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Na SM „Żabianka” składa się
około 4,2 tys. lokali, w któ-
rych mieszka 10 tys. osób. To
niczym małe miasto, dlatego
też zarządzane powinno być
na najwyższym poziomie.
I tak jest, bowiem zarząd
spółdzielni profesjonalnie
podchodzi do swoich obo-
wiązków. – Naszymi praco-
dawcami są mieszkańcy. To
oni nam płacą, ale równo-
cześnie rozliczają z tego, co
robimy – mówi Dariusz Pet-
rowski, prezes zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Żabianka”. Ocena wypada
pozytywnie, bowiem
w spółdzielni nie słychać
głosów niezadowolenia. Do
brania udziału w walnym
zgromadzeniu jest upreaw-
nionych 4,5 tys członków.
Frekwencja na WZ wynosi-
zazwyczaj zaledwie 3%,
z czego większość i tak stano-
wią osoby nie wnoszące po-
ważniejszych zastrzeżeń do
sposobu zarządzania. – Pozos-
tałe 97% osób jest na ogół za-
dowolonych z naszych
działań. To ludzie, którzy
ufają spółdzielni jako opieku-
nowi swoich nieruchomości.
Wiedzą, że mają zagwaranto-
wany spokój i bezpieczeństwo
– dodajeMieczysław Jabłoń-
ski, vice prezes zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej
„Żabianka”.
Przekłada się to także na de-
cyzje mieszkańców. Pomimo
tego, że na każdej nierucho-
mości ponad 50% lokali
mieszkalnych ma podpisany
akt notarialny ustanowienia
odrębnej własności, to do tej
pory nie wydzieliła się żadna
wspólnota mieszkaniowa. To
jasne potwierdzenie jakości
zarządzania w „Żabiance”.

Kultura w Feluce

Na uwagę zasługuje także
działalność kulturalna reali-
zowana w spółdzielni. Osied-
lowy klub Feluka w świeżo
wyremontowanych wnęt-
rzach zapewnia mieszkańcom

oczekiwane przez nich zajęcia
kulturalne i edukacyjne.
Wprowadzono autorski pro-
jekt quasi uniwersytetu skie-
rowanego do osób
nieaktywnych zawodowo,
pod nazwą „Feluka III
Wieku”. Chętni mieszkańcy
mogą skorzystać z wykładów
z j. angielskiego, prawa, tury-
styki czy historii. – To nasz
duży sukces, bowiem zajęcia
cieszą się zainteresowaniem
wielu osób – mówi prezes. –
Jest to także odpowiedź na
realne potrzeby naszych
mieszkańców. Staramy się za-
wsze sprostać temu, czego od
nas oczekują.Dlatego prężnie
działa też klub seniora w któ-
rym organizowane są wie-
czorki taneczne, wycieczki,
grzybobrania i spotkania.
Dzięki temu ludzie starsi,
często samotni, mogą wspól-
nie spędzać czas. Dysponując
trzema salami klub Feluka
prowadzi bardzo szeroką
działalność artystyczną, orga-
nizując wiele spektakli teat-
ralnych, wystaw czy
warsztatów artystycznych.

Inwestycje we wspólne dobro

Spółdzielnia dba także, aby
otoczenie w którym miesz-
kają lokatorzy zapewniało

komfort i dobrą atmosferę.
Od początku 2002 r. kiedy
z zasobów SM „Osiedle
Młodych” wydzieliła się
„Żabianka” wykonano szereg
prac, które znacząco przyczy-
niły się do poprawy warun-
ków zamieszkania. – Kiedy
spółdzielnia rozpoczynała
działalność ocieplony był za-
ledwie jeden blok. W prze-
ciągu 6 lat wykonaliśmy
program termomodernizacji
i poprawy estetyki na wszyst-
kich zasobach – mówi prezes.
Dzięki temu bloki zyskały
pastelowe barwy, które zna-
komicie wpisały się w nad-
morski krajobraz i dziś
spółdzielnia może poszczycić
się nienachalną estetyką
budzącą uznanie. Docieplono

wszystkie budynki, wymie-
niono drzwi i okna
na klatkach schodowych
i w pomieszczeniach ogólno-
dostępnych, a także zmoder-
nizowano instalację c.o.
Kosztowało to ok. 20 mln zł.
ale prace zostały przeprowa-
dzone bez konieczności za-
ciągania kredytów a jedynie
ze środków zgromadzonych
na funduszu remontowym.

Mieszkańcy otrzymali także
częściową refundację kosz-
tów poniesionych w związku
z wymianą okien we włas-
nych mieszkaniach.
Obecnie prowadzony jest
program montażu nowoczes-
nych placów zabaw zgodnych
z wymogami Unii Europej-
skiej. W 2012 r. zamonto-
wano siłownię na świeżym
powietrzu, która cieszy się

dużą popularnością miesz-
kańców. W związku z tym
planowane jest postawienie
kolejnych takich obiektów
w innych częściach osiedla.
Oczywiście są też trudności.
– Największym problem
z jakim się borykamy, to po-
czucie wspólnej własności.
Ciągle pracujemy nad tym,
żeby mieszkańcy czuli
współodpowiedzialność za

mienie spółdzielni. Zależy
nam na tym, żeby każdy
mieszkaniec rozumiał, że
klatka, ławka czy huśtawka
nie jest niczyja, tylko wszyst-
kich - także jego, dlatego po-
winien o to dbać – mówi
D. Petrowski. Obecnie w SM
„Żabianka” trwają prace nad
wdrożeniem systemu monito-
ringu: sprzęt został zaku-
piony, prowadzony jest
montaż. Do końca marca br.
zostanie uruchomiony pro-
gram pilotażowy obejmujący
fragment osiedla. Jeżeli to
rozwiązanie okaże się sku-
teczne zostanie poszerzone na
wszystkie zasoby spółdzielni.
–W codziennej pracy staramy
się wdrażać takie rozwiąza-
nia, które wydatnie przyczy-
nią się do poprawy komfortu
zamieszkania naszych lokato-
rów. Jesteśmy zawsze otwarci
na ich sugestie i dynamicznie
reagujemy na ich potrzeby. To
przynosi efekty, bowiem
„Żabianka” to dziś spółdziel-
nia w której chce się mieszkać
– podsumowuje prezes.

Wojciech Pomarański

Zarządzać profesjonalnie i ze zrozumieniem
Filozofia dobrego zarządzania spółdzielnią powinna opierać się na utrzymywaniu zasobów w najwyższym standardzie tech-
nicznym, rozsądnym gospodarowaniu posiadanymi środkami finansowymi i wsłuchiwaniu się z uwagą w potrzeby i ocze-
kiwania mieszkańców. Wszystkie te warunki spełnia Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żabianka” w Gdańsku.

Co jest dziś najtrudniejsze
w kierowaniu spółdzielnią
mieszkaniową?
Kluczowym zagadnieniem
jest prawo. Niestety ciągle się
zmieniające. Od lat realizo-
wane są próby, w kilku przy-
padkach skuteczne, zmiany
ustaw o spółdzielczości
i spółdzielniach mieszkanio-
wych. Najgorsze jest jednak
to, że prawo ustanawiają
osoby nie mające merytorycz-
nego przygotowania do ta-
kich działań. Procedowanie
ustaw odbywa się w wąskim
gronie osób, opierających
swoją wiedzę wyłącznie o do-
niesienia medialne i potoczne
skojarzenia. Zupełnie pomi-
jany jest głos branżystów,
osób wykształconych i
działających na co dzień na
polu spółdzielczości. Oczy-
wiście, jako listek figowy są
oni obecni w pracach komisji,
jednak finalnie ich głos jest
marginalizowany. To smutne,
że nie przedstawia się argu-
mentów merytorycznych i nie
wskazuje się ewentualnych
nieprawidłowości i uchybień,
które nowe prawo miałoby
wyeliminować. Posługuje się
natomiast stereotypami i
chwytliwymi hasłami mają-
cymi zapewnić polityczny
sukces.

Czyli można powiedzieć, że
spółdzielczość jest w naszym
kraju „chłopcem do bicia”?
Niestety taka jest prawda.
A ludzie, którzy swoimi de-

cyzjami wpływają na życie
milionów Polaków nie zdają
sobie sprawy z tego, że ich
działania są wbrew woli więk-
szości. Mieszkańcy naszej
spółdzielni przychodzą do
nas nie rozumiejąc, co wniosą
proponowane rozwiązania
i komu one się przysłużą. His-
toria pokazuje, że zmienianie
na siłę prawa spółdzielczego,
wbrew woli zainteresowa-
nych i bez merytorycznego
wsparcia kończy się w Trybu-
nale Konstytucyjnym. Tam
zaskarżone przepisy zostają
uznane za niekonstytucyjne
i muszą ponownie zostać
zmienione. Niestety przez pe-
wien czas i tak obowiązują –
ustawodawca ma bowiem za-
wsze czas na przystosowanie
prawa do wyroku Trybunału
– i w tym czasie wyrządzają
szkodę spółdzielczości wpro-
wadzając chaos zarówno dla
zarządzających jak i dla
mieszkańców. Tym razem za-
pewne będzie podobnie. Czy-
tając rozwiązania
proponowane przez główne
siły polityczne trudno nie
oprzeć się wrażeniu, że
wbrew górnolotnym sfor-
mułowaniom dobro miesz-
kańców wcale nie jest na
pierwszym miejscu.

Jakie widzi Pan największe
niebezpieczeństwo planowa-
nych zmian?
Ustawy w proponowanym
kształcie mają z zasady za-
kończyć istnienie spółdziel-

czości mieszkaniowej. Obli-
gatoryjne powstawanie
wspólnot powoduje, że z au-
tomatu przestaje je obowiązy-
wać ustawa o spółdzielniach
mieszkaniowych i przechodzą
pod skrzydła ustawy o włas-
ności lokali. Tłumaczeniem
takiego rozwiązania jest
stwierdzenie, że ludzie we
wspólnotach będą sami lepiej
zarządzali swoim majątkiem.
Problem jednak tkwi w tym,
że rozwiązanie na tak dużą
skalę nie było w ogóle prze-
testowane i skutki takiego
działania są trudne do prze-
widzenia. Jednak biorąc za
przykład działania dewelope-
rów, gdzie po wybudowaniu
mieszkań i podpisaniu aktu
notarialnego ustanawiającego
odrębną własność powstaje
wspólnota mieszkaniowa,
można zauważyć, że taki sys-
tem się nie sprawdzi. Tutaj
początkowo większe pro-
blemy nie występują.
Wszystko jednak do czasu,
w którym ze względu na
młody wiek i dobry stan tech-
niczny budynków nie ma po-
trzeby dokonywania
poważniejszych napraw czy
remontów. Kiedy taka ko-
nieczność nastąpi zaczynają
się kłopoty związane z uzys-
kaniem zgody większości lo-
katorów, połączonej z zebra-
niem środków niezbędnych
do wykonania prac. W przy-
padku spółdzielni tego pro-
blemu nie ma, bowiem
zgodnie z zasadą solidaryzmu

wszyscy mieszkańcy wnoszą
opłaty do spółdzielni, dzięki
czemu dysponujemy dużym
budżetem, który gwarantuje
wykonanie wszystkich po-
trzebnych prac.

Czy zatem zmiany w prawie
są konieczne?
Obecnie funkcjonujące roz-
wiązania nie są może idealne,
jednak zmiany wprowadza się
nie tam, gdzie są najbardziej
potrzebne. Zarzuca się
spółdzielniom, że ich struk-
tury są nieprzejrzyste a fi-
nanse niejasne. Mało kto
jednak wie, że sprawozdania
finansowe spółdzielni co roku
poddawane są badaniu przez
biegłego rewidenta.
W spółdzielniach mających
więcej niż 500 członków
przeprowadzana jest lustracja
przez organ zewnętrzny wy-
bierany przez członków
spółdzielni reprezentowa-
nych przez Radę Nadzorczą.
Wyniki wszystkich badań są
publicznie dostępne. Na co-
rocznym walnym zgromadze-
niu przedstawiane jest także
sprawozdanie finansowe. To
pokazuje, że członkowie
spółdzielni mieszkaniowych
mają nie tylko wgląd w sytua-
cję, ale i rzeczywisty wpływ
na kierunki działania. Można
mieć tylko nadzieję, że
spółdzielczość po raz kolejny
obroni się przed niekorzyst-
nymi zmianami i będziemy
mogli w spokoju pracować
dla naszych członków.■

Pozwólcie nam spokojnie działać
W obliczu niestabilnego prawa spółdzielniom mieszkaniowym co raz trudniej jest funkcjonować –
mówi prezes zarządu SM „Żabianka” Dariusz Petrowski w rozmowie z Wojciechem Pomarańskim.

Właściwe zarządzanie pozwala na utrzymywanie zasobów w najwyższym standardzie

Osiedle SM Żabianka
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Nominacja do tytułu Filar
Spółdzielczości 2013 to doce-
nienie zarówno najwyższego
poziomu zarządzania ale
także docenienie wkładu
w krzewienie idei spółdziel-
czości.
Niewątpliwie jest to dla mnie
i współpracowników ogrom-
na satysfakcja. Ostatnie lata
pokazały, że nasze zarządza-
nie spółdzielnią jest sku-
teczne, a efekty zauważalne.
I to nie tylko w grupie
spółdzielni mieszkaniowych
ale również w sferze
zarządów najlepiej prospe-
rujących firm z różnych branż
polskiej gospodarki. Prze-
szliśmy bardzo trudny czas
związany z podziałem
spółdzielni. W takich przy-
padkach korzystają nowe
struktury, pozostawiając
„spółdzielni-matce” najwięk-
sze problemy. Z częścią z nich
borykamy się do dzisiaj.
Niechlubne perypetie
związane z funkcjonowaniem
dwóch zarządów niemal do-
prowadziły do upadku
spółdzielni. Dopiero po-
wołanie przez sąd kuratora
pozwoliło na odbudowę
struktur. Odbudowa zaufania
mieszkańców okazała się pro-
cesem dużo trudniejszym
i czasochłonnym. Dziś mogę
powiedzieć, że dzięki ogrom-
nemu zaangażowaniu i po-
święceniu wielu osób udało
się to zrobić.

Jaka jest pani filozofia za-
rządzania spółdzielnią i jak
przekłada się ona na jakość
działania?
Jakość naszego funkcjonowa-
nia to filozofia pracy w której
podwaliną jest dyscyplina
etyczna, nieustanne kształce-
nie w sferze technicznej i eko-
nomicznej. Ciągle
poszukujemy najlepszych roz-
wiązań w dziedzinie zarządza-
nia – często nietypowych.
Misją spółdzielni powinno
być stałe podnoszenie kom-
fortu zamieszkiwania z jedno-
czesną stałą analizą
możliwości finansowych osób
zamieszkałych. Jest to swoiste
zarządzanie przez cele, które
okresowo winno być modyfi-
kowane w zależności od spe-
cyfiki danej spółdzielni.
Elementem gwarantującym
realizację przyjętej filozofii
jest zdecydowanie i konsek-
wencja w działaniu. Nie jest
to możliwe bez odpowiedniej
kadry, która ją zaakceptuje
i będzie stosowała w codzien-
nym funkcjonowaniu.
Złożoność natury ludzkiej po-
woduje, że napotykamy
w wielu miejscach na prze-
różne problemy, których roz-
wiązanie nigdy nie może być
przypadkowe. Hołduję tutaj
wiedzy naukowej potwier-
dzonej autorytetami, zarówno
w sprawach codziennych jak
i np. w zarządzaniu sytua-
cjami kryzysowymi.

Z filozofii zarządzania wynika
konieczność podejmowania
trudnych decyzji, które nie
zawsze na pierwszy rzut oka
przynoszą korzyści mieszkań-
com. Efekty widoczne są do-
piero w przyszłości. Ważne,
żeby ludzie to rozumieli.

Działalność inwestycyjna
w spółdzielniach jest dziś
ograniczona. Główne zadania
skierowane są na dbanie
o najlepszy stan techniczny
zasobów. Jak wygląda inwe-
stycyjna przeszłość i przy-
szłość w spółdzielni?
Dotąd nie mieliśmy możli-
wości budowania nowych
obiektów ze względu na brak
wału przeciwpowodziowego.
Nasze osiedle zalane było
dwukrotnie: w 1997 i 2010 r.
Z tego powodu cały nasz fun-
dusz przeznaczony był na do-
konywanie remontów,
a największymi z nich były
termomodernizacje. Ob-
niżono dzięki temu zużycie
ciepła, co wpływa na niższe
opłaty za c.o. i za podgrzew
wody. Udało nam się także
uzyskać premie termomoder-
nizacyjne sięgające 20% war-
tości robót. Spełniliśmy
warunki kredytowania inwe-
stycji, wykonania zadania
zgodnie z audytem energe-
tycznym oraz projektem tech-
nicznym. Obecnie mamy
wykonanych 5 termomoder-
nizacji, dla których pozyska-

liśmy blisko 1,5 mln zł bez-
zwrotnej premii. Dwie plano-
wane są w 2013r. Wszystko
to przy wykorzystaniu kredy-
tów jednodniowych wynego-
cjowanych z bankiem. Dzięki
temu udało się znacznie ogra-
niczyć koszty obsługi kredytu,
które dla przykładowej kwoty
2 mln zł wynoszą ok 600-800
tys. zł., a rzeczywisty koszt to
np. 12 tys. zł.

Istotnym elementem
działania spółdzielni jest dba-
nie o bezpieczeństwo miesz-
kańców i ciągła poprawa
estetyki osiedli. Jakimi sukce-
sami SMLW „Energetyk”
może się w tej dziedzinie po-
szczycić?
W przypadku zadań związa-
nych z bezpieczeństwem
koszty są dopiero na drugim
miejscu. Dlatego wykonujemy
remonty wind, wewnętrznych
linii zasilających, dachów, wy-
miany pionów i poziomów
wody użytkowej. Następnie
plany zakładały wykonanie
oświetlenia z czujnikami
ruchu w częściach wspólnych,
remonty klatek schodowych.
Obecnie dostosowujemy
obiekty do nowelizacji prze-
pisów o ochronie p.poż, a to
bardzo kapitałochłonne zada-
nie, biorąc pod uwagę, że
nasze zasoby stanowią
głównie budynki wysokie.
Ogromnym wyzwaniem było
również wykonanie parkin-

gów, zabezpieczonych w stud-
nie chłonne. Wykonanie na-
wierzchni z płyt ażurowych
znacznie obniżyło koszty
związane z opłatami za od-
prowadzenie wód opado-
wych. Sukcesywnie na
osiedlach montowany jest
monitoring oraz szlabany
przy wjazdach.

Spółdzielnie mieszkaniowe
w wielu obszarach swojej
działalności stykają się z sa-
morządem lokalnym. Jak ta
współpraca układa się we
Wrocławiu?
Przed rozpoczęciem uwłasz-
czenia gmina zakupiła od
spółdzielni drogi, nabrzeża
stawu co pozwoliło na kom-
pensatę kwot wynikających
z przekształcenia wieczystego
użytkowania we własność.
Jest to kolejny element dale-
kowzrocznej strategii za-
rządzania, która pozwoliła
mieszkańcom na spłatę kosz-
tów wykupu gruntu na włas-
ność w stawce czynszu, bez
konieczności zaciągania kre-
dytu bankowego i jego spłaty
wraz z odsetkami. Stąd moje
podziękowania dla władz
miasta za życzliwość i zaan-
gażowanie w trudnym proce-
sie uwłaszczeń. Niestety nie
na każdej płaszczyźnie
współpraca ta jest wzorcowa.
Przykładem mogą być inwe-
stycje mieszkaniowe, które są
blokowane przez miasto już
na etapie pozyskiwania wa-
runków zabudowy z zadzi-
wiającą argumentacją.

Jesteśmy teraz w okresie sej-
mowych prac nad zmianą
ustaw spółdzielczych. Czy
niestabilność prawa jest
dużym utrudnieniem w co-
dziennym funkcjonowaniu?
Każda zmiana przepisów
ustawy Prawo Spółdzielcze
czy ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych budzi wiele
emocji, a zwłaszcza gdy doty-
czy to majątku spółdzielców
czy sposobu funkcjonowania
organów. Wiele niezadowole-
nia wywołał projekt
zakładający powstawanie już
na wniosek jednego miesz-
kańca wspólnot mieszkanio-
wych. Odczytywany był jako
ingerencja w majątek
spółdzielni, który jest przecież
prywatną własnością jej
członków. Zmiany w organi-
zacji i funkcjonowaniu orga-
nów spółdzielni wpływają na
niejednoznaczne rozumienie
nowych regulacji. W prze-
szłości wywoływało to niepo-
trzebne emocje związane
z wyjaśnieniem ważności
uchwał i prawidłowości funk-
cjonowania w wielu
spółdzielniach np. rad nad-
zorczych. Oczywistym jest, ze
ustawodawca dostosowuje
przepisy do zmian jakie wyni-
kają z doświadczeń życiowych
i uregulowań prawa wspólno-
towego, jednak zbyt dalekie
ingerencje w sferę uznaną
przez spółdzielców jako sa-
morządną burzy poczucie sta-
bilności stosunków
w spółdzielni.■

Sukces wsparty filozofią
Z Marią Nowak, prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Energe-
tyk” we Wrocławiu rozmawia Anna Knapek.

Zadłużenie sięgające 200 mln
zł, które spół-dzielnia miała w
2002 r., wydawało się sy-
tuacją bez wyjścia. Dodat-
kowo wstrzymane 4
inwestycje, zaległości w sto-
sunku do Urzędu Skarbowego
i ZUS, obciążone hipoteki na
wielu budynkach, a na domiar
złego 17 egzekucji komorni-
czych na kwotę ok. 90 mln zł.
Ogłoszenie upadłości było
najbardziej realnym, ale
i najłatwiejszym rozwiąza-
niem. Wówczas jednak naj-
bardziej dotkliwe straty
ponieśliby ludzie. Groziła im
utrata lokali lokatorskich i hi-
poteczne zadłużenie tych
własnościowych. – Podjęliśmy
decyzję, że zrobimy wszystko,
aby uratować spółdzielnię –
mówi Andrzej Ślązak, od
2002 r. prezes zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej
"PAX". – Po latach widać, że
słusznie, bo dziś zmniejszy-
liśmy zadłużenie do 23 mln zł
i wszystkie należności regulu-
jemy terminowo.
Droga do obecnego stanu
spółdzielni nie była łatwa.
Niesprzyjająca sytuacja ze-
wnętrzna – spadek cen lokali,
zamrożone środki spółdziel-
ców z wkładów budowlanych
i mieszkaniowych oraz za-
mrożone środki na wstrzy-
mane inwestycje – a także
wewnętrzna – spadek zaufa-

nia, zagrożenie przerwania
dostaw mediów i prowadzone
egzekucje – wymagały nie-
małej wyobraźni, by zobaczyć
choć cień szansy na powodze-
nie. Wachlarz wprowadzo-
nych rozwiązań budzi jednak
uznanie. W zamian za umo-
rzenie długów część wierzy-
cieli otrzymała lokale
użytkowe. Udało się także za-
wrzeć ugody rozkładające
spłaty na raty, przesuwające
termin lub umarzające część
odsetek. Największemu wie-
rzycielowi spółdzielnia była
winna 109 mln zł. Jednak
także i w tym wypadku dobra
wola i umiejętne zarządzanie
doprowadziły do pozytyw-
nego zakończenia. Przeka-
zując majątek o wartości 39
mln zł PAX uzyskał umorze-
nie kolejnych 25 mln zł. Dal-
szych spłat dokonano
rozliczając grunty w Pruszko-
wie oraz udziały w spółce Ad-
ministrator PAX powołanej
przez spółdzielnię do admini-
strowania zasobami. Obecnie
spółdzielnia przekazała obo-
wiązki administrowania nie-
ruchomościami CEE Property
Administrator Sp. z o.o.
– Wykorzystujemy mecha-
nizmy finansowe pozwalające
nam korzystać z wszystkich
możliwości jakie daje gospo-
darka wolnorynkowa. Cza-
sem spotykamy się

z niezrozumieniem mieszkań-
ców a nawet ich ostrym sprze-
ciwem, jednak skutki naszych
działań dobitnie potwierdzają,
że kierunek jest słuszny.
Zwłaszcza, że już kilkakrotnie
uzyskiwaliśmy uznanie w ze-
wnętrznych ocenach – mówi
A. Ślązak.
SM PAX jest spółdzielnią nie-
typową, w której najwięk-
szym utrudnieniem jest dziś
nie tyle niestabilne prawo, ale
postawa mieszkańców, którzy
często dla zasady podważają
rozwiązania proponowane
przez zarząd. Przykładem
było utworzenie wspólnoty
wieloblokowej na terenie jed-
nego z osiedli. Taka forma
rozwiązywała problem odpo-
wiedzialności za infrastruk-
turę i elementy małej
architektury. Początkowy
opór mieszkańców przerodził
się jednak w uznanie, ale do-
piero po czasie, kiedy zmiany
zaczęły przynosić wymierne
korzyści.
Biznesowe podejście do za-
rządzania nie wpływa nega-
tywnie na realizowanie idei
spółdzielczości. W przetar-
gach organizowanych przez
SM „PAX” pierwszeństwo
mają członkowie spółdzielni.
– W sytuacjach, kiedy pod-
mioty zewnętrze oferują ko-
rzystniejsze warunki staramy
się negocjować z naszymi

mieszkańcami, czy są w stanie
zaproponować konkuren-
cyjną ofertę – wyjaśnia prezes
A. Ślązak. – Staramy się także
wspierać tych najgorzej sytuo-
wanych. Planowane jest po-
wołanie fundacji, która zajmie
się głównie pomocą mate-
rialną osobom, dla których
koszty związane z utrzyma-
niem mieszkania są zbyt wy-
sokie, a nie mają możliwości
zmiany lokum. Dzięki działal-
ności jako Organizacja
Pożytku Publicznego możliwe
będzie przekazywanie 1% po-
datku na wsparcie potrze-
bujących mieszkańców.
Doświadczenie zdobyte pod-
czas kierowania innymi
spółkami przydało się
w spółdzielni. Choć działamy
w oparciu o inną podstawę
prawną, pewne mechanizmy
zarządzania znajdują u nas za-
stosowanie. Najważniejsze to
mieć jasno wytyczony cel
i czasem, nawet wbrew głosom
niektórych mieszkańców, rea-
lizować jego założenia – pod-
sumowuje A. Ślązak.

Anna Knapek

Umiejętność wykorzystywania mechanizmów gospodarki rynkowej i determinacja w realizacji celów
uchroniły Spółdzielnię Mieszkaniową "PAX" w Warszawie od widma upadłości. Dziś to dobrze prospe-
rująca firma, co budzi uznanie i zaowocowało nominacją do tytułu Filar Spółdzielczości 2013.

Biznesowa strona spółdzielczości

W zasobach SMLW „Energetyk” znajduje się 3112 mieszkań w 24
budynkach, 109 lokali użytkowych i 154 garaże. Powierzchnia użyt-
kowa to ogółem 172929,02 m, w tym 162685,81 m2 to lokale miesz-
kalne, 7999,88 m2 lokale użytkowe i 2243,33 m2 garaże.

Pewna „Przyszłość” OSM

Zasoby Opolskiej SM „Przy-
szłość” to 5 osiedli z ponad 10
tys. mieszkań. Na jej terenie
znajdują się przychodnie lekar-
skie, urzędy pocztowe, pla-
cówki bankowe oraz liczne
zakłady usługowe. Charakter
działalności dobierany jest tak
aby ludziom żyło się wygodnie.
– Takie podejście to wielo-
stronna korzyść dla spółdzielni
, mieszkańców i najemców lo-
kali użytkowych – mówi Fran-
ciszek Dezor, prezes zarządu
Opolskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej „Przyszłość”. Wypraco-
wane zyski trafiają na fundusze
remontowe poszczególnych
osiedli, dzięki czemu każdy
członek ponosi niższe koszty
utrzymania nieruchomości.
Mieszkańcy mogą skorzystać z
bogatej oferty społeczno-wy-
chowawczej. 3 kluby osied-
lowe, na działanie których w
2012 r. przeznaczono 250 tys.
zł, prowadzą zajęcia dla dzieci,
młodzieży i seniorów. Kółka
plastyczne, szachowe, kursy ję-
zykowe, turnieje sportowe, wy-
jścia do kina, wycieczki – to
tylko niektóre z atrakcji zapew-
nianych przez spółdzielnie.
W OSM „Przyszłość”, zgodnie
z ideą spółdzielczości, to sami
członkowie decydują o kie-
runku rozwoju osiedli i realizo-
wanych modernizacjach
zasobów. – Dobra filozofia za-
rządzania to przede wszystkim
odpowiednia diagnoza potrzeb
mieszkańców – mówi F. Dezor.

Mogą oni je wyrazić na licz-
nych spotkaniach i konsulta-
cjach z przedstawicielami
poszczególnych nieruchomości,
na walnych zgromadzeniach
lub w ankietach przeprowadza-
nych przed rozpoczęciem prac
remontowych. To co wyróżnia
OSM „Przyszłość” to trójstop-
niowe organy samorządowe
w postaci rady nadzorczej, rad
osiedla i komitetów domo-
wych. Taka struktura mocno
aktywizuje mieszkańców do za-
angażowania się w sprawy
spółdzielni.
Oparcie działalności na zasa-
dzie samopomocy, umożliwiło
wypracowanie rozwiązań
wsparcia mieszkańców nie po-
siadających wystarczających
środków finansowych na re-
monty. Skierowane są one bez-
pośrednio do każdego członka
jak i do całych nieruchomości.
Już prawie 2 tys. mieszkańców
skorzystało z możliwości
rozłożenia kosztów wymiany
stolarki okiennej i drzwi wejś-
ciowych na 48 nieoprocento-
wanych rat. W poszczególnych
nieruchomościach, spółdzielnia
umożliwia przejściowe finanso-
wanie prac w przypadku gdy
środki zgromadzone na ich fun-
duszu remontowym są niewy-
starczające.
Mając zarząd stosujący takie
rozwiązania członkowie
spółdzielni ze spokojem mogą
patrzeć w „Przyszłość”.

Jakub Laskowski

Działalność społeczno-wychowawcza, samopomoc
i podział zysków wśród członków. To elementy, które
składają się na przewagę OSM „Przyszłość” nad in-
nymi formami zarządzania nieruchomościami.

SM "PAX" w Warszawie posiada
ok 3,5 tys. lokali mieszkalnych
w 27 budynkach, znajdujących
się w różnych punktach War-
szawy i w Pruszkowie. Spośród
10 tys. mieszkańców 3,5 tys. sta-
nowią członkowie spółdzielni.



Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Lazurowa” powstała
w 1990 r., w wyniku podziału
Nauczycielskiej Spółdzielni
Budowlano-Mieszkaniowej
i zrzesza aktualnie 1480 człon-
ków. Jej zasoby to 15 budyn-
ków mieszkalnych z 1345
mieszkaniami oraz 74 loka-
lami użytkowymi w 3 pawilo-
nach handlowych i
budynkach mieszkal-
nych. Spośród 14,5
ha powierzchni wy-
dzielono 3 działki
b u d o w l a n e
o powierzchni ok. 3
ha pod nowe inwe-
stycje mieszkaniowe
z częścią usługową
i miejscami postojo-
wymi w garażach
podziemnych. Na
tym terenie powstaną
kompleksy budynków
tworzących pierzeję ul. Sterni-
czej, ul. Rozłogi i ul. Szeligow-
skiej.

Lazurowy zakątek

Projekt realizacji zamierzeń in-
westycyjnych związanych
z budową osiedla o wysokim
standardzie podzielony jest na
3 etapy. W marcu rozpoczną
się roboty budowlane przy
pierwszym etapie inwestycji
(Sternicza I), w której plano-
wane jest uzyskanie 111 lokali
mieszkaniowych oraz 14 użyt-

kowych. Pod całym obiektem
znajdzie się kompleks garaży
podziemnych. Inwestycja zo-
stanie pokryta w całości
z wpłat przyszłych właścicieli,
a jej szacowana wartość to 32
mln zł. Spółdzielnia dla swoich
członków oferuje preferen-
cyjne warunki zakupu miesz-
kań po kosztach inwestycji

i gwarantuje cenę 5 tys. zł/m2.
Dla osób nie posiadających
członkostwa cena wyniesie
6800 zł/ m2 brutto. Po wpłacie
20% wkładu, resztę kosztów
budowy mogą spłacić w ra-
tach. Dzięki atrakcyjnym wa-
runkom zakupu już
w pierwszym miesiącu
ogłoszenia naboru 70 % zaso-
bów inwestycji zostało zare-
zerwowanych. – Niższe ceny,
uregulowany stan prawny
gruntów i kilkudziesięcioletnia
historia spółdzielni na rynku
to atuty przemawiające na
naszą korzyść w stosunku do

konkurencji deweloperskiej.
Poprzez tę inwestycję realizu-
jemy nasze cele statutowe, po-
trzeby polepszenia warunków
zamieszkania naszych człon-
ków oraz ideę spółdzielczości
– mówi Zbigniew Gaca-Rich-
ter, prezes zarządu SM „Lazu-
rowa”.
Zysk z inwestycji, który po-

wstanie ze sprzedaży
30 % mieszkań oraz
lokali użytkowych
w systemie dewelo-
perskim przezna-
czony zostanie na
remonty starych za-
sobów spółdzielni
oraz tworzenie fun-
duszu na dalsze inwe-
stycje. Dzięki
takiemu wykorzysta-
niu środków
spółdzielnia nie będzie

musiała płacić podatku docho-
dowego od przychodów z in-
westycji.
– Początkowo nasze działania
spotykały się z oporem miesz-
kańców. Mieliśmy kłopoty
przy rozpoczęciu inwestycji,
jednak solidna i rzetelna poli-
tyka informacyjna sprawiła, że
dziś zdecydowana większość
rozumie, że takie działania
prowadzone są dla
wspólnego dobra i wszystkim
członkom spółdzielni przy-
niosą korzyści. Powoli ale suk-
cesywnie przełamaliśmy
pewne stereotypy myślenia

i ludzie przekonują się, że two-
rzymy dla nich dobre i tanie
warunki do zamieszkania
i życia – mówi Z. Gaca-Richter.

Komfort i bezpieczeństwo

Dobre zarządzanie, optymali-
zacja kosztów oraz racjonalne
i oszczędne gospodarowanie
finansami pozwala spółdzielni
na ciągłe modernizowanie po-
siadanych zasobów i wprowa-
dzanie innowacyjnych
rozwiązań technicznych i sys-
temowych.
Przeprowadzone według wy-
sokiego standardu remonty
klatek schodowych oraz wind
zapewniają wysoki komfort
użytkowania dla mieszkańców.
Aby optymalizować koszty
zużycia energii elektrycznej
w częściach wspólnych nieru-
chomości zmieniane jest oś-
wietlenie z tradycyjnego na
LED. Dzięki oszczędnościom
inwestycja warta 450 tys. zł
zwróci się po 5 latach, a miesz-
kańcy nie odczują wzrostu cen
opłat za energię elektryczną.
Dla poprawy warunków za-
mieszkania zarząd dba nie
tylko o nieruchomości ale
również o przestrzeń wokóbu-
dynków. Przygotowany został
kompleksowy plan konserwa-
cji zieleni i nowych nasadzeń.
Teren spółdzielni to pięknie
zagospodarowana oaza zieleni
i te działania zostały doce-
nione. – W gminnym konkur-
sie ogródków przydomowych
zajęliśmy trzecie miejsce.
W nagrodę otrzymaliśmy bar-
dzo dużo sadzonek, dzięki
czemu nie musimy angażować
własnych środków na ten cel –
mówi Z. Gaca-Richter.

Aby zapewnić wyjątkowość
tego miejsca, poprawić kom-
fort i bezpieczeństwo oraz
sprostać potrzebom mieszkań-
ców w zakresie parkowania
spółdzielnia wraz z gminą
Bemowo tworzy koncepcję
budowy parkingów wielo- po-
ziomowych. Dzięki temu
mieszkańcy będą mieli
bezpieczne i dobre warunki
parkowania, a na terenie
spółdzielni zmniejszy się liczba
parkujących samochodów.
Współpraca z gminą zaowoco-
wała również planem budowy
siłowni plenerowych, które
pomogą mieszkańcom
w utrzymaniu zdrowego trybu
życia.
Spółdzielnia inwestuje w sys-
tem monitoringu na swoim te-
renie. Już teraz działa
kilkanaście kamer, które
zmniejszyły liczbę drobnych
kradzieży i ataków wanda-
lizmu oraz pomogły w odnale-
zieniu sprawców szkód. Plany
rozwoju zakładają stworzenie
suwerennego systemu ochrony
i objęcie monitoringiem całej
spółdzielni.
Nieustannym poprawom pod-
dawany jest także kanał ko-
munikacyjny pomiędzy
spółdzielnią i mieszkańcami.
Aby ułatwić dostęp do pra-
cowników administracji zos-
tała udostępniona
interaktywna platforma wy-
miany informacji. Daje ona
możliwość wygodnego
zarządzania finansami związa-
nymi z użytkowaniem lokali.
Znacznie przyspiesza również
kontakt z pracownikami
spółdzielni.

Coś dla ducha

Spółdzielnia to nie tylko za-
rządzenie nieruchomościami
i zapewnienie jak najlepszych
warunków mieszkaniowych.
Zarząd SM „Lazurowa” orga-
nizuje dla swoich członków
szereg wydarzeń kulturalnych
oraz konkursów aktywi-
zujących i integrujących lo-
kalną społeczność. Działania
te skierowane są zarówno do
dzieci jak i starszych. Mogą
oni realizować swoje pasje
i rozwijać hobby w działającej
pracowni plastycznej. Dla
osób starszych powstaje Klub
Seniora, który otrzymał swój
lokal. Spółdzielnia mocno an-
gażuje się w powstanie Stowa-
rzyszenia Emerytów
i Rencistów „Lazurowa”.
Z okazji Dnia Dziecka i Dnia
Matki zarząd organizuje dla
swoich mieszkańców festyny
z licznymi konkursami, poka-
zami i występami lokalnych
artystów. Dzięki dużemu suk-
cesowi imprezy w latach
ubiegłych i ogromnemu zain-
teresowaniu mieszkańców
planowane jest kolejne takie
wydarzenie, Działania SM
„Lazurowa” pokazują, że
nawet w czasach spowolnienia
gospodarczego można odnosić
sukcesy na niwie budow-
nictwa mieszkaniowego. Ko-
nieczny jest jednak rozsądek i
właściwa analiza rynku. Te
czynniki są zapewnione, co
pozwala z optymizmem
spoglądać na kolejne plany
warszawskiej spółdzielni.

Jakub Laskowski

Korzyści z rozsądnej inwestycji
Innowacyjne podejście administracji warszawskiej SM „Lazurowa” do kon-
cepcji zarządzania i prowadzenie gospodarki według standardów rynkowych to
doskonałe przykłady na przełamanie stereotypów dotyczących spółdzielczości.
Docenieniem tych działań jest nominacja do tytułu Filar Spółdzielczości 2013.

Być blisko mieszkańca

SM „Prądnik Biały – Zachód”
wydzieliła się z zasobów
spółdzielni „Krakus” w 1990
r. i ma charakter eksploata-
cyjny. – Naszym głównym
celem jest modernizacja bu-
dynków powstałych w latach
1975-79 i dostosowanie ich
do aktualnych standardów
i wymogów budowlanych aby
jak najefektywniej wykorzys-
tać posiadane zasoby – mówi
Katarzyna Müller, prezes za-
rządu SM „Prądnik Biały –
Zachód” – W odpowiedzi na
potrzeby mieszkańców two-
rzymy nowe miejsca parkin-
gowe oraz planujemy
wspólnie z Radą Dzielnicy od-
tworzyć istniejące kiedyś na
terenie Gminy boisko spor-
towe. Planowane jest także
reaktywowanie klubu seniora
i klubu dla dzieci i młodzieży.
Władze spółdzielni nie zapo-
minają o estetyce okolicy
i pielęgnacji terenów zielo-
nych. Stworzony został we-
wnętrzny konkurs ogródków
przydomowych. – Aktualny
stan terenów zielonych uzys-
kano dzięki społecznej pracy
mieszkańców i za to należą się
im podziękowania – mówi K.
Müller.
Współpraca lokatorów ze
spółdzielnią przekłada się
także na inne płaszczyzny. Aby

mieć dobre rozeznanie w pro-
blemach dwa razy w roku kie-
rownictwo organizuje
spotkania ze swoimi człon-
kami, na których ustalane są
konieczne do przeprowadze-
nia prace na terenie
spółdzielni.
Ponad 3 tys. lokatorów za-
mieszkujących 1594 lokale w
19 budynkach, docenia co-
dzienną pracę i działania za-
rządu. Idea spółdzielczości
zakłada stawianie dobra
mieszkańców na pierwszym
miejscu oraz pomoc swoim
członkom w trudnych sytua-
cjach życiowych. I właśnie SM
„Prądnik Biały – Zachód” to
znakomity przykład, realizacji
tych założeń w codziennej
pracy i dowód, że spółdziel-
czość w Polsce funkcjonuje
należycie. – W przeciwień-
stwie do krzywdzących stereo-
typów narastających wokół
spółdzielczości dobrze za-
rządzana, tworząca jedność
spółdzielnia oparta na wza-
jemnym zaufaniu, zawsze bę-
dzie miała większe możliwości
działania, niż wspólnoty
mieszkaniowe tworzone w po-
jedynczych budynkach.
Spółdzielczość, to wartość,
której najeży bronić – sumuje
prezes K. Müller.

Jakub Laskowski

Równe traktowanie wszystkich mieszkańców,
będących oraz nie będących członkami spółdzielni,
współpraca z nimi oraz wsłuchiwanie się w ich po-
trzeby to główne wyznaczniki dobrej działalności
SM „Prądnik Biały – Zachód” z Krakowa.
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– Czujemy się odpowiedzialni
za mieszkańców – mówi
Włodzimierz Bosowski, pre-
zes zarządu Zabrzańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. –
A duży, silny i stabilny pod-
miot jest gwarantem prze-
trwania nawet w
najtrudniejszych czasach.
Zwłaszcza, jeżeli specyfika
spółdzielni zakłada wysokie
nakłady na prace remontowo-
naprawcze, z którymi małe
podmioty nie radzą sobie tak
dobrze.
Kluczowym przedsięwzięciem
jest sukcesywna realizacja
opracowanego na lata 2007-
2017 programu termomo-
dernizacji zasobów
mieszkaniowych. Spośród
218 budynków mieszkalnych
ponad 87% przeszło już ten
proces. W zeszłym roku prace
prowadzone były na 27
obiektach, z czego przy 2
wsparciem była pożyczka z
WFOŚiGW, natomiast na ter-
momodernizację jednej z nie-
ruchomości pozyskano
fundusze z Unii Europejskiej.
– Uzyskanie dotacji to duży
sukces. Niewielu spółdziel-
niom się to udaje. Wierzymy,
że w nowej perspektywie
budżetowej większy nacisk zo-
stanie położony na prace re-
witalizacyjne związane
z budownictwem mieszkanio-

wym a co za tym idzie na re-
witalizację społeczną: place
zabaw, ścieżki zdrowia, ścieżki
rowerowe, skwery, które uczy-
nią osiedla jeszcze bardziej
przyjazne mieszkańcom –
mówi Ilona Wilczek, główna
księgowa, dyrektor do spraw
techniczno-ekonomicznych.
Uzyskanie dotacji było jed-
nym z pierwszych przykładów
na terenie województwa
śląskiego, gdzie bezpośrednim
beneficjentem była spółdziel-
nia mieszkaniowa. Istotnym
czynnikiem decydującym
o przyznaniu dotacji była
kondycja i wynik finansowy.
Aby sprofesjonalizować i ułat-
wić załatwianie spraw miesz-
kańcom utworzono Biuro
Obsługi Klienta, gdzie w jed-
nym miejscu można uzyskać
wszelkie niezbędne informa-
cje. – Wprowadzenie profes-
jonalnego i przyjaznego
klientowi BOK zapewniło na-
szym mieszkańcom niezbędny
komfort i stało się wizytówką
firmy – cieszy się W. Bosow-
ski. Na jakość pracy i poziom
obsługi w Zabrzańskiej SM
wpływa także wysoko wy-
kwalifikowana kadra pracow-
nicza. – Pracownicy są
naszym najważniejszym akty-
wem. Bardzo ważny jest ich
wkład i przygotowanie. Za-
trudniamy specjalistów i to

przynosi efekty, bowiem
mieszkańcy czują, że są
obsługiwani przez osoby kom-
petentne i rzetelne – mówi
Bożena Olesińska, członek
zarządu, kierownik działu
prawnego spółdzielni.
Chlubą spółdzielni są także
prężnie działające ośrodki

kulturalno-oświatowe. Klub
„Kwadrat” zapewnia miesz-
kańcom atrakcyjne spędzanie
czasu – na scenie gościł już
wielu aktorów, muzyków, ka-
bareciarzy. Oprócz tego pro-
wadzone są także zajęcia dla
dzieci, młodzieży i dorosłych.
Joga, kursy tańca, nauka gry
na instrumentach czy wie-
czorki taneczne to tylko nie-
które z nich. Dużym
powodzeniem cieszą się wy-
jazdy organizowane dla loka-
torów. Dzięki „Kwadratowi”
ludzie mają także możliwość
odwiedzić najważniejsze pol-
skie muzea i zabytki. Klub
„PASTEL” to znana w całej

Polsce profesjonalna kuźnia
plastycznych talentów. Spod
jej skrzydeł wyszło już ponad
400 artystów, którzy są ak-
tywni w środowiskach twór-
czych w kraju i za granicą.
Obecnie klub ma ok. 150 wy-
chowanków w wieku od 6 do
20 lat, którzy od kilku lat są

laureatami wielu nagród
w konkursach plastycznych.
Wizerunek Zabrza jest dziś w
znacznej mierze kształtowany
przez zasoby ZSM. Zarząd
zdaje sobie sprawę z tej odpo-
wiedzialności. – Dużo już
udało się zrobić, ale przed
nami jeszcze sporo pracy. Wa-
runkiem naszego powodzenia
jest jednak komfort pracy,
który może zapewnić dobre
i stabilne prawo. Ciągłe
zmiany nikomu nie służą, a
zwłaszcza naszym członkom –
podsumowuje prezes W. Bo-
sowski.

Adam Woronowski

Na przekór planowanym zmianom w prawie Za-
brzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa udowadnia, że
„spółdzielnia-moloch” może być profesjonalnie za-
rządzana i przynosić mieszkańcom wymierne ko-
rzyści.

W wielkości siła

Włodzimierz Bosowski, prezes zarządu Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Obchodząca w 2013 r. 55. lecie działalności Zabrzańska Spółdzielnia
Mieszkaniowa należy do największych spółdzielni mieszkaniowych
Górnego Śląska. Zarządza 218 budynkami, zlokalizowanymi w 6 re-
jonach administracyjnych. Obsługuje 232 nieruchomości w tym 14
lokali handlowo-usługowych. W zasobach ZSM znajduje się 12 400
lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 607 426 m2, które za-
mieszkuje blisko 30 000 Zabrzan; ma 138 lokali użytkowych i 708
garaży. Spółdzielnia zatrudnia 300 osób.

Wizualizacja inwestycji Lazurowy zakątek
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Trwające w ostatnich tygo-
dniach prace nad nowelizacją
ustaw spółdzielczych napa-
wają troską i niepokojem
wszystkich, którym bliski jest
ruch spółdzielczy w Polsce.
Ci, którzy mieli możliwość
zetknąć się z - stanowiącymi
zdecydowaną większość –
dobrymi spółdzielniami
wiedzą, jaki chaos czekać
może „mieszkaniówkę”, jeśli
zapowiadane zmiany wejdą
w życie. Dlatego tak ważne
jest, aby na mocnych i kon-
kretnych przykładach poka-
zać, że rzekome ulepszenia
wprowadza się nie tam, gdzie
są one naprawdę konieczne.
W tym numerze „Forum
Przedsiębiorczości” prezentu-
jemy sylwetki kolejnych no-
minowanych w programie
Filar Spółdzielczości. To
przykłady z całego kraju – od
Gdańska, przez Warszawę,
Kraków, Zabrze, Opole, aż
po Wrocław. Spółdzielnie za-
równo duże, niczym miasta,
jak i te zdecydowanie mniej-
sze. Niezależnie jednak od

wielkości liczbowej, wy-
różniające się wielkością
działania.
I takie przykłady chcemy do-
cenić i pokazać. Że spółdziel-
nia mieszkaniowa, pomimo
tego, działania w oparciu
o inne przepisy prawa może
być zarządzana na naj-
wyższym poziomie i być wzo-
rem do naśladowania. Że
w trudnych czasach spowol-
nienia gospodarczego ważne
jest zrozumienie. Że ludzie
mogą mieć dostęp do kultury
i sztuki, niezależnie od wieku
i statusu majątkowego.
Polski Kongres Przedsiębior-
czości, który odbędzie się je-
sienią w Katowicach ma być
także mocnym głosem pol-
skiej spółdzielczości. To tam
ma wybrzmieć silny i zdecy-
dowany głos w obronie
ruchu spółdzielczego. Zapre-
zentowanie na jednej płasz-
czyźnie wraz z „typowymi”
firmami ma raz na zawsze
otrzepać spółdzielczość
z kurzu stereotypów i złych
opinii. Dlatego tak ważne

jest, aby wręczane Fi-
lary Spółdzielczości
były jak najmocniej
poparte głęboką ana-
lizą branż spółdziel-
czych. Do redakcji od
kilku tygodni
spływają niezliczone
sygnały, że
spółdzielni, które na
to miano zasługują
jest wiele. To zna-
mienne, że z dala od
zgiełku kamer i politycznych
wojenek na górze, ludzie tak
chętnie chwalą i doceniają
działania zarządców osiedli
na których mieszkają. To po-
kazuje, że warto nagradzać
tych najlepszych i warto pod-
kreślać ich sukcesy, które po-
winny być najlepszym
dowodem na siłę polskiej
spółdzielczości.
Mariusz Baniak

Wszystkie opinie dotyczące
zarówno tych, którzy już po-
jawili się na naszych łamach,
jak i propozycje kolejnych
nominowanych prosimy
zgłaszać na adres:
redakcja@forum-przedsiebiorczo-
sci.pl.
Państwa głos jest dla nas bar-
dzo cenny.

Niech wybrzmi mocny
głos spółdzielni!

Dla dobra członków

Budynki zarządzane przez
WSM Żoliborz Centralny,
która w 1990 r. wydzieliła się
z Warszawskiej SM, należą do
historycznej bazy spółdziel-
czości w stolicy. Choć znaczna
część pochodzi z lat 1927-37
to stan techniczny większości
z nich jest dobry. Wszystko
dzięki rozsądnej polityce za-
rządu, któremu udaje się po-
godzić dobro mieszkańców
z rachunkiem ekonomicznym.
Zasoby spółdzielni tworzy ok.
2,8 tys. lokali mieszkalnych.
Z posiadanych ok. 120 lokali
użytkowych członkowie czer-
pią wymierne korzyści.
– Korzystając z ustawowych
zapisów dających nam możli-
wość przeznaczania zysków
z działalności gospodarczej na
dotowanie kosztów, nasi człon-
kowie płacą zdecydowanie
niższe stawki opłat – mówi Ro-
bert Poszwiński, prezes za-
rządu WSM Żoliborz
Centralny. Różnica jest za-
uważalna: zamiast 2,57 zł/m2

opłaty eksploatacyjnej i 5,66
zł/m2 funduszu remontowego
płacą oni odpowiednio 1 i 2
zł/m2.
Aby usprawnić i unowocześnić
pracę uruchomiono biuro
obsługi mieszkańców. Od kilku
miesięcy działa ono także na
płaszczyźnie elektronicznej.
Mieszkańcy mogą teraz wiele
spraw załatwić bez wychodze-
nia z domu. Natomiast dzięki
wprowadzeniu 3-letniego pre-
liminarza wydatków remonto-
wych zarządzanie stało się

bardziej elastyczne. Taki doku-
ment zapewnia zarówno kom-
fort pracy jak i pełną
świadomość mieszkańców na
co wydatkowane będą ich pie-
niądze w kolejnych latach.
WSM ŻC nie omija jednak
problem niepłacących lokato-
rów. Obecnie zadłużenie wy-
nosi ok. 2 mln zł. Zaległości
dotykają także korzystających
z lokali użytkowych. Jednak
i tutaj działania zarządu po-
dyktowane są dobrem miesz-
kańców. – Część sklepów
posiada zadłużenie, które
w rynkowych warunkach na-
kazywałoby zakończenie
współpracy. Jednak te punkty
pełnią ważną rolę dla miesz-
kańców, którzy muszą mieć do-
stęp do podstawowych
produktów. Dlatego takich na-
jemców traktujemy inaczej –
wyjaśnia prezes.
Oprócz dochodów z lokali
użytkowych spółdzielnia po-
siada także nadwyżkę finan-
sową, która stanowi
zabezpieczenie długotermino-
wych działań. Zgromadzone
pieniądze lokowane są w pa-
pierach wartościowych i bo-
nach skarbowych. Taka
polityka pozwala na przezna-
czanie dodatkowych kwot na
remonty. W 2012 r. była to
kwota ok. 8,5 mln zł., rekor-
dowa w historii spółdzielni,
jednak nie wpływająca nega-
tywnie na jej płynność finan-
sową.
Anna Knapek

Gwarancją sukcesu Warszawskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej Żoliborz Centralny jest dewiza, że głównymi
beneficjentami wszystkich działań są członkowie.
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Wyznaczniki najwyższej jakości zarządzania, bogate inwestycje i wachlarz
nietypowych rozwiązań prezentowany przez goszczące na naszych łamach
spółdzielnie, budzi uznanie. Pokazuje także, że spółdzielczość – choć nie-
jednorodna i borykająca się często z odmiennymi wyzwaniami – ma jeden
wspólny problem: prawo.
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