji zadłużenia oraz 
podjętych działań windykacyjnych.

Do najważniejszych działań podjętych przez 
Komisję Rewizyjną należały w  szczególno-
ści:

 ▶ analiza finansowa sprawozdań za po-
szczególne kwartały i  przedłożenie wnio-
sków Radzie Nadzorczej;

 ▶ analiza przedłożonego przez Zarząd Planu 
Finansowo  Gospodarczego i przedłożenie 
do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą;

 ▶ ocena wyników działalności Spółdzielni 
przedstawionych przez Zarząd w rocznym 
Sprawozdaniu Finansowym.

Do najważniejszych działań podjętych przez 
Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkanio-
wymi należały w szczególności:

 ▶ kwestie związane z planem remontowym;
 ▶ nadzór nad działaniami inwestycyjnymi 
i remontowymi SM „OŚWIECENIA”.

Do najważniejszych działań podjętych przez 
Komisję Społeczno-Pojednawczą należały 
w szczególności:

 ▶ nadzór nad planami zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w  zasobach 
SM;

 ▶ nadzór nad miejscami parkingowymi, 
analiza możliwości budowy parkingów na 
terenach nieruchomości Spółdzielni, któ-
re ich nie posiadają a mają duży teren (za-
proponowanie wyznaczenia odpłatnych 
miejsc parkingowych dla mieszkańców na 
terenach należących do mienia Spółdziel-
ni);

 ▶ rozmowy pojednawcze z  mieszkańcami 
dotyczące różnych tematów spornych.

Rada Nadzorcza po upływie każdego kwar-
tału 2019 roku analizowała wyniki ekono-
miczno-finansowe Spółdzielni, które były 
jednym z  podstawowych kryteriów oceny 
pracy Zarządu. W  toku realizacji swoich za-
dań Rada Nadzorcza ściśle współpracowała 
z  Zarządem Spółdzielni, który uczestniczył 
w posiedzeniach Rady Nadzorczej i jej komi-
sjach. Uwzględniając całokształt działalności 
Zarządu, a przede wszystkim osiągnięte wy-
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niki gospodarczo-finansowe potwierdzające 
prawidłowość funkcjonowania Spółdzielni  
i jej stabilną sytuację finansową, Rada Nad-
zorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu 
na rzecz rozwoju i  poprawy efektywności 
działań naszej Spółdzielni. Podsumowując 
Rada Nadzorcza dziękuje Zarządowi Spół-
dzielni za merytoryczną współpracę, profe-
sjonalizm i zaangażowanie, którego efektem 
było uzyskanie dobrych wyników finanso-
wych Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświece-
nia” w  Krakowie. Jednocześnie Rada Nad-
zorcza dziękuje wszystkim Członkom Rad 
Mieszkańców Nieruchomości za społeczne 
zaangażowanie i wkład pracy, który również 
przyczynił się do uzyskania korzystnych re-

zultatów działalności Spółdzielni. Jednocze-
śnie Rada Nadzorcza zachęca mieszkańców 
do powoływania Rad Mieszkańców Nieru-
chomości (RMN) tych Nieruchomości, któ-
re jeszcze takich RMN nie mają.  Społeczna 
działalność reprezentantów Rad Mieszkań-
ców Nieruchomości stanowi nieocenioną 
pomoc w pracy SM „Oświecenia”. Rada Nad-
zorcza dziękuje również wszystkim Człon-
kom i  Mieszkańcom, którzy przyczynili się 
do utrzymania dobrego klimatu społeczne-
go w Spółdzielni, co miało wpływ na uzyska-
nie dobrych wyników gospodarczych Spół-
dzielni.

rada Nadzorcza

Program ciepłej wody użytkowej kie-
rowany jest do mieszkańców Spół-
dzielni Mieszkaniowej Oświecenia 

w Krakowie, których budynki przyłączone 
są do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ciepło 
sieciowe w  ponad 50 budynkach wyko-
rzystane jest wyłącznie do centralnego 
ogrzewania mieszkań, natomiast ciepła 
woda pozyskiwana jest najczęściej za 
pomocą piecyków gazowych. Nasze bu-
dynki charakteryzują się właśnie takim 
rozwiązaniem. Spółdzielnia biorąc udział 
w Programie, a tym samym decydując się 
na likwidację piecyków gazowych oraz 
wybudowanie nowej instalacji centralnej 
ciepłej wody użytkowej, umożliwia Miesz-
kańcom korzystanie z jednego źródła cie-
pła, zarówno do ogrzewania mieszkań, jak 
i podgrzania ciepłej wody użytkowej.

Program powstał w 2004 roku w odpowiedzi 
na sygnały ze strony mieszkańców Krakowa, 
którzy wyrazili chęć korzystania z bezpiecz-
nego i  tańszego systemu podgrzewania 
wody użytkowej pozwalającego na wyelimi-
nowanie łazienkowych piecyków gazowych 
i ryzyka zatrucia czadem.

Ciepła Woda bez piecyka
W przeciągu 15 lat istnienia Programu zlikwi-
dowano piecyki gazowe w 40 000 krakow-
skich mieszkań. Tylko w roku 2019 w Krako-
wie, w  ramach współpracy z  PGE Energia 
Ciepła S.A. i  MPEC, ciepłą wodę użytkową 
podgrzewaną ciepłem sieciowym zrealizo-
wano w 90 budynkach, co przekłada się na 
zlikwidowanie piecyków gazowych w kolej-
nych 5 500 mieszkaniach.
Decyzję o  wyrażeniu zgody na wdrożenie 
centralnej ciepłej wody użytkowej mieszkań-
cy podjęli w wyniku ankiety w roku 2019, po 
wcześniejszych spotkaniach z mieszkańcami.
W okresie od września 2019 do marca 2020 r. 
Zarząd Spółdzielni zorganizował kilkadzie-
siąt spotkań z  mieszkańcami naszej Spół-
dzielni. W spotkaniach wzięli udział również 
zaproszeni przez Spółdzielnię przedstawi-
ciel krakowskiej elektrociepłowni (PGE EC) 
i  MPEC, którzy zaprezentowali najważniej-
sze informacje dotyczące warunków tech-
nicznych i finansowych wdrożenia central-
nej ciepłej wody użytkowej. W  czasie tych 
spotkań mieszkańcy mogli otrzymać odpo-
wiedzi na postawione pytania.
Niestety z uwagi na pandemię COVID 19, pla-
nowana na wiosnę b.r. kolejna tura spotkań 
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z  mieszkańcami pozostałych budynków 
naszej Spółdzielni, nie mogła być kontynu-
owana. Stąd w niniejszym materiale Zarząd 
Spółdzielni chciałby przekazać mieszkań-
com naszej Spółdzielni takie kompendium 
podstawowej wiedzy na temat tego; co to 
jest za program, jakie są warunki techniczne 
i finansowe jego wdrożenia?
Większość budynków, do których plano-
wana jest dostawa centralnej ciepłej wody 
użytkowej zasilana jest aktualnie w  ciepło 
o  tzw. niskim parametrze z  węzłów grupo-
wych. To rozwiązanie nie daje możliwości 
dostawy do mieszkań ciepłej wody użytko-
wej. Wybudowanie przez MPEC nowej sieci 
wysokoparametrowej do każdego budynku 
i  montaż wymienników ciepła, zagwaran-
tuje dostawę ciepła o  wymaganych para-
metrach i  umożliwi dostawę centralnego 
ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej do 
każdego mieszkania.
W przypadku budynków, do których dopro-
wadzona już jest sieć wysokoparametrowa 
wystarczy, aby w  miejscu gdzie aktualnie 
znajduje się węzeł centralnego ogrzewania 
zamontowany został dwufunkcyjny węzeł 
(do obsługi c.o. i ciepłej wody użytkowej).
Projektant instalacji wybiera miejsca, który-
mi poprowadzone zostaną piony instalacyj-
ne. Zazwyczaj rozpatrywane są dwa rozwią-
zania budowy instalacji centralnej ciepłej 
wody w budynku.
W pierwszym z nich piony instalacyjne cie-
płej wody zabudowuje się w  zbiorczych 
kanałach spalinowych służących odprowa-
dzaniu spalin z piecyków gazowych, równo-
cześnie wyłączając te kanały z użytkowania. 
Takie rozwiązanie ogranicza do minimum 
ingerencję w substancje mieszkania. Szafkę 
o wymiarach kartki formatu A-4 wyposażo-
ną w zawory odcinające i wodomierz mon-
tuje się w  miejscu, które wcześniej zajmo-
wał indywidualny piecyk gazowy. W  miarę 
możliwości technicznych szafkę chowamy 
w  kominie spalinowym. Zasilający prze-
wód ciepłej wody użytkowej łączy się z we-
wnętrzną instalacją ciepłej wody w  miesz-

kaniu. Projekty zastąpienia indywidualnych 
piecyków gazowych centralną ciepłą wodą 
zakładają, że instalacje wodne w  mieszka-
niach pozostają nienaruszone, a ingerencja 
w system ogranicza się do przyłączenia tych 
instalacji do pionów zasilających.
W drugim wariancie piony instalacyjne bu-
duje się na klatkach schodowych. To rozwią-
zanie z jednej strony ogranicza do minimum 
ingerencję w  samą łazienkę w  mieszka-
niach użytkowników. Szafkę wyposażoną 
w zawory odcinające i wodomierz montuje 
się bowiem na klatce schodowej. Z drugiej 
strony zasilający przewód ciepłej wody użyt-
kowej łączy się z wewnętrzną instalacją cie-
płej wody w łazience, który musi być dopro-
wadzony z  pionu usytuowanego na klatce 
schodowej. W przypadku kiedy łazienka jest 
usytuowana dalej od korytarza wówczas roz-
wiązanie to wymusza przeprowadzenie rur-
ki np. przez korytarz i woda na tym odcinku 
instalacji nie jest cyrkulowana. W  przypad-
ku gdy dłuższy czas nie korzystamy z  cie-
płej wody to musimy chwilkę poczekać aby 
spuścić zimną wodę. Takiego problemu nie 
ma w  przypadku poprowadzenia instalacji 
przewodami kominowymi, co w  zdecydo-
wanej większości będzie realizowane w na-
szej Spółdzielni.
Reasumując, w naszej Spółdzielni co do za-
sady będziemy wdrażać rozwiązanie pierw-
sze, czyli piony instalacyjne ciepłej wody 
wbudujemy w  zbiorczych kanałach spali-
nowych, które dzisiaj służą odprowadzaniu 
spalin z piecyków gazowych. Tylko w budyn-
kach gdzie rozwiązania projektowe budynku 
na to nie pozwalają, np. nie ma wspólnych 
kominowych kanałów spalin to wówczas 
pozostaje nam zastosowanie drugiego roz-
wiązania tj. wybudowanie pionów instala-
cyjnych na klatkach schodowych.
Projekty zastąpienia indywidualnych piecy-
ków gazowych centralną ciepłą wodą zakła-
dają, że instalacje wodne w mieszkaniach po-
zostają nienaruszone, a ingerencja w system 
ogranicza się jedynie do przyłączenia tych 
instalacji do pionów zasilających. Niezależnie 
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od wybranego rozwiązania, monterzy prze-
bywają w  mieszkaniach użytkownika przez 
okres niezbędny do wykonania prac insta-
lacyjnych. Prace w mieszkaniu użytkownika 
zakończone zostają zazwyczaj w tym samym 
dniu, w którym zostały rozpoczęte.

Jakie są korzyści 
z „Programu 
ciepłej wody użytkowej”?

 ▶ Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców (li-
kwidacja łazienkowych piecyków gazo-
wych),

 ▶ Wysoka niezawodność systemu,
 ▶ Niższe koszty pozyskania ciepłej wody,
 ▶ Komfort użytkowania,
 ▶ Wpływ na środowisko – dzięki wykorzysta-
niu ciepła z  miejskiej sieci ciepłowniczej 
emitowane jest, o co najmniej 20% mniej 
CO2 w  porównaniu do wielkości emisji 
przy innym systemie przygotowania cie-
płej wody.

Bezpieczeństwo

Największe zagrożenia dla użytkowników 
urządzeń gazowych w  istniejących budyn-
kach mieszkalnych wielorodzinnych:

 ▶ pojawienie się tlenku węgla wskutek na-
pływu do pomieszczenia spalin z urządze-
nia gazowego:

– jeżeli brakuje powietrza do spalania gazu 
może wystąpić spalanie niezupełne, co 
oznacza, że w spalinach znajdują się gazy 
palne. Zazwyczaj takim gazem palnym 
jest tlenek węgla (CO), zwany popularnie 
czadem. Jest to gaz tym bardziej groźny, 
że jest bezbarwny i bezwonny, a więc naj-
częściej dowiadujemy się o  jego zadziała-
niu, kiedy już jest za późno. Stężenie 0,2% 
tlenku węgla w  powietrzu jest już dawką 
śmiertelną,
– pogarszający się stan techniczny przewo-
dów kominowych i  praktyczny brak moż-
liwości ich remontu oraz dostosowania do 
aktualnie obowiązujących przepisów.

 ▶ Spadek koncentracji tlenu w pomieszcze-
niu (zła wentylacja):

– doszczelnienie mieszkań przez docieple-
nie oraz wymianę stolarki okiennej niepo-
siadającej stosownych rozwiązań (np. na-
wietrzaków) doprowadzających wymagane 
ilości powietrza do mieszkania.

 ▶ Zagrożenie wybuchowe powodowane po-
tencjalnymi nieszczelnościami instalacji 
gazowej, jak również samego piecyka:

– pomimo okresowych przeglądów instala-
cji gazowej, zawsze zachodzi możliwość wy-
stąpienia nieszczelności i niekontrolowane-
go      wycieku gazu,
– w  przypadku niefachowo przeprowadzo-
nych           przeglądów      piecyków gazowych 
mogą również zaistnieć zagrożenie dla życia 
i zdrowia          .
Ciepła woda bez piecyka z ciepła sieciowe-
go pozwala na eliminację tych zagrożeń dla 
zdrowia i życia Mieszkańców.

Niezawodność systemu

Dzięki odpowiednim inwestycjom w  roz-
wój infrastruktury ciepłowniczej Miasta 
Krakowa, MPEC w  Krakowie (spółka Gmi-
ny Kraków) posiada nowoczesny system 
dystrybucji przygotowany do dostarczania 
ciepła przez cały rok. Gwarancję nieprze-
rwanych dostaw zapewnia ciągła praca 
źródeł oraz promienisto-pierścieniowa bu-
dowa sieci ciepłowniczej, umożliwiająca, 
w przypadku konieczności przeprowadze-
nia prac remontowo konserwacyjnych lub 
usunięcia awarii sieci, zmianę kierunku za-
silania.
Ścisłe przestrzeganie procedur eksploata-
cyjnych i remontowych, a także regularne 
przeglądy, remonty, naprawy i konserwa-
cje urządzeń wytwórczych i  wszystkich 
elementów sieci ciepłowniczej, obniżają 
do minimum ryzyko wystąpienia awarii 
sieci.
System ciepłowniczy Miasta pozwala na za-
spokojenie obecnego i  prognozowanego 
zapotrzebowania na energię cieplną.
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Komfort użytkowania

Przy zastosowaniu systemu podgrzewania 
wody ciepłem z miejskiej sieci, ciepła woda 
o  stałej temperaturze dostarczana jest po-
przez instalację wewnętrzną bezpośrednio 
do łazienki, a opcjonalnie (na wyraźne życze-
nia indywidualnego mieszkańca) także do 
kuchni. Dzięki temu nie tylko znikają wszyst-
kie niedogodności związane z obsługą pie-
cyka gazowego i  kanałów spalinowych, ale 
również zyska się dodatkową przestrzeń po 
likwidacji dotychczasowych podgrzewaczy 
wody.

Konkurencyjność cenowa

Rozpoczęcie korzystania z centralnej ciepłej 
wody użytkowej to nie tylko komfort i bez-
pieczeństwo. Zmiana sposobu otrzymywa-

nia ciepłej wody to także oszczędności. Na 
następnej stronie zaprezentowany został 
wykres z rzeczywistymi kosztami podgrza-
nia ciepłej wody użytkowej, jakie ponieśli 
mieszkańcy innych krakowskich budyn-
ków, w których Program został już zrealizo-
wany.
Średnie koszty podgrzania ciepłej wody 
porównujemy z  kosztami ponoszonymi na 
podgrzanie wody w piecyku gazowym. Na-
leży jednak pamiętać, że zgodnie z obowią-
zującymi przepisami ciepła woda dostarcza-
na do mieszkań musi mieć temperaturę nie 
niższą niż 55°C i nie wyższą niż 60°C.
Jest to temperatura dużo wyższa niż zazwy-
czaj ustawiacie Państwo w  piecyku gazo-
wym, jednakże w celach porównania zakła-
damy podgrzanie wody gazem również do 
tak wysokiej temperatury. Korzyścią będzie 
mniejsze zużycie ciepłej.  
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dzięki rezygnacji z  piecyków gazowych 
korzystamy z tańszego sposobu pozyska-
nia ciepłej wody, a dodatkowo nie ponosi-
my poniższych kosztów (w okresie jedne-
go roku):

 ▶ Utrzymanie kominów spalinowych i insta-
lacji gazowej w łazience – 15 zł/rok;

 ▶ Amortyzacja piecyka gazowego – 100 zł/
rok;

 ▶ Przeglądy serwisowe i  naprawy piecyka 
gazowego – 120 zł/rok.

Powyższe zestawienie nie uwzględnia na-
kładów koniecznych do poniesienia na re-
monty kominów spalinowych, które są nie 
tylko kosztowne, ale i  uciążliwe dla miesz-
kańców.

ramowy zakres prac, 
czyli kto za co odpowiada?

Prace po stronie Spółdzielni:

 ▶ Wykonanie projektu wewnętrznej instala-
cji ciepłej wody użytkowej,

 ▶ Wykonanie projektu węzła cieplnego,

 ▶ Wybudowanie wewnętrznej instalacji 
C.W.U.,

 ▶ Dostosowanie pomieszczenia, w  którym 
będzie się znajdował węzeł (w tym wyko-
nanie przewiertów do pomieszczeń wę-
złów wraz z ich zabezpieczeniem oraz do-
prowadzenie wody zimnej wodociągowej 
na cele C.W.U.)

Prace po stronie MPeC:

 ▶ Wykonanie projektu doprowadzenia sieci 
wysokiego parametru do budynku,

 ▶ Wybudowanie sieci i przyłączy wysokiego 
parametru do budynku (jeżeli jest wyma-
gane),

 ▶ Dostarczenie i zamontowanie węzła ciepl-
nego w budynku.
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Standardowy udział PGe energia Ciepła 
S.a. w przedsięwzięciu:

 ▶ Zwrot części kosztów budowy instalacji 
CWU w częściach wspólnych budynku.

Propozycja prowadzenia 
instalacji centralnej ciepłej wody 
użytkowej w budynku

Elementy składowe instalacji:

 ▶ Poziomy:
– w piwnicach, w ciągach komunikacyjnych.

 ▶ Piony:
– w kominach spalinowych, lub
– na klatkach schodowych.

 ▶ Układy pomiarowe (zależnie od tego, 
którędy prowadzone są instalacje pio-
nowe):

– w mieszkaniach, zlokalizowane w miej-
scu piecyka gazowego, lub
– przy wejściu do mieszkań.

Przykład z realizacji
– metoda kominowa

Zdjęcia z  mieszkania, w  którym instalacja 
c.w.u. została zrealizowana (na pierwszym 
przykładzie układ pomiarowy zainstalowa-
ny jest w skrzynce na zewnątrz, a na drugim 
przykładzie poniżej układ pomiarowy zloka-
lizowany jest w skrzynce, która została ukry-
ta wewnątrz szachtu kominowego).
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Przykład realizacji – metoda korytarzowa

Zdjęcia z wykonywania instalacji na klatkach schodowych
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Zdjęcia z mieszkania, w którym inwestycja została zrealizowana

Badanie przez TNS Polska satysfakcji użytkowników centralnej ciepłej wody użytkowej 
w budynkach gdzie inwestycja została zrealizowana
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Tytułem podsumowania warto podkreślić, 
iż jak wykazały badania wykonane przez 
TNS Polska, 90 % użytkowników poleciłoby 
zmianę posiadanego piecyka gazowego na 
ciepło sieciowe do celów grzewczych. Zmia-
na systemu pozyskiwania ciepłej wody na 
centralną ciepłą wodę spełniła oczekiwania 
niemal wszystkich mieszkańców budynków 
objętych badaniem.
Zdecydowana większość (95%) responden-
tów deklaruje, że gdyby jeszcze raz podej-
mowała decyzję o  zmianie sposobu pozy-
skiwania ciepłej wody, wybrałaby centralną 
ciepłą wodę. Większość z  nich zdecydowa-
nie lepiej ocenia ten produkt od dotychcza-
sowego rozwiązania. Mieszkańcy najwyżej 
cenią sobie wygodę użytkowania, poczucie 
bezpieczeństwa, pewność dostaw oraz nie-
zawodność funkcjonowania systemu. Są 
także bardzo zadowoleni z właściwej i stałej 
temperatury wody oraz możliwości szybkie-
go jej dostarczania w  wymaganej ilości do 
wielu punktów odbioru jednocześnie.
W  opinii badanych prace związane z  likwi-
dacją piecyków gazowych i  przyłączeniem 
instalacji centralnej ciepłej wody nie były 
dla mieszkańców uciążliwe. Prace instala-
cyjne w mieszkaniach trwały nie dłużej niż 
12 godzin, a w 53% przypadków kończyły się 
przed upływem 5 godzin.
Najlepszą rekomendacją dla produktu jest 
fakt, że 95 % użytkowników poleciłoby swo-
im bliskim i znajomym zmianę systemu po-
zyskiwania ciepłej wody z gazowego na in-
stalację wykorzystującą ciepło sieciowe.

Jeszcze raz chcemy podkreślić, że wzglę-
dy bezpieczeństwa, niezawodność syste-
mu, komfort użytkowania oraz konkuren-
cyjność cenowa przemawia za propozycją 
likwidacji zbiorczych pionów spalinowych 
oraz pieców gazowych i term kuchennych 
tam, gdzie jeszcze występują.

Propozycja finansowania przez MPEC no-
wych sieci wysokoparametrowych cen-
tralnego ogrzewania do poszczególnych 
budynków wraz z indywidualnymi wymien-

nikami ciepła oraz konieczność likwidacji      
wymiennikowni grupowych niskoparame-
trowych jest jak najbardziej korzystna dla 
mieszkańców, ze względu na przewidywane 
niższe koszty zużycia energii cieplnej dla po-
trzeb ogrzewania budynków oraz umożli-
wienie dostawy ciepłej wody użytkowej do 
mieszkań.
Propozycja współfinansowania instalacji 
ciepłej wody użytkowej przez PGE Ener-
gia Ciepła jest jak najbardziej godna uwa-
gi. Przy realizacji takiego przedsięwzięcia 
w poszczególnych budynkach, dofinanso-
wanie wynosić  może nawet 250 tys. zł do 
1 MW mocy instalacji. Warunkiem jednak 
skorzystania z  dotacji PGe jest wywiąza-
nie się przez Spółdzielnię z  zobowiązań 
umownych, tj. wdrożenie centralnej cie-
płej wody użytkowej we wszystkich bu-
dynkach będących w zasobach Spółdziel-
ni w okresie 5 lat (2019-2023). Aby to było 
możliwe mieszkańcy każdego budynku mu-
szą zgromadzić na Funduszu Remontowym 
wymagane środki finansowe. Stąd koniecz-
ność urealnienia stawek na Funduszach Re-
montowych poszczególnych budynków aby 
Spółdzielnia mogła wywiązać się z  umow-
nych terminów wdrożenia ciepłej wody 
użytkowej, co leży w  interesie wszystkich 
mieszkańców.

Jaki jest szacunkowy 
koszt wdrożenia centralnej 
ciepłej wody użytkowej 
oraz w jaki sposób 
będzie rozliczana?

Według cen z 2020 r. średni koszt realizacji 
instalacji ciepłej wody użytkowej wynosi 
ok. 78 zł za 1m2 mieszkania. To oznacza, 
że w  przypadku mieszkania 60 m2 cena 
realizacji ciepłej wody użytkowej wynie-
sie 4 680 zł. Zadanie to będzie realizowa-
ne w  całości z  Funduszu remontowego, 
tj. liczone z metra kwadratowego (m2). To 
oznacza, że nikt z mieszkańców nie będzie 
musiał wykładać z  kieszeni żadnej gotów-
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ki. Możliwe natomiast jest dodatkowo uru-
chomienie nieoprocentowanego Funduszu 
Specjalnego w  kwocie 150 tys. zł. dla tych 
budynków, które z  takiego programu jesz-
cze nie skorzystały.

dlaczego nie będziemy 
rozliczać kosztów realizacji 
ciepłej wody użytkowej 
z punktu (ryczałt na mieszkanie)?

Instalacja centralnej ciepłej wody użytkowej 
to nie jest tylko jedno identyczne podłącze-
nie wody do każdego mieszkania, lecz zada-
nie realizowane także w częściach wspólnych 
budynku. Instalacje prowadzone są w pozio-
mach i  w  pionach budynków. Ich długość, 
średnica oraz moc zainstalowanej instalacji 
są zależne od kubatury budynku. Natomiast 

udział w częściach wspólnych budynku jest 
uzależniony od wielkości poszczególnych 
mieszkań. Mieszkanie 100 m2 ma dwa razy 
większy udział w częściach wspólnych oraz 
w  całym budynku niż mieszkanie 50 m2. 
Większe mieszkanie może potencjalnie 
zamieszkiwać większa liczba osób, co ma 
bezpośredni wpływ na moc obliczeniową 
służącą do wymiarowania elementów wę-
zła, który z kolei ma bezpośredni wpływ na 
koszt wykonania instalacji oraz późniejszą 
eksploatację – opłaty za moc zamówioną. 
Innymi słowy koszt instalacji ciepłej wody 
użytkowej dla budynku wielorodzinnego 3 
000 m2 jest dwa razy wyższy od kosztu in-
stalacji dla budynku wielorodzinnego 1 500 
m2. Stąd udział w kosztach analizowanego 
zadania jest liczony z metra kwadratowego 
mieszkania a nie według punktu.

Ciepła Woda Użytkowa
- co mówią o niej mieszkańcy?

Temat Ciepłej Wody Użytkowej jest 
jednym z  ważniejszych tematów 
w  planach Spółdzielni na najbliż-

sze lata. Wdrożenie C.W.U. niesie za sobą 
wiele korzyści, a  przede wszystkim bez-
pieczeństwo mieszkańców. Zależy nam 
na wyeliminowaniu piecyków gazowych, 
aby zapewnić bezpieczne korzystanie 
z  ciepłej wody. Zapytaliśmy radę Miesz-
kańców Nieruchomości bloku 45 na os. 
Oświecenia, jak oceniają sam przebieg re-
alizacji i użytkowanie C.W.U.:

 ▶ Jak dokładnie wygląda realizacja pod-
łączenia C.W.U.? Czy łazienka została 
zniszczona? Jak długo trwała wymiana 
w lokalu mieszkalnym?

rada Mieszkańców bloku 45 na os. Oświe-
cenia: W  maju pracownicy MPEC rozpo-
częli wymianę rur centralnego ogrzewania 
od głównego zasilania do wejścia do bloku. 

Następnie wg ustalonego terminu wyłonio-
na w  formie wcześniejszego przetargu fir-
ma wykonała poziomy c.w.u  w  piwnicach. 
Równocześnie remontowała pomieszcze-
nia, aby dostosować je do wymogów MPEC 
w celu zainstalowania modułów c.o  i c.w.u. 
Następnym etapem był montaż modułów 
przez MPEC. Potem wg ustalonych termi-
nów z  mieszkańcami firma wykonywała 
piony, czyli montaż w  mieszkaniach. Prace 
w mieszkaniach trwały około 2 godzin. Pra-
cownicy firmy zabezpieczyli przed kurzem 
wejście do łazienki od drzwi wejściowych do 
mieszkania, jak również posprzątali po wy-
konanej pracy.
Całość otworu wykutego w ścianie komino-
wej to prostokąt 20*25 cm, w którym zosta-
ły zamontowane drzwiczki. Za drzwiczkami 
znajduje się zawór i wodomierz. Wykonana 
praca była minimalną ingerencją w  ściany 
łazienki. Po wykonaniu prac w jednym pio-
nie mieliśmy już ciepłą wodę w kranie.
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Nasz blok był w  tej szczęśliwej sytuacji, że 
wszyscy mieszkańcy zgodzili się na wykona-
nie instalacji c.w.u zdając sobie sprawę jakim 
zagrożeniem dla naszego życia jest piecyk 
gazowy. Kąpiemy się w  naszych łazienkach 
WRESZCIE BEZPIECZNIE! Zyskaliśmy też 
dodatkową przestrzeń do zagospodarowa-
nia w  łazience a  to wpływa na jej estetykę. 
No i podnieśliśmy wartość rynkową naszych 
mieszkań pozbywając się piecyków gazo-
wych. Cała wymiana poszła bardzo sprawnie.

 ▶ Czy pojawiły się jakieś problemy z wy-
konawstwem i firmą realizującą zamó-
wienie?

rM: Nie było żadnych problemów z firmą ani 
z  wykonawstwem. Można tę firmę polecić 
kolejnym nieruchomościom. Pracę wykony-
wali solidnie, czysto i  bezpiecznie a  przede 
wszystkim terminowo. 

 ▶ Jak Pani/Pan ocenia zmianę sposo-
bu podgrzewania bieżącej wody do W      
aszych łazienek?

rM: Jesteśmy bardzo zadowoleni. Mieszkań-
cy wyższych pięter nie muszą się obawiać, 
że zużyją dużą ilość wody zanim zacznie 
płynąć ciepła woda, ponieważ cały czas jest 
cyrkulacja ciepłej wody w pionie. A więc tym 
samym jest mniejsze zużycie wody. Przy 
piecyku gazowym trzeba było czekać na 
podgrzanie wody zużywając przy tym gaz 
i  lejącą się zimną wodę. Patrząc z  punktu 
widzenia ekonomicznego to c.w.u wychodzi 
taniej, ale najważniejsze jest to, że CZUJEMY 
SIĘ BEZPIECZNIE.
Uzyskaliśmy też kilka wypowiedzi od miesz-
kańca bloku na os. 2 Pułku Lotniczego 
o zmianach, jakie zachodziły podczas reali-
zacji instalacji c.c.w.u., w tym o skali      znisz-
czeń      po montażu oraz jaki uzyskano efekt 
końcowy:

 ▶ Jak dokładnie wyglądała realizacja 
podłączenia C.W.U.? Jak wpłynęła ona 
na stan łazienki? 

Pan Marek z bloku 44 na os. 2 Pułku Lotni-
czego: Nowy pion ciepłej wody i cyrkulacji 

poprowadzono w wyłączonym przewodzie 
spalinowym, który po demontażu gazowe-
go podgrzewacza wody w łazience stał się  
zbytecznym przewodem. Rozkuto otwór 
w  ścianie betonowej komina spalinowego 
i  obudowie ceglanej o  wymiarach 32x27 
cm, w  którym zamontowano wodomierz 
ciepłej wody. Nowy pion ciepłej wody wyko-
nany z  rur PE, podłączono do istniejących 
rur ocynkowanych stanowiących podejścia 
do baterii wannowej i baterii umywalkowej 
oraz schowanych pod okładziną ceramicz-
ną. Stare podłączenie przewodu spalino-
wego od pieca łazienkowego do przewodu 
kominowego po demontażu rozety zostały 
zagipsowane. Jedynym śladem w łazience 
jest plama na ścianie kominowej po zagip-
sowanym podłączeniu rury spalinowej oraz 
zamontowane nowe drzwiczki PVC 32x27 
cm na ścianie obłożonej płytkami w  miej-
scu, gdzie znajdował      się gazowy pod-
grzewacz wody. Za drzwiczkami znajduje 
się wodomierz z modułem do zdalnego od-
czytu.

 ▶ Jak długo trwała realizacja prac?

P.M.: Prace w  łazience trwały 2 dni. Wyko-
nawca zabezpieczył tekturą budowlaną 
przedpokój oraz posadzkę i płytą OSB wan-
nę w łazience. Prace nie były uciążliwe.

 ▶ Czy jest Pani/Pan zadowolony z użytko-
wania C.W.U.?

P.M.: Bardzo. Zniknął problem niekontro-
lowanego zaniku ciągu spalin w  gazowym   
podgrzewaczu ciepłej wody oraz zagroże-
nia pojawienia się trującego tlenku węgla 
w trakcie użytkowania łazienki, szczególnie 
w okresie zimowym.

 ▶ Gdyby miała/miał Pani/Pan możliwość 
wyboru to czy jeszcze raz zdecydowa-
łaby się Pani/Pan na realizację projektu 
C.W.U.?

P.M.: Oczywiście. Gazowe podgrzewacze 
ciepłej wody użytkowej z  otwartą komorą 
spalania są niebezpieczne dla użytkowania 
i niezbędne jest ich sukcesywna likwidacja.
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Termomodernizacja os. Piastów 41

os. Oświecenia 9
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Węzły cieplne os. Piastów 41

CWU w domach os. Piastów 41
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Montaż CWU
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 ▶ Jak ocenia Pan mi-
niony rok w  Spół-
dzielni? 

Adam Pławecki, Pre-
zes Zarządu Spół-
dzielni Mieszkanio-
wej „Oświecenia”: 
Dla mnie osobiście 
miniony okres pracy 
w  Spółdzielni to był 
czas nowych doświad-
czeń, gdyż nigdy wcześniej nie pracowałem 
w Spółdzielni. W mojej dotychczasowej pra-
cy zawodowej miałem do czynienia głównie 
z klientami korporacyjnymi. Dlatego bardzo 
ważne są dla mnie bezpośrednie kontakty 
z  ludźmi, do których przywiązuję      szcze-
gólną wagę. Niestety czas pandemii ogra-
niczył do minimum bezpośrednie kontakty 
z  mieszkańcami, ale mam nadzieję, że to 
wszystko wkrótce się zmieni.

 ▶ Czy udało się wykonać planowane dzia-
łania? 

a.P.: Na początku mojej pracy w Spółdziel-
ni postawiliśmy sobie cztery kluczowe cele.      
Pierwszy cel to odbudowa zaufania do Spół-
dzielni oraz zmiana wizerunku Spółdzielni 
na zewnątrz. Ten obszar wyzwań należy do 
najtrudniejszych w  obszarze zarządzania, 
gdyż mamy tu do czynienia z ludźmi, a każdy 
z nas jest inny i każdy ma inne wyobrażenie 
o tym jak powinna funkcjonować Spółdziel-
nia. Moja obserwacja sytuacji jest taka, że 
jeżeli chcemy w tej materii osiągnąć praw-
dziwy postęp to wszyscy musimy się zmie-
nić, zarówno Spółdzielnia jak i mieszkańcy. 
Musimy wspólnie podjąć wysiłek w kierun-
ku odbudowania wspólnoty opartej o  za-
sady i  wartości, których wszyscy będziemy 
przestrzegać. Na początku chciałbym, aby 
każdy członek Spółdzielni oraz mieszkaniec 
poznał swoje prawa i  obowiązki, które są 
określone w przepisach prawa powszechnie 

obowiązujących oraz 
w  Statucie i  regula-
minach Spółdziel-
ni. Oczywiście zdaję 
sobie sprawę, że nie 
wszyscy mieszkańcy 
są prawnikami i  nie 
wszyscy czytają sta-
tut oraz regulaminy. 
Dlatego aby pomóc 
mieszkańcom lepiej 

zrozumieć ich prawa i obowiązki będziemy 
opracowywać takie przykładowe tzw. „studia 
przypadków” (case study), które będą miały 
formę pytań i krótkich odpowiedzi w spra-
wach, o  które najczęściej pytają mieszkań-
cy. Te pytania często się powtarzają, dlatego 
chciałbym aby strona internetowa w strefie 
dostępu dla członków Spółdzielni była rów-
nież bazą wiedzy na temat praw i obowiąz-
ków, jakie przysługują członkom Spółdzielni 
oraz mieszkańcom. Wtedy istnieje większe 
prawdopodobieństwo, że nie będzie docho-
dzić do różnego rodzaju nieporozumień.
Drugi cel to poprawa finansów Spółdzielni 
- zrównoważenie budżetów na wszystkich 
nieruchomościach-budynkach. Dzisiaj sytu-
acja finansowa Spółdzielni jest nieporówny-
walnie lepsza od tej jaka była półtora roku 
temu, kiedy rozpoczynaliśmy pracę w Spół-
dzielni. Najważniejsze wskaźniki finansowe 
Spółdzielni zostały zaprezentowane w arty-
kule na początku naszej gazetki.  Natomiast 
wyzwaniem nadal pozostaje odbudowanie 
poziomu zgromadzonych środków na Fun-
duszach Remontowych oraz utrzymanie zbi-
lansowanej i  konsekwentnie prowadzonej 
polityki gromadzenia środków finansowych 
na Funduszach Remontowych budynków, 
aby móc na bieżąco realizować potrzeby in-
westycyjne i remontowe w budynkach.
Trzeci cel to opracowanie Planu Strategicz-
nego dla Spółdzielni. Projekt Planu został 

Wywiad z adamem Pławeckim
- Prezesem Zarządu Spółdzielni
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już w  październiku  przedstawiony Radzie 
Nadzorczej. Obecnie jest on jeszcze „szlifo-
wany”. Na początku 2021 r. będziemy gotowi 
do uruchomienia szeroko zakrojonej komu-
nikacji do członków Spółdzielni.
Czwarty cel to optymalizacja kosztów dzia-
łania Spółdzielni, w  tym przede wszystkim 
optymalizacja kosztów zewnętrznych firm, 
które świadczą na rzecz Spółdzielni róż-
nego rodzaju usługi. Sukcesywnie robimy 
przeglądy umów z  firmami zewnętrznymi 
aby upewnić się, że koszty które ponosimy 
są cenami rynkowymi. W wyniku podjętych 
działań uzyskaliśmy roczne oszczędności na 
usługach na kwotę ok 130 tys. zł. Ponadto 
we współpracy z MPEC zoptymalizowaliśmy 
zapotrzebowanie na moc dla instalacji cen-
tralnej ciepłej wody użytkowej. Dzięki temu 
mieszkańcy będą ponosili mniejsze koszty 
na eksploatacji. W okresie roku mówimy tu 
o oszczędnościach ok. 170 tys. zł. dla wszyst-
kich zasobów budynkowych Spółdzielni. 
Zarząd podjął również decyzję, że obsługa 
procesu pozyskiwania i rozliczania środków 
unijnych będzie realizowana samodzielnie 
przez Spółdzielnię. W praktyce Spółdzielnie, 
czy firmy korzystają z  wyspecjalizowanych 
firm konsultingowych, które biorą wyna-
grodzenie z  tego tytułu do 8% od wartości 
pozyskanych środków. W  przypadku Spół-
dzielni w bieżącym roku pozyskaliśmy środ-
ki unijne na termomodernizację i c.w.u. dla 
budynków Piastów 41, Bohaterów Września 
2a oraz na Oświecenia 9 (tylko termomoder-
nizacja) kwotę prawie 5, 6 miliona złotych. To 
oznacza że zaoszczędziliśmy kwotę ponad 
400 tys. zł.

 ▶ Na czym Zarząd chce się skupić w naj-
bliższej przyszłości? 

a.P.: W  najbliższej przyszłości chcemy do-
kończyć proces urealniania stawek na Fun-
duszach Remontowych tych budynków, któ-
re nadal mają stawkę 0,87 zł. /m2 oraz mają 
do zrealizowania kluczowe zadania remon-
towe.  Następnie chcemy się skupić na reali-
zacji wszystkich kluczowych zaplanowanych 
na przyszły rok inwestycji, przede wszystkim 

związanych z realizacją c.w.u. w budynkach, 
które mają już zgromadzone środki na ten 
cel. Następnie chcemy dokończyć rozpo-
czętą w bieżącym roku termomodernizację 
na Piastów 41, Bohaterów Września 2a oraz 
Oświecenia 9. W  przyszłym roku chcieliby-
śmy również zrealizować termomoderni-
zację budynku Oświecenia 44 i  jeżeli wy-
starczy nam pieniędzy, to będziemy chcieli 
równocześnie wykonać c.w.u. Obecnie pro-
wadzimy rozmowy z  operatorem środków 
unijnych w celu sfinansowania tych dużych 
przedsięwzięć.

 ▶ Jakie trudności pojawiły się w  ciągu 
ostatniego roku? 

a.P.: Chciałbym zaproponować nieco inne 
podejście i  nie mówić o  trudnościach, lecz 
wyzwaniach jakie stoją przed nami. To jest 
kluczowe w  podejściu do proaktywnego 
działania. Największym wyzwaniem jakie 
stoi przed nami to konieczność podniesie-
nia efektywności energetycznej budynków 
i  zapewnienie bezpieczeństwa mieszkań-
com (termomodernizacja, wdrożenie c.w.u., 
wymiana instalacji c.o., wymiana instalacji 
gazowej na spawaną, fotowoltaika). W prze-
ciwnym wypadku będziemy musieli coraz 
więcej płacić za energię, która z roku na rok 
będzie coraz droższa. Dzieje się tak dlatego, 
że Polska wciąż za mało pozyskuje energii 
ze źródeł odnawialnych (OZE) oraz nie pro-
dukujemy energii ze źródeł jądrowych i dla-
tego coraz więcej płacimy za emisję CO2. Do 
tego dochodzi ryzyko degradacji konstruk-
cji budynków nieocieplonych, awarii na nie 
modernizowanych instalacjach, co może 
stanowić istotne zagrożenie dla mieszkań-
ców takich budynków. Dlatego tak ważne 
jest w  tej sprawie abyśmy zbudowali kon-
sensus dla kluczowych z  punktu widzenia 
bezpieczeństwa i efektywności energetycz-
nej inwestycji.

 ▶ Czego nauczyły Pana doświadczenia 
w zarządzaniu Spółdzielnią?

a.P.: Ważny jest dialog, rozmowa z miesz-
kańcami, szacunek dla ludzi i  zdolność do 
definiowania wspólnego dobra. Możemy 
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mieć dobre pomysły i piękne ideały, ale je-
żeli nie będziemy w stanie do nich przeko-
nać mieszkańców to nic z tego nie będzie. 
Oczywiście jest kwestia bezpieczeństwa 
mieszkańców i  tu zarządca (Spółdzielnia) 
ma pewne uprawnienia, gdyż ponosi od-
powiedzialność prawną za utrzymanie bu-
dynków w stanie, który nie będzie zagrażał 
mieszkańcom. Nie chodzi jednak o to, aby-
śmy odwoływali się do instrumentów przy-
musu, bo to jest porażka wszystkich którzy 
nie potrafią ze sobą rozmawiać i się doga-
dać. Dlatego tak ważny jest dialog i szuka-
nie najbardziej korzystnych rozwiązań dla 
wspólnego dobra.

 ▶ Jak wygląda sytuacja finansowania ak-
tualnych działań - Spółdzielnia straci 
czy zyska? 

a.P.: Realizujemy tylko rentowne projekty 
inwestycyjne i  te, które podnoszą poziom 
bezpieczeństwa mieszkańców. Wszystkie 
realizowane zadania są ściśle powiązane 
z  budżetami, jakie mamy na budynkach. 
Staramy się tak zarządzać środkami budże-
towymi, aby      na koniec roku nie mieć de-
ficytu.

 ▶ Proszę powiedzieć coś więcej o  zmia-
nach stawek na Funduszach remon-
towych. Z czego one wynikają i czy są 
konieczne? 

a.P.: Tak jak już powiedziałem chcemy jak 
najszybciej dokończyć proces urealnia-
nia stawek na Funduszach Remontowych, 
w  szczególności tych budynków, które na-
dal mają stawkę 0,87 zł. /m2. Działanie to jest 
konieczne i  kluczowe aby zagwarantować 
bezpieczne utrzymanie budynków. Musi-
my pamiętać, że w okresie 2015 – 2020 sku-
mulowana inflacja w  Polsce wyniosła 5,9%. 
W tym czasie wzrosły koszty robocizny i ma-
teriałów budowlanych, a  więc mówimy tu      
o  wskaźnikach ekonomicznych, na które 
Spółdzielnia nie ma żadnego wpływu. Stąd 
dzisiaj stawka sprzed kilku lat na poziomie 
0,87 zł. /m2 jest dalece niewystarczająca. 
Obecnie jesteśmy w tracie procesu ureal-
nienia stawek na funduszach remontowych 
na poszczególnych nieruchomościach. Po-
niższa ilustracja przedstawia aktualny stan 
zmian w tym zakresie. Pierwotny poziom 
stawek na funduszach remontowych ozna-
czono pomarańczową linią. 

Obowiązujące wysokości stawek a Fundusz Remontowy w roku 2021 (zł/m).
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 ▶ Z  poprzedniego biuletynu wiemy, że 
podejmowanie innowacyjnych działań 
jest dla Pana bardzo ważne. Proszę po-
dzielić się swoimi pomysłami oraz tym, 
co Spółdzielnia może zyskać dzięki ich 
wdrożeniu? 

a.P.: Innowacyjność to może za duże słowo, 
ale ważne jest, abyśmy szli z duchem czasu. 
Zużywali coraz mniej energii, bo ona dużo 
kosztuje i  dodatkowo pozyskiwali ją np. ze 
słońca, aby pokryć zapotrzebowanie na ener-
gię w  częściach wspólnych nieruchomości. 
Pójście z duchem czasu to nowoczesna i in-
teligentna instalacja, która eliminuje lub mi-
nimalizuje do minimum ryzyko awarii i  jest 
w  pełni bezpieczna. Dzięki takiemu podej-
ściu w  portfelach zostanie nam więcej pie-
niędzy na inne cele. Będziemy mieli również 
wyższy komfort życia oraz lepiej będziemy 
dbać o nasze środowisko.

 ▶ Jak współpraca między Mieszkańcami 
a  Spółdzielnią wpływa na zarządzanie 
nią? Co  jest dla Pana ważne w temacie 
wspólnej komunikacji? 

a.P.: Dialog i współpraca są kluczowe aby iść 
do przodu. Jeżeli nie będziemy iść do przo-
du to będziemy się cofać. Dlatego dialog 
i współpraca oraz poszukiwanie wspólnego 
dobra to są słowa klucze. Komunikacja jest 
narzędziem do budowania dialogu. Brak 
właściwej komunikacji generuje nieporozu-
mienia, a w skrajnych przypadkach konflikty 
społeczne. Tytułem przykładu - w paździer-
niku realizowaliśmy film na terenie Spół-
dzielni, który przyniósł nam 12 tys. zł. netto 
korzyści. Komunikat, który wyszedł ze Spół-
dzielni generalnie skupiał się w swoim prze-
kazie nie na korzyściach, lecz na tym     , że 
będą utrudnienia w      parkowaniu      samo-
chodów itd., co wywołało niezadowolenie 
u  niektórych osób. Tymczasem dodatkowe 
przychody zostały rozdzielone po 4 tys. zł. na 
każdy z dwóch budynków, gdzie realizowa-
no zdjęcia do filmu oraz      4 tys. zł. na Spół-
dzielnię, która również udostępniła parking 
na mieniu. Reasumując wszyscy na tym sko-

rzystaliśmy, ale przekaz komunikacyjny był 
taki, że będą utrudnienia i  na tym polegał 
błąd komunikacyjny.

 ▶ dlaczego ważne jest powołanie rady 
Mieszkańców Nieruchomości dla swo-
jego budynku? 

a.P.: Rada Mieszkańców Nieruchomości to 
przedstawiciele danego bloku, którzy na co 
dzień mają kontakt z  mieszkańcami danej 
nieruchomości i  dzięki temu znają potrze-
by i  oczekiwania mieszkańców, związane 
z utrzymaniem budynku oraz zagospodaro-
waniem terenu wokół niego. Z techniczne-
go punktu widzenia łatwiej jest coś uzgad-
niać z mniejszą liczbą osób, niż ze wszystkimi 
mieszkańcami.

 ▶  Czy zwraca Pan uwagę na opinie odno-
śnie pracy Spółdzielni i  jakości obsługi 
Mieszkańców?  

a.P.: Tak zwracam na to szczególną uwa-
gę i tu musimy wiele zmienić. Zmiany mu-
szą dotyczyć zarówno Spółdzielni, mam tu 
na myśli zmianę całego systemu obsługi 
mieszkańców oraz podejścia samych pra-
cowników. Musimy zaszczepić kulturę na-
stawienia na klienta – „KLIENT NASZ PAN”. 
Z  drugiej strony, mam na myśli mieszkań-
ców, których działanie musi być działaniem 
w  dobrej wierze, pozbawione złośliwości, 
gdzie      respektowane są reguły zdefiniowa-
ne w regulaminach, bo z tym niestety bar-
dzo różnie bywa. Szczegóły proponowanych 
rozwiązań znajdziecie Państwo w propozycji 
Planu Strategicznego.

 ▶ Kiedy odbędzie się Walne Zgromadze-
nie oraz jakie tematy będą na nim oma-
wiane?

a.P.: Walne Zgromadzenie odbędzie się nie-
zwłocznie po zakończeniu okresu pandemii. 
Jest to bardzo ważne bo zgodnie z prawem 
musimy zatwierdzić wyniki finansowe Spół-
dzielni za rok 2019, a następnie za rok 2020 
oraz wypełnić inne obowiązki, które nakłada 
na nas prawo. 

 ▶ dziękujemy Panie Prezesie za rozmo-
wę.
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Działalność kulturalno-społeczna jest dla 
nas ważnym aspektem codziennego życia 
mieszkańców. Między innymi dlatego od lu-
tego bieżącego roku rozpoczęliśmy współ-
pracę z Fundacją Nowe Centrum, wspieraną 
przez Miasto Kraków. Dzięki temu w lokalu 
na os. Piastów 41 powstało Centrum Aktyw-
ności Seniorów “Mistrzejowice”, w  którym 
osoby po 60 roku życia będą mogły kreatyw-
nie i aktywnie spędzać czas.
Centrum Aktywności Seniorów (w  skrócie 
CAS) będzie również prowadzić zajęcia edu-
kacyjne oraz rozwojowe, a wspólnie spędzo-
ne chwile będą sprzyjać integracji i pozna-

waniu nowych osób. Po wznowieniu zajęć, 
o czym Państwa poinformujemy, należy się 
wcześniej zapisać, dlatego w  razie chęci 
uczestnictwa trzeba będzie skontaktować 
się z placówką w celu zarezerwowania miej-
sca.
Po wznowieniu działalności CAS czynny bę-
dzie w  poniedziałki i  czwartki od 9.00 do 
17.00 oraz we wtorki, środy i  piątki od 9.00 
do 13.00.

dane kontaktowe:
tel.: 732 994 087

e-mail: casmistrzejowice@gmail.com

aktywizacja seniorów

1.04.2019 roku weszły w  życie nowe 
zasady gospodarki odpadami zgod-
nie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. 

“o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach”, z  późniejszymi zmianami, regula-
minem utrzymania czystości na terenie 
Gminy Miejskiej Kraków, uchwałami rady 
Miasta Krakowa, w tym z dnia 16 września 
2020 r. “w sprawie wyboru metody ustala-
nia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalania wysokości 
stawki takiej opłaty”.

Podstawową zmianą jest fakt, że na mocy 
przepisów ustawowych i  gminnych jeste-
śmy zobowiązani do selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych „śmieci”. 

Jeżeli odstąpimy od zbiórki selektywnej, 
to zgodnie z  Uchwałą Rady Miasta Krako-

Segregujmy śmieci, czyli zmiany
w zasadach gospodarki odpadami

wa opłata wzrośnie z kwoty: 23,00 zł/osobę 
do wysokości 46,00 zł/osobę zamieszkałą 
w  danej nieruchomości (budynku, budyn-
kach).

Segregacja śmieci jest      naszym obowiąz-
kiem, który co najważniejsze nie tylko ko-
rzystnie wpłynie na środowisko, w  którym 
żyjemy, ale również na wysokość opłaty za 
wywóz śmieci. Dlatego chcieliśmy przypo-
mnieć podstawowe zasady segregacji od-
padów komunalnych      określonych przez 
zarządcę systemu gospodarki odpadami 
w  Gminie Kraków – Miejskie Przedsiębior-
stwo Oczyszczania.

Podstawowe zasady segregacji:

Na poszczególne rodzaje zebranych odpa-
dów komunalnych przeznaczone są odpo-
wiednie pojemniki w różnych kolorach.
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Pozostałe odpady powstające okresowo 
w gospodarstwach domowych pod żadnym 
pozorem nie mogą być składowane we 
wcześniej wymienionych pojemnikach. 

Należą do nich:

 ▶ odpady zielone typu: liście, krzewy, drob-
no pocięte gałęzie po wiosennych i  je-
siennych porządkach w ogródkach należy 
wystawiać w czarnych workach w  ogól-
nodostępnym miejscu widocznym z ulicy 
(pobocze jezdni, chodnik).

 ▶ odpady budowlane, rozbiórkowe należy 
nieodpłatnie we własnym zakresie odda-
wać do Punktów Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (LAMUSOWNIA,  
ul. Nowohucka 1d lub do PGOW Barycz, ul. 
Krzemieniecka 40).

 ▶ odpady wielkogabarytowe należy wysta-
wiać przy komorach zsypowych oraz przy 
altanach śmietnikowych. Odbiór z  zaso-
bów Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświece-
nia” odbywa się zgodnie harmonogramem 
podanym przez MPO w  każdy pierwszy 
i  trzeci piątek miesiąca. Szczegółowa 
informacja jest umieszczona na klatkach 
schodowych zgodnie z  obowiązującym 
harmonogramem w dzień poprzedzający 
wywóz. 

 ▶ odzież używana należy wyrzucać do po-
jemników na odzież używaną. Pojemniki 
ustawione są w  różnych ogólnodostęp-
nych miejscach na terenie SM „Oświece-
nia”.

 ▶ przeterminowane lekarstwa oddajemy do 
odpowiednich punktów zbiórki tych odpa-
dów np. aptek, można je dostarczać rów-
nież do LAMUSOWNI,  ul. Nowohucka 1d lub 
do PGOW Barycz, ul. Krzemieniecka 40.

 ▶ chemikalia i  odpady niebezpieczne ta-
kie jak: odczynniki fotograficzne, środki 

ochrony roślin, termometry rtęciowe, kwa-
sy, rozpuszczalniki, farby tusze, smary opa-
kowania po farbach lakierach itp. Mieszka-
niec jest zobowiązany do indywidualnego 
ich wywozu na koszt własny do LAMU-
SOWNI,  ul. Nowohucka 1d lub do PGOW 
Barycz, ul. Krzemieniecka 40.

 ▶ zużyte baterie mieszkaniec jest zobo-
wiązany oddać w  punkcie prowadzącym 
sprzedaż lub do LAMUSOWNI,  ul. Nowo-
hucka 1d lub do PGOW Barycz, ul. Krze-
mieniecka 40.

 ▶ zużyte żarówki i  świetlówki można do-
starczyć do LAMUSOWNI,  ul. Nowohucka 
1d lub do PGOW Barycz, ul. Krzemieniecka 
40.

 ▶ zużyty akumulator, opony, sprzęt elek-
tryczny lub elektroniczny oddajemy 
w  sklepie prowadzącym sprzedaż lub 
zostawiamy w  serwisie. Można również 
dostarczyć te przedmioty dostarczyć do 
LAMUSOWNI,  ul. Nowohucka 1d lub do 
PGOW Barycz, ul. Krzemieniecka 40.

 ▶ używaną czystą odzież i  niezniszczoną 
zabrania się wrzucać do pojemników w al-
tanach śmietnikowych przy do pojemni-
ków w komorach zsypowych.

Na terenie zasobów Spółdzielni znajdu-
je się bardzo dużo pojemników na odzież 
do których można wrzucać niepotrzebne 
w gospodarstwach domowych przedmioty, 
odzież obuwie itp.

Zamykanie zsypów

W przypadku budynków wysokich leje zsy-
powe służą wyłącznie do transportu odpa-
dów, gromadzonych w  pojemniku szarym 
lub czarnym. Pozostałe wysegregowane 
odpady przeznaczone do pojemnika żółte-
go, niebieskiego, zielonego i BIO winny być 
umieszczane przez mieszkańców bezpo-
średnio w  odpowiednich pojemnikach na 
odpady znajdujące się w  komorach zsypo-
wych.
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Mieszkańcy budynków, w których na wnio-
sek większości dysponentów lokali (50% +1 
lokali) zdecydowali na likwidacje i zamknię-
cie zsypów na piętrach, wysegregowane od-
pady komunalne umieszczają bezpośrednio 
do pojemników znajdujących się w  komo-
rach zsypowych lub w wyznaczonych miej-
scach.
Na dzień dzisiejszy leje zsypowe lokali zosta-
ły zamknięte w pięciu budynkach.

Korzyści wynikające z zamknięcia
komór zsypowych na piętrach:

 ▶ prawidłowa segregacja pozwoli na unik-
nięcie kar finansowych ponoszonych 
przez mieszkańców danej nieruchomości 
z  tytułu nieprawidłowej segregacji odpa-
dów,

 ▶ usunięcie przykrego zapachu na piętrach, 
klatkach schodowych rozchodzących się 
do państwa mieszkań,

 ▶ nie będą państwo ponosić kosztów zwią-
zanych z  utrzymaniem zsypów tj. sprzą-
taniem, myciem rur zsypowych, malowa-
niem itp.,

 ▶ zminimalizowanie zagrożenia związanego 
z insektami, gryzoniami etc. oraz choroba-
mi przenoszonymi przez wyżej wymienio-
ne organizmy,  

 ▶ zamknięcie instalacji zsypowych na pię-
trach pozwoli na lepsze i  bardziej efek-
tywne      wykorzystanie powierzchni przy 
ustawianiu nowych i  istniejących pojem-
ników w komorach zsypowych,  

 ▶ pomieszczenia zsypowe na piętrach bę-
dzie można wynająć mieszkańcom jako 
dodatkowe pomieszczenia pomocnicze, 
a  należności z  tytułu wynajmu pomiesz-
czeń zmniejszą koszty eksploatacyjne bu-
dynku.

Mamy nadzieję, że wszyscy mieszkańcy do-
stosują się do zasad segregacji odpadów 
komunalnych. Każdy mieszkaniec naszej 
Spółdzielni może zapoznać się z uchwałami 
Rady Miasta Krakowa oraz z Regulaminem 

utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Miejskiej Kraków na stronie interne-
towej www.mpo.krakow.pl/aktyprawne. Ta 
wiedza ułatwi Państwu zrozumienie no-
wych zasad gospodarki odpadami komu-
nalnymi.

Karta dużej rodziny

Zgodnie z Uchwałą NR XLV/1197/20 z dnia 16 
września 2020 r. Rady Miasta Krakowa do-
tyczącą wyboru metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalania wysokości stawki takiej opłaty 
i  otrzymaną interpretacją ze strony Urzędu 
Miasta Krakowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Oświecenia” w Krakowie uprzejmie informu-
je, że rodziny wielodzietne posiadające Kar-
tę Dużej Rodziny (Ustawa z dnia 05.12.2014 r. 
o Karcie Dużej Rodziny, Dz. U. z 2020 r. poz. 
1348) mogą zostać zwolnione od dnia 1 li-
stopada 2020 r. z  opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w części 1/5 opłaty 
na każdego członka rodziny wielodzietnej 
zamieszkałego na nieruchomości i posiada-
jącego ważną Kartę. Zwolnienie przysługuje 
tylko w  sytuacji, gdy nieruchomość jest za-
mieszkała przez rodzinę wielodzietną w  ca-
łości tj. rodzice lub rodzic z co najmniej trójką 
dzieci. W sytuacji, gdy rodzina ma trójkę dzie-
ci i  jeżeli jedno z tych dzieci z  jakichkolwiek 
przyczyn faktycznie mieszka poza nierucho-
mością należy przyjąć, że wówczas rodzina 
nie może korzystać z ww. zwolnienia z opła-
ty. Również w przypadku, gdy jedno z dzieci 
utraci prawo do korzystania z karty, ulga nie 
przysługuje żadnej z  osób zamieszkujących 
lokal. 

Osoby spełniające powyższe kryteria i zainte-
resowane naliczeniem niższej stawki, winny 
zgłosić ten fakt do siedziby Spółdzielni po-
przez złożenie nowego Oświadczenia do na-
liczania opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, którego druk dostępny jest 
na stronie internetowej www.oswiecenia.pl 
w zakładce „Druki do pobrania”. Miesięczna 
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wysokość opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi uwzględniająca bonifi-
katę wynosi 18,40 zł/os./m-c dla każdej osoby 
z ważną Kartę Dużej Rodziny i zamieszkującą 
w danym lokalu. 

Z  uwagi na obecną sytuację i  pracę Spół-
dzielni w trybie zamkniętym ww. dokumen-

ty należy przesyłać drogą elektroniczną, 
pocztą lub dostarczać do skrzynek umiesz-
czonych na drzwiach Spółdzielni os. Oświe-
cenia 40 lub 45. W przypadku pytań prosi-
my o kontakt pod nr tel.: 12 647-05-65 lub 12 
647-89-46.

Na podstawie wyników przeprowa-
dzonej ankiety społecznej, Spół-
dzielnia w  okresie od września 

do końca 2019 r. przeprowadziła proces 
zbiorowego przekształcenia gruntów bę-
dących w użytkowaniu wieczystym prze-
znaczonych na cele mieszkalne w prawo 
własności. 

Co to dokładnie oznacza 
dla członków Spółdzielni oraz 
jak ten proces został 
przeprowadzony? 

20 lipca 2018 weszła w życie ustawa dotyczą-
ca przekształcenia użytkowania wieczyste-
go gruntów zabudowanych na cele miesz-
kaniowe w  prawo własności tych gruntów. 
Brzmi skomplikowanie, jednak wszystko za-
raz postaramy się zrozumiale to wyjaśni.

Użytkowanie wieczyste 
- co to takiego?

Użytkowanie wieczyste to prawo, w  któ-
rym własność gruntów należy do Skarbu 
Państwa lub Gminy. W  przypadku grun-
tów zarządzanych przez Spółdzielnię pra-
wo własności tych gruntów należy do Gmi-
ny Kraków i  są oddawane w  użytkowanie 
wieczyste zarówno osobom fizycznym, 
czyli przysłowiowemu „Kowalskiemu/Ko-
walskiej” jak również osobom prawnym 

np. Spółdzielniom, Spółkom kapitałowym 
m.in. pod budowę budynków wielorodzin-
nych czy zakładów przemysłowych. Od-
danie takich gruntów w użytkowanie wie-
czyste następuje na okres 99 lat. W  tym 
okresie wieczysty użytkownik wykonuje 
uprawnienia podobne do tego jakie przy-
sługują właścicielowi, z  tym zastrzeże-
niem, że dodatkowo ponosi roczną tzw. 
opłatę za korzystanie z  wieczystego użyt-
kowania gruntu. 1 stycznia 2019 r. weszła 
w życie ustawa, która z automatu przyjęła 
przekształcenie prawa użytkowania wie-
czystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe we własność. Oznaczało to, 
że użytkownicy będę musieli przez najbliż-
sze 20 lat płacić tzw. „opłatę przekształ-
ceniową”. Ustawodawca jednak postano-
wił, że jeżeli użytkownicy wieczyści, czyli 
w  przypadku o  którym mówimy w  naszej 
Spółdzielni, przysłowiowy „Kowalski/Ko-
walska” zdecydują się zapłacić tę opłatę 
jednorazowo do końca 2019 roku, to dzięki 
temu uzyskają 60% bonifikaty. Czyli zapła-
cą tylko 40% opłaty przekształceniowej. 

Co to jest bonifikata 
i komu przysługuje? 

Bonifikata to zmniejszenie kwoty opłaty 
przy zachowaniu odpowiednich warunków. 
Bonifikata przy opłacie jednorazowej przy-
sługuje osobom fizycznym oraz spółdziel-
niom mieszkaniowym za przekształcenie 

Przekształcenie gruntów będących
w użytkowaniu wieczystym w prawo własności
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udziałów w  gruncie związanych z  lokalami 
mieszkalnymi.
Bonifikata nie przysługuje od opłat jednora-
zowych związanych z  lokalami użytkowymi 
i  garażami. Bonifikatę można było uzyskać 
wpłacając opłatę przekształceniową do koń-
ca 2019 roku. Spółdzielnia Od 1 stycznia 2019 
roku prawo użytkowania wieczystego prze-
kształciło się w prawo własności w następu-
jących budynkach:
os. Oświecenia nr 7, 33 i 33A, 38, 40, 43 i 44,
Kobierzyńska 107,
Kazimierzowskie 27,
Mistrzejowice 10.
Dla bloków na os. Oświecenia 41 i  42 oraz 
na os. Bohaterów Września 2, 2A, 3 i  4 ko-
nieczne było sporządzenie map aktualiza-
cji ewidencji gruntów i budynków, aby pra-
wo własności weszło w życie. W przypadku 
nieruchomości na os. Oświecenia 27, os. 
Mistrzejowice 9 oraz os. 2 Pułku Lotnicze-
go 44 i ul. Kobierzyńska 103 (kiosk) przepisy 
ustawy nie dopuszczały przekształcenia, po-
nieważ były dobudowane do nich pawilony 
handlowo-usługowe. Spółdzielnia otrzyma-
ła od Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Mia-
sta Krakowa odpowiednie zaświadczenia 
w sprawie tych nieruchomości, aby również 
one mogły być przekształcone.

Jesienią ubiegłego roku Spółdzielnia poin-
formowała właścicieli lokali posiadających 
własnościowe prawa do lokali o  zasadach 
opłat przekształceniowych, szacunkowej 
wysokości tej opłaty dla każdego z lokali oraz 
przeprowadziła ankietę społeczną w  celu 
uzyskania zgody większości mieszkańców 
na wniesienie jednorazowej opłaty (z  60% 
bonifikatą), w  której większość ankietowa-
nych wyraziła zgodę.
Zarząd Spółdzielni wniósł opłatę za poszcze-
gólne nieruchomości do Wydziału Skarbu 
Miasta Urzędu Miasta Krakowa uwzględnia-
jącą 60% bonifikatę. Urząd Miasta potwier-
dził zaświadczeniem, że opłaty przekształce-
niowe zostały w całości spłacone.
Dział członkowsko-lokalowy Spółdzielni do 
końca 2019 roku przekazał dysponentom 
lokali mieszkalnych informację o  wysoko-
ści kwoty do zapłacenia, wskazał konto oraz 
termin do którego należało uregulować na-
leżność. Wg. stanu na 30 listopada 2020 r. 
zdecydowana większość mieszkańców wy-
wiązała się z  obowiązku pokrycia kosztów 
jednorazowej opłaty przekształceniowej. 8 
osób nie wpłaciło wymaganej kwoty pomi-
mo wezwań ze strony Spółdzielni. Wobec 
tych osób wdrożono postępowanie windy-
kacyjne. 

Najczęściej zadawane pytania
przez mieszkańców

Jak mogę sprawdzić wysokość opłat, zale-
głości i inne dane związane z moim miesz-
kaniem?

Te dane można sprawdzić w  systemie 
e-czynsze na stronie www.oswiecenia.pl. 
Aby uzyskać dostęp, trzeba zgłosić się z do-
wodem osobistym do Działu Księgowości 
(os. Oświecenia 45, pokój nr 20).

Gdzie znaleźć informacje o planowanych 
remontach?

Informacje o  planach dotyczących remon-
tów oraz szacowanych kosztach można zna-
leźć na zakładce “Harmonogramy i  plany” 
na stronie www.oswiecenia.pl.

Gdzie znaleźć wzory oświadczeń i  wnio-
sków do pobrania?

Wzory druków oraz oświadczeń znajdują się 
w  zakładce “Druki do pobrania” na stronie 
www.oswiecenia.pl 
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Jak mogę zmienić liczbę osób zamieszku-
jących lokal?

Aby zmienić liczbę osób zamieszkujących 
lokal, należy przynieść wypełnione oświad-
czenie (zakładka “Druki do pobrania” na 
www.oswiecenia.pl) do Działu Eksploatacyj-
nego (os. Oświecenia 40, pokój nr. 2).

Jak mogę zrezygnować z  książeczek 
opłat?

Aby zrezygnować z  otrzymywania książe-
czek opłat należy dostarczyć wypełnione 
oświadczenie (dostępne w  zakładce “Dru-
ki do pobrania” na www.oswiecenia.pl) do 
Działu Eksploatacyjnego (os. Oświecenia 40, 
pokój nr. 2).

Gdzie mogę zgłosić wątpliwości dotyczą-
ce jakości wykonywanych usług przez fir-
my współpracujące z SM jak i samą SM?

Wszelkie wątpliwości można zgłosić poprzez 
oficjalne pismo dostarczone do Sekretariatu 
Spółdzielni (os. Oświecenia 45, pokój nr. 11) lub 
przesłanie pisma skanem na adres sekreta-
riat@oswiecenia.pl.

Chcę przeprowadzić w  mieszkaniu re-
mont. Czy muszę o tym powiadomić Spół-
dzielnię?

Jeśli prace budowlane dotyczą bieżącej 
konserwacji i  odnawiania lokalu (np. ma-
lowanie ścian, gipsowania, naprawy okła-
dzin ściennych i  podłogowych, drobnych 
napraw instalacyjnych itp.) zgoda nie jest 
wymagana. Jeśli jednak prace dotyczą np. 
wyburzania ścian lub ich naruszenie, zmia-
na lokalizacji otworów drzwiowych, wy-
miana i  przebudowa instalacji gazowych, 
elektrycznych, wodno-kanalizacyjnej, 
centralnego ogrzewania, wymiany okien 
i drzwi, położenie parkietów, płytek, paneli 
na ścianach i podłogach czy montaż klima-
tyzatora należy złożyć wniosek o zgodę na 

wykonanie remontu z określeniem dokład-
nych prac i dostarczyć do Działu Technicz-
nego (os. Oświecenia 40, pokój nr. 7) lub do 
Sekretariatu Spółdzielni (os. Oświecenia 45, 
pokój nr 11). Spółdzielnia wydając zgodę na 
realizację takich prac określi jednocześnie 
warunki realizacji tych prac.

Chcę jeżeli chcę zabudować balkon to czy 
muszę o tym powiadomić Spółdzielnię?

Jeśli prace dotyczą zabudowy balkonu, czyli 
części wspólnej budynku, to każdy mieszka-
niec ma obowiązek uzyskać zgodę oraz wa-
runki jego zabudowy. 
Jak mogę zgłosić usterkę lub awarię?

Usterki i  awarie można zgłosić dzwoniąc 
pod specjalne numery telefonów, które po-
dane są w tym biuletynie w sekcji “Kontakt 
z SM” oraz na stronie www.oswiecenia.pl

Czy mogę powołać Radę Mieszkańców 
Nieruchomości własnego bloku?

Tak, każdy członek Spółdzielni (niebędą-
cy jednocześnie jej pracownikiem) ma 
prawo powołać RMN. Co najmniej 10% 
członków posiadających lokale w  danej 
nieruchomości musi złożyć podpisy pod 
wnioskiem, który należy dostarczyć do 
Sekretariatu Spółdzielni (os. Oświecenia 
45, pokój nr. 11). Po otrzymaniu wniosku 
Zarząd organizuje zebranie wyborcze do 
nowej RMN. Więcej szczegółowych infor-
macji, jak i wzór wniosku znajduje się na 
stronie www.oswiecenia.pl w  zakładce 
Rady Mieszkańców Nieruchomości.

Gdzie mogę jeszcze dodatkowo więcej in-
formacji odnośnie Ciepłej Wody Użytko-
wej?

Kompendium informacji o CWU jest do-
datkowo umieszczone na naszej stronie 
www.oswiecenia.pl w  zakładce “Ciepła 
Woda bez piecyka”.
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59 zdarzeń o charakterze dewastacji na łącz-
ną sumę wypłat 29 757,72 zł od ubezpieczy-
ciela. Tak wyglądają statystyki danych za III 
pierwsze kwartały tego roku związanych 
z  niszczeniem mienia Spółdzielni poprzez 
malowanie graffiti na elewacjach budyn-
ków, rozbicie szyb czy innych szkodliwych 
czynach. Nasza spółdzielnia jest ubezpieczo-
na od tego typu zdarzeń, jednak przez dużą 
liczbę dewastacji, a co za tym idzie odszko-
dowań, koszty stałej polisy wzrastają. Tego 
typu sytuacje są przez nas zgłaszane na po-

licję, jednak bardzo często kończy się to na 
umorzeniu sprawy i nie ujęciu sprawcy. 
Apelujemy do członków naszej Spółdziel-
ni, aby w  razie bycia świadkiem takich de-
wastacji zareagować na miarę możliwości 
- takie zachowania i  odstępstwa od normy 
powinny być eliminowane, aby utrzymać 
estetykę budynków oraz ograniczyć niepo-
trzebne koszty napraw. 
Dlatego tak ważna jest czujność mieszkań-
ców oraz zgłaszanie wszelkich aktów wan-
dalizmu w trakcie ich trwania.

Problem dewastacji mienia

Rady Mieszkańców Nieruchomości SM “Oświecenia” reprezentują członków Spółdzielni 
posiadających lokale w danej nieruchomości. Do ich zadań należy współpraca z Zarządem 
Spółdzielni w kwestiach m.in. przeprowadzanych remontów, robót, przetargów oraz zago-
spodarowania terenów w obrębie danej nieruchomości. 
Dlaczego warto stworzyć Radę Mieszkańców dla swojego bloku? 
RM może znacznie poprawić dialog między lokatorami danego budynku, a Zarządem 
Spółdzielni, co przyczyni się do lepszej współpracy i reagowania na bieżąco na wszystkie 
kwestie związane z nieruchomością.

rady Mieszkańców Nieruchomości
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Kontakt z SM „OŚWIeCeNIa” w Krakowie

Sekretariat
tel. 12 647 07 08 

sekretariat@oswiecenia.pl  
Administracja tel. 12 647 05 65 / 12 642 53 21

Dział Techniczny tel. 12 642 79 60
Czynsze tel. 12 648 38 66 / 12 642 76 90

Dział Członkowsko – Lokalowy tel. 12 642 46 06
Godziny przyjęć stron:

poniedziałek 700 - 1500

wtorek dzień wewnętrzny bez przyjmowania stron
środa 700 - 1700

czwartek 700 - 1500

piątek 700 - 1300

Godziny otwarcia kasy:
poniedziałek 900 - 1400

wtorek kasa nieczynna
środa 900 - 1330 i 1400 - 1630

czwartek 900 - 1400

piątek kasa nieczynna

rady Mieszkańców Nieruchomości 
dla budynków: 

os. Oświecenia: 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 33a, 38, 39, 40, 43, 44, 45.
os. II Pułku Lotniczego: 41, 42, 49.
os. Kazimierzowskie: 27.
os. Piastów: 41.
os. Mistrzejowice: 5, 9, 14.
os. Bohaterów Września: 2, 2a, 3, 4.

Budynki, które nie posiadają 
rady Mieszkańców Nieruchomości:

os. Oświecenia: 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 35, 36, 37, 41, 42, 46, 46A, 47, 48, 
garaże enklawa A.
os. II Pułku Lotniczego: 44, 50
os. Mistrzejowice: 3, 4, 10, 13
ul. Kobierzyńska: 58, 103, 107
Aby skontaktować się z Radą Mieszkańców swojego bloku, prosimy o skontaktowanie się z Se-
kretariatem SM telefonicznie (12 647 07 08) lub mailowo (sekretariat@oswiecenia.pl).
Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej: oswiecenia.pl.
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aWarIe
NaLeży ZGłaSZać:

na telefon: 12 642 76 60 lub 12 647 05 65 w godzinach pracy Spółdzielni,
na telefon dyżurny: 693 932 111 w godzinach:
poniedziałek, wtorek, czwartek od 15.00 do 22.00
środa od 17.00 do 22.00
piątek od 13.00 do 22.00

Awarie elektryczne poza godzinami pracy Spółdzielni należy zgłaszać:
na telefon: 12 642 76 60 lub 12 647 05 65 w godzinach pracy Spółdzielni,
na telefon dyżurny: 690 548 222 w godzinach:
poniedziałek - piątek od 22.00 do 7.00
sobota, niedziela i święta od 9.00 do 22.00

Awarie wodno-kanalizacyjne, gazowe oraz c.o. poza godzinami pracy Spółdzielni należy 
zgłaszać:
na telefon dyżurny: 693 932 111 w godzinach:
sobota, niedziela i święta od 9.00 do 22.00

TeLeFONy aLarMOWe

POGOTOWIE DŹWIGOWE
os. Oświecenia 47: 607 444 555 / 800 444 555
os. Oświecenia 12 kl. I: 603 308 438 
os. Mistrzejowice 13 kl. II: 603 308 438 
Pozostałe budynki: 502 998 924 / 512 114 462

TeLeFONy aLarMOWe 

Telefon alarmowy: 112
Pogotowie Ratunkowe: 998
Straż Miejska: 986
Policja: 997
Straż Pożarna: 999
Pogotowie Gazowe: 992
Pogotowie MPEC: 993 
Pogotowie MPWiK: 994
Pogotowie Energetyczne: 991     

Policja: Kraków os. Złota Jesień 11c
tel. 12 61 52 911, email: iod.kmp@krakow.policja.gov.pl
Straż Miejska: Kraków ul. Dobrego Pasterza 116, tel. 12 411 00 45, email:  smkrak@strazmiej-
ska.krakow.pl
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ZarZĄd (skład Zarządu od 01.06.2019 r.)

adam Pławecki - Prezes Zarządu 
Tomasz rak - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Eksploatacyjnych
Bożena Kalemba - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych, Główny Księgowy

Prezes Zarządu przyjmuje strony w każdą środę od godziny 14.00 do godziny 17.00 
w budynku 45, w pokoju nr 11.

rada NadZOrCZa 
dawid Szczepański – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Lucyna Marcjanowicz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Krzysztof Jarecki – Sekretarz Rady Nadzorczej 
andrzej Filipowicz – Członek Rady Nadzorczej
eugeniusz Hlek – Członek Rady Nadzorczej
Leszek Kwiecień – Członek Rady Nadzorczej
Kazimierz Kozłowski – Członek Rady Nadzorczej
anna Przybylska – Członek Rady Nadzorczej
arkadiusz Pietryka – Członek Rady Nadzorczej
Jerzy Zboch – Członek Rady Nadzorczej

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
Leszek Kwiecień – Przewodniczący Komisji GZM
andrzej Filipowicz – Członek Komisji GZM
Krzysztof Jarecki – Członek Komisji GZM
Kazimierz Kozłowski – Członek Komisji GZM
arkadiusz Pietryka – Członek Komisji GZM

Komisja rewizyjna
Kazimierz Kozłowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
eugeniusz Hlek – Członek Komisji Rewizyjnej
andrzej Filipowicz – Członek Komisji Rewizyjnej
Lucyna Marcjanowicz – Członek Komisji Rewizyjnej 

Komisja Społeczno-Pojednawcza
arkadiusz Pietryka – Przewodniczący Komisji S-P 
anna Przybylska – Członek Komisji S-P
dawid Szczepański – Członek Komisji S-P
Jerzy Zboch – Członek Komisji S-P

dyżury rady Nadzorczej

Pierwsza środa miesiąca od godziny 15.00 do godziny 17.00
w budynku 45, w pokoju nr 21.

Jeśli tego dnia wypada święto państwowe,  dyżur rady
odbywa się w drugą środę miesiąca.

Organa Spółdzielni Mieszkaniowej
„Oświecenia” w Krakowie
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Na naszej stronie internetowej www.oswiece-
nia.pl mogą Państwo znaleźć potrzebne dru-
ki do pobrania, bieżące aktualności dotyczą-
ce Spółdzielni, informacje kontaktowe oraz 
informacje o organach SM. Po zalogowaniu 
jako członek SM “Oświecenia” uzyskają Pań-
stwo dostęp również do uchwał i protokołów 
Zarządu oraz Rady Nadzorczej, regulaminów, 

Co można znaleźć na stronie Spółdzielni?
dokumentów dot. Walnego Zgromadzenia 
oraz Rad Mieszkańćów Nieruchomości, har-
monogramów czy map zasobów.
W nowym roku pojawi się również odświeżo-
na wersja strony z  rozbudowanymi treścia-
mi dotyczącymi funkcjonowania Spółdziel-
ni, a  jednocześnie z  łatwiejszym dostępem 
do szukanych informacji.

Zależy nam, aby na bieżąco poznawać opinie na temat naszych 
działań, które chcemy dostosować do potrzeb mieszkańców. Dla-
tego ważna jest dla nas każda informacja zwrotna, zarówno pozy-
tywna jak i negatywna. Jesteśmy tutaj dla Państwa, dla członków 
naszej Spółdzielni i naszą pracą chcemy budować pozytywne do-
świadczenie w relacjach z naszymi mieszkańcami. Uruchomiliśmy 
ankietę, która jest dostępna na naszej stronie www.oswiecenia.pl/
feedback. Będziemy bardzo wdzięczni za konstruktywne opinie do-
tyczące naszej pracy, które pomogą nam poznać szczegółowe po-
trzeby i problemy.

Chcemy poznać Państwa opinie

Nasza Spółdzielnia uruchomiła nowy kanał 
komunikacji na Facebooku. Publikujemy na 
nim bieżące informacje na temat działania 
SM oraz aktualnych komunikatów. Dzięki 
zaobserwowaniu naszego profilu dowiedzą 
się Państwo więcej o funkcjonowaniu Spół-
dzielni i jej codziennej pracy. Zapraszamy!

Możesz znaleźć nas bezpośrednio na Face-
booku pod nazwą “Spółdzielnia “Oświecenia 
w Krakowie” lub przez link www.oswiecenia.
pl/facebook. 


