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Potrzebna jest współpraca, 
wyrozumiałość i otwartość 
na zmianę
Po zapoznaniu się z przekazanymi 
sprawami przez poprzedni 
Zarząd podjęliśmy decyzję, aby 
równocześnie rozpocząć pracę 
na wielu obszarach zarządzania 
– mówi w rozmowie Małgorzata 
Zawodnik, prezes zarządu 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
Na Skraju.

Pani Prezes, współpraca 
i dialog z mieszkańcami 
to Pani priorytet?
– Tak, uważam, że niektóre działania wyma-
gają konsultacji i porozumienia z członka-
mi Spółdzielni. Po zapoznaniu się z przeka-
zanymi sprawami przez poprzedni Zarząd 
podjęliśmy decyzję, aby równocześnie roz-
począć pracę na wielu obszarach zarządza-
nia. W niektórych dziedzinach to niewiel-
kie zmiany, ale na wielu płaszczyznach 
to prace od podstaw. Zatrudnieni pracow-
nicy to fachowcy w swoich specjalizacjach, 
więc doskonale sobie poradzą, a wprowa-
dzane zmiany przyniosą wymierne efek-
ty dla mieszkańców Spółdzielni.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Na Skraju 
ma 30-letnią historię, choć jej korzenie 

sięgają 1979 r., kiedy wydzielono ją z SBM 
Ursynów. Spora część naszych mieszkań-
ców zamieszkuje w zasobach Spółdzielni 
od początku jej powstania. Ma nawet bar-
dzo interesujący wątek związany z seria-
lem „Alternatywy 4”, budynek ten znajdu-
je się właśnie na naszym terenie.

Zarządzamy 99 nieruchomościami 
mieszkaniowymi, 216 lokalami użytko-
wymi oraz sześcioma pawilonami użytko-
wymi. Obszar administrowany przez Spół-
dzielnię to ponad 50 ha. To naprawdę sporo, 
a co za tym idzie, każdego dnia napotyka-
my na nowe problemy, awarie, konieczne 
decyzje i działania. To normalne w bran-
ży związanej z zarządzaniem nieruchomo-
ściami, po to jesteśmy, aby je rozwiązywać.

( czytaj dalej na s. 3 )
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NA SKRAJU

Małgorzatą Zawodnik, prezes SM 
Na Skraju

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
obchodzić będzie 30-lecie 
istnienia. To solidny fundament, 
z drugiej strony z pewnością 
jest co zmieniać.

Potrzebna jest współpraca, 
wyrozumiałość i otwartość 
na zmianę 
rozmowa z Małgorzatą Zawodnik, 
prezes SM Na Skraju • ( s. 1, 3 )

Szanowni Państwo
Małgorzata Zawodnik, Prezes Zarządu, 
Lidia Wojciechowska, Wiceprezes Zarządu, 
Artur Miśkiewicz, Przewodniczący RN • ( s. 2 )

Dzieje się! • ( s. 2 )

Sprawozdanie zarządu 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
Na Skraju • ( s. 4 )

To my jesteśmy 
dla mieszkańców, 
a nie mieszkańcy dla nas 
rozmowa z Dorotą Świątek, 
kierownik ds. eksploatacji SM Na Skraju• ( s. 5 )

Jak energia odnawialna 
może obniżyć wysokość 
rachunków?• ( s. 6 )

Nadrabiamy zaległości 
sprzed kilku lat 
rozmowa z Mariuszem Kierszulis, 
kierownikiem ds. technicznych 
SM Na Skraju• ( s. 7-8 )

Dlaczego opłata za wywóz 
odpadów tyle kosztuje? • ( s. 8 )

Sporne spółdzielcze grunty • ( s. 9 )

I wszystko jak w zegarku• ( s. 11 )
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AWARIA?  
Tu zadzwoń! 
Awarie: (22) 643-22-28
Eksploatacja: (22) 641-55-17
Winda: (22) 643 74 75 

Ogólne telefony alarmowe:
Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego: 112 
Pogotowie ratunkowe: 999
Straż pożarna: 998 
Policja: 997
 
POGOTOWIE 
energetyczne: 991 
gazowe: 992 
ciepłownicze: 993
wodno-kanalizacyjne:  994 

DYŻURY SM  
Na Skraju
PREZES ZARZĄDU 
Poniedziałek 16:00 – 18:00* 
*  spotkanie możliwe  

po wcześniejszym umówieniu

POZOSTAŁE DZIAŁY
Poniedziałek 11:00 – 18:00
Wtorek BEZ PRZYJĘĆ
Środa 11:00 – 16:00
Czwartek 11:00 – 18:00
Piątek 9:00 – 14:00*  
*brak przyjęć przez Dział 
Członkowsko-Lokalowy

GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek, czwartek  
9:00 – 18:00
Wtorek, Środa 8:00 – 16:00
Piątek 8:00 – 14:00

Szanowni Państwo
Przypadła mi w udziale 
przyjemność zwrócenia się 
do Państwa jako Przewodniczący 
Rady Nadzorczej w niniejszym, 
inauguracyjnym numerze biuletynu 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Na Skraju”. Intencją stworzenia 
biuletynu jest wyjście naprzeciw 
zgłaszanej przez Państwa 
wielokrotnie potrzebie dostępu 
do informacji dotyczących zarówno 
kluczowych wyzwań stojących 
przed naszą Spółdzielnią, jak 
i zainteresowaniu w przebiegu 
bieżących spraw. Liczę, że zarówno 
biuletyn jak i opracowywana 
obecnie nowa strona internetowa 
Spółdzielni przyczynią się 
zwiększeniu w Państwa ocenie 
transparentności działania 
Spółdzielni. Co jest szczególnie 
istotne w dobie zagrożenia wirusem 
COVID, gdy nie mamy prawnej 
możliwości organizacji Walnego 
Zgromadzenia.



Dwa lata trwającej kadencji Rady Nadzorczej 
pozwoliły na zidentyfikowanie obszarów, 
które wymagają poprawy, a także przyczyn 

ich wystąpienia. Weryfikacji stanu Spółdziel-
ni posłużyły m.in. lustracja, rozszerzone bada-
nie finansowe, trwające przeglądy budowla-
ne roczny i pięcioletni, audyty RODO i BHP. 
Konieczność rozwiązania kluczowych pro-
blemów Spółdzielni powstałych przed bieżą-
cą kadencją, a także zapewnienia satysfakcjo-
nującego poziomu prowadzenia działalności 
na rzecz członków Spółdzielni, wymaga istot-
nych zmian zarówno w zakresie dostosowa-
nia do obowiązującego prawa, ale i znaczą-
cych zmian w organizacji Spółdzielni. Jedynie 
bowiem sprawna i dobrze zarządzana organi-
zacja jest w stanie sprostać wyzwaniom przed 
jakimi stoimy.

Proces zmian został rozpoczęty. Do najważ-
niejszych należy racjonalizacja ponoszonych 
kosztów, zwiększenie przychodów z działal-
ności gospodarczej, poprawa ściągalności dłu-
gów czy zdobywanie dofinansowań z różnego 
rodzaju programów. Wprowadzony zostanie 
także wewnętrzny system teleinformatycz-
ny poprawiający organizację pracy i przepływ 
dokumentów w SM.

Wierzę, że Pani Prezes Małgorzata Zawodnik 
dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zarzą-
dzaniu spółdzielniami mieszkaniowymi 
pomyślnie przeprowadzi naszą Spółdzielnię 
przez ten czas. Czego nam wszystkim życzę.

Łącząc wyrazy szacunku,
ARTUR MIŚKIEWICZ, Przewodniczący RN

Szanowni Państwo
Mamy przyjemność złożyć 
w Państwa ręce inauguracyjny 
numer Biuletynu Informacyjnego 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
Na Skraju.



Będziecie Państwo mogli znaleźć w nim ważne 
informacje na temat bieżącej działalności Spół-
dzielni, ogłoszenia, plany na przyszłość, roz-
mowy z przedstawicielami Spółdzielni, Rady 
Nadzorczej. Przekazywane informacje doty-
czyć będą także kondycji finansowej, plano-
wanych i realizowanych remontów czy zmian 
organizacyjnych. Chcielibyśmy, żeby słu-
żył wszystkim stronom i wspierał wzajem-
ną komunikację, wyjaśniał istotne kwestie, 
informował.

Potrzeby mieszkańców Spółdzielni, 
a przede wszystkim codzienne trudności, 
także te wynikające z ograniczeń związa-
nych z pandemią, wymagają stałej łączno-
ści pomiędzy zarządzającymi a członkami 
Spółdzielni Mieszkaniowej Na Skraju. Próbą 
nawiązania tej łączności jest właśnie podję-
cie wydawnictwa Biuletynu, który ukazywać 
się będzie raz na kwartał.

Mamy nadzieję, że informacje przekazy-
wane Państwu za pośrednictwem naszego 
Biuletynu, niezależnie od innych form komu-
nikowania się z członkami i mieszkańcami, 
jak spotkania czy dyżury, pozwolą być Pań-
stwu bardziej zorientowanymi w bieżącym 
funkcjonowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej 
Na Skraju. Życzymy przyjemnej lektury.

MAŁGORZATA ZAWODNIK, Prezes Zarządu
LIDIA WOJCIECHOWSKA, Wiceprezes Zarządu



MAŁGORZATA ZAWODNIK
Ukończyła Wydział Zarządzania 
Wyższej Szkoły Menadżerskiej 
w Warszawie. Od 1996 roku związana 
ze spółdzielczością mieszkaniową. 
Wieloletnia Prezes Zarządu i członek 
Rady Nadzorczej. Pełniła funkcję 
starszego specjalisty zespołu 
lustracji i doradztwa w Krajowej 
Radzie Spółdzielczej. Posiada licencję 
zawodową Zarządcy Nieruchomości 
i uprawnienia lustracyjne nadane 
przez Krajową Radę Spółdzielczą 
do przeprowadzania lustracji 
w Spółdzielniach. Odbyła szereg 
szkoleń z zakresu m.in. ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych, 
prawa spółdzielczego, zarządzania 
nieruchomościami i rozliczeń 
finansowych w spółdzielniach 
mieszkaniowych.
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Potrzebna jest współpraca, 
wyrozumiałość i otwartość 
na zmianę

Skala i różnorodność ważnych spraw z jaki-
mi zetknęłam się po objęciu stanowiska 
na początku maja br. jest bardzo duża. Doty-
czą one różnych obszarów związanych 
z codzienną działalnością. Należy podjąć dzia-
łania w celu wprowadzenia aktualnych pro-
cedur wewnętrznych zgodnych z przepisa-
mi powszechnie obowiązującymi, w zakresie 
optymalizacji ponoszonych przez Spółdziel-
nię kosztów, a także w obszarze komunika-
cji, nie tylko z mieszkańcami naszych zaso-
bów, ale także w samej Spółdzielni, na czym 
bardzo cierpi nasz wizerunek.

Będę się starała wspólnie z Zarządem i pra-
cownikami to zmienić. Bardzo liczę na współ-
pracę z Radą Nadzorczą, Radami Osiedli oraz 
Radami Domowymi Spółdzielni.

Czym zajęła się pani 
w pierwszej kolejności?
Przeprowadziliśmy wewnętrzny audyt, aby 
wskazać obszary, które najbardziej wymagają 
szybkiego działania. Takimi między innymi 
jest brak procedur wewnętrznych oraz aktu-
alizacji przepisów BHP i PPOŻ.

Na podstawie przeprowadzonych audytów 
opracowywane są wymagane dokumenty 
i wdrażane procedury. Aktualizacji wyma-
gają też najważniejsze dokumenty takie jak 
Statut Spółdzielni czy regulaminy wewnętrz-
ne. Mamy również nierozstrzygnięte kwestie 
związane ze zrealizowaną przez Spółdziel-
nię inwestycją mieszkaniową oraz w zakre-
sie regulacji stanu prawnego gruntów Spół-
dzielni, które trwają od wielu lat. Jest to temat 
bardzo pilny i wymagający dużego zaanga-
żowania oraz nakładu czasu.

Wymieniła Pani obszar 
związany z procedurami, 
przestrzeganiem przepisów. 
A co zostało podjęte 
w kwestiach bezpośrednio 
związanych z mieszkańcami?
W Spółdzielni nie były prowadzone dzia-
łania zmierzające do oszczędności w zuży-
ciu dostarczanych mediów, a co za tym 
idzie z optymalizacją ponoszonych przez 

mieszkańców kosztów. Ponadto nie pro-
wadzono czynności technicznych związa-
nych z monitorowaniem i ustaleniem zużyć 
ponadnormatywnych. Tutaj również prze-
prowadzamy audyty, opracowujemy wzory 
dokumentów, analizujemy koszty i planuje-
my zakres prac do wykonania.

Weryfikowane będą wszystkie stawki opłat 
oaz przeprowadzone aktualne kalkulacje dla 
poszczególnych nieruchomości.

Konieczna jest systematycznie prowadzona 
sprawozdawczość wewnętrzna, w szczególno-
ści w zakresie rozliczenia mediów (centralne 
ogrzewanie, zimna woda, gaz, energia elek-
tryczna), gospodarki wodomierzowej, windy-
kacji, stanu funduszy Spółdzielni oraz reali-
zacji zadań remontowych.

Co w takim razie 
z egzekwowaniem zadłużeń?
Niestety windykacja była nieefektyw-
na z powodu braku aktualnych procedur 
i konsekwencji działań, co może skutkować 
przedawnieniem części roszczeń. Obecnie 
analizujemy zadłużenia oraz zintensyfikowa-
liśmy działania, żeby skutecznie zminimali-
zować ich poziom. Pomimo trudnego okresu 
związanego z pandemią, windykacja należ-
ności utrzymuje się na podobnym poziomie 
jak w latach ubiegłych, a sierpień 2021 roku 
pokazuje, że ściągalność zadłużenia znacz-
nie się poprawiła. 

W celu uszczelnienia procedury windyka-
cyjnej, niezbędny jest zintegrowany system 
informatyczny. To już dzisiaj standard, żeby 
zwinnie zarządzać i doskonalić cały proces 
pracy, także windykacji. W naszej Spółdziel-
ni taki system nie jest wprowadzony, dlate-
go konieczne jest wdrożenie poszczególnych 
modułów jak najszybciej, bo w ogromnym 
stopniu nie tylko uprości to komunikację, 
ale wpłynie na terminowość i jakość obsłu-
gi mieszkańców, a także na precyzję rozliczeń.

Spółdzielnia posiada nie tylko 
lokale mieszkaniowe, ale także 
użytkowe. Czy planowane 
są tu zmiany?
Przede wszystkim opracowujemy zasady 
gospodarowania lokalami użytkowymi, ale 

także mieszkaniowymi, będącymi w naj-
mie a stanowiącymi własność Spółdzielni. 
To jest m.in. ważne źródło naszego docho-
du, który stanowi zysk Spółdzielni. Jednak 
oprócz wynajmu mamy obowiązek utrzymać 
je w należytym stanie technicznym, co za tym 
idzie planować wydatki, przygotować racjo-
nalny plan remontów, taki zostanie opraco-
wany na 2022 rok.

Jest tego sporo. Jakby Pani 
podsumowała wszystkie 
działania i to, co przed nami?
Pracy i zadań, którymi trzeba zająć się 
natychmiast jest bardzo dużo. Lubię podej-
mować wyzwania, gdyż ich rozwiązywanie 
daje wiele satysfakcji zawodowych. Dzięki 
zdobytemu ponad 20-to letniemu doświad-
czeniu w zarządzaniu Spółdzielniami, a także 
pracy w organach nadzorujących ich dzia-
łalność, uważam, że jestem przygotowana 
na stawienie im czoła.

Wierzę, że z pomocą zespołu pracowników 
Spółdzielni i dzięki przychylności mieszkań-
ców uda nam się w możliwie szybkim cza-
sie uporać z listą spraw, które są do zreali-
zowania. Potrzebna jest jednak współpraca, 
wyrozumiałość i otwartość na zmianę, która 
de facto już się rozpoczęła. I o to chciałabym 
prosić zarówno pracowników, jak i mieszkań-
ców Spółdzielni. Zapraszam do lektury biule-
tynu i życzę pomyślność oraz życzliwości. 

( dokończenie ze s. 1 )
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Sprawozdanie zarządu 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
Na Skraju
Kwestie związane z gruntami, 
trudności w funkcjonowaniu 
Spółdzielni podczas pandemii 
Covid-19, windykacja należności, 
kwestie remontów i wzrost 
cen energii to tylko niektóre 
zagadnienia, które znajdują 
się w Sprawozdaniu Zarządu 
SM Na Skraju z działalności 
Spółdzielni w roku 2020.



Dokument został przedłożony Radzie Nad-
zorczej podczas posiedzenia, które odbyło się 
26 i 30 sierpnia br. Z pełną treścią sprawoz-
dania Zarządu można się zapoznać po zalo-
gowaniu do panelu mieszkańca. Dokument 
obejmuje zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami niezbędne dokumenty finansowe, jak 
bilans, rachunek zysków i strat, przepływów 
pieniężnych etc.

Stan członków Spółdzielni na koniec 
roku 2020 wynosił 7171, przy czym człon-
kostwo nabyło 148 osób, a ustało dla 235 
osób. Zatrudnienie w SM Na Skraju na koniec 
2020 roku wynosiło 66 pracowników.

Rachunek zysków i strat za 2020 rok 
wykazuje zysk netto z pozostałej dzia-
łalności gospodarczej na poziomie 
651.844,26 zł i jest niższy niż w latach 
poprzednich o ponadstandardowe koszty. 
Jednym z nich były m.in. odsetki od opłat 

gruntowych zapłacone do m. st. Warszawy, 
rezerwa na ugodę z byłym członkiem Zarzą-
du, niższe przychody z czynszów za loka-
le użytkowe.

Z pozostałymi informacjami, jak koszty 
i przychody utrzymania nieruchomości, roz-
liczenia kosztów wody, centralnego ogrze-
wania, gazu dla poszczególnych budyn-
ków, a także sprawozdanie z realizacji planu 
remontów czy zagadnień dotyczących eks-
ploatacji, które zawarte są w sprawozdaniu 
Zarządu można zapoznać się w na stronie 
internetowej spółdzielni www.naskraju.pl.

Rok 2020 był szczególnie trudny dla Spół-
dzielni ze względu na panującą na całym 
świecie sytuację związaną z pandemią, 
co spowodowało wzrost kosztów na zakup 
środków czystości, problemy w obszarze 
zatrudnienia a także w związku z podwyż-
kami cen energii przez dostawcę Veolia SA 
znacznie wzrosły koszty energii cieplnej.

Do tego doszło zwiększenie zadłuże-
nia mieszkańców i firm wobec Spółdzielni 
spowodowane trudnościami finansowymi 
z powodu lockdownu. Praktyka pokazu-
je, że jednym z optymalnych dla obu stron 
rozwiązań jest zawieranie porozumienia 
z dłużnikami. Niestety, część mieszkańców 
nadal boryka się z terminowością wnoszo-
nych opłat.

Na dzień 31.12.2020 r. Spółdzielnia posia-
dała 216 lokali użytkowych, z czego wynaj-
mowała 152 pomieszczenia. Przedsiębiorcy 

dotknięci kryzysem związanym z pande-
mią zwracali się do Spółdzielni o obniże-
nie czynszu. Wnioski zostały rozpatrzone 
pozytywnie.

Spółdzielnia posiada stabilną sytuację 
finansową, jeśli chodzi o bieżącą eksplo-
atację i zabezpieczenie środków na remon-
ty. Wykazane w sprawozdaniu finansowym 
dane wykazują, że nie istnieją zagrożenia 
dla kontynuacji działalności Spółdzielni. 
Z rozliczenia kosztów i przychodów z dzia-
łalności budynkowej lokali mieszkalnych 
za 2020 rok powstała nadwyżka w wysoko-
ści 586.674,22 zł.

Spółdzielnia w minionym roku była 
uczestnikiem wielu postępowań sądo-
wych, m.in. w sprawie regulacji stanu praw-
nego gruntów czy postepowania wytoczone-
go przez wspólnotę „Cynamonowy Dom 19”. 
To ostatnie dotyczy różnych spraw, każda 
z nich jest szczegółowo opisana w Sprawoz-
daniu Zarządu. Tam też można zapoznać się 
ze staraniami SM Na Skraju w kwestii regu-
lacji stanu prawnego gruntów. 

Dzieje się!
Podjazd dla osób 
z niepełnosprawnością  
powstaje przy budynku Szolc 
Rogozińskiego 15. Praca 
wre, a zakończenie robót 
planowane jest na IV kwartał 
2021 roku.

Koszt całości wyniesie ok. 180 tys. zł, z czego 
50  tys. zł jest dofinansowane z PFRON 
(Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych).

Koszty budynku przy ul. Szolc –  
– Rogozińskiego 15 to 130 000 zł. 
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Co zmieni się dla mieszkańców 
i pracowników spółdzielni 
w obszarze eksploatacji? Dlaczego 
już dzisiaj trzeba myśleć o zimie? 
Jakie sprawy nie mogą czekać? 
Na te i inne pytania odpowiada 
Dorota Świątek, kierownik Działu 
Eksploatacji SM Na Skraju, która 
stanowisko objęła w sierpniu br.



Jakie działania w pierwszej 
kolejności zostały przez Panią 
i współpracowników podjęte?
Jestem na etapie obchodu wszystkich 
budynków oraz terenów, a jak wiadomo 
jest ich w naszej spółdzielni sporo, bo łącz-
nie 99 budynków wielorodzinnych i loka-
le usługowe, co składa się na pięć osiedli. 
Przez cały sierpień sprawdzaliśmy czystość 
w budynkach.

Od września 2021 roku wprowadzone 
zostały dla zatrudnionych w Spółdzielni 
gospodarzy harmonogramy pracy. W tabli-
cach informacyjnych, które znajdują się 
na klatkach schodowych zostały zamiesz-
czone obowiązki gospodarzy domów ze szcze-
gółowym harmonogramem wykonywanych 
prac, m.in. kiedy będą myte klatki schodowe 
oraz kiedy wykonywane będą pozostałe prace 
z zakresu utrzymania czystości w częściach 
wspólnych budynków. Planuję też spotka-
nia z Radami Osiedla w kontekście zagospo-
darowania terenów zielonych na zewnątrz. 
Odbyłam już kilka spotkań z Radami Budyn-
ków, które zasygnalizowały ważne sprawy 
do realizacji.

Co dalej?
W drugiej kolejności należy zinwentaryzo-
wać pomieszczenia znajdujące się w czę-
ściach wspólnych nieruchomości i ogródki 
przyblokowe, bo to nie zostało przeprowa-
dzone. Z bardziej odległych tematów warto 
wspomnieć, że rozpoczęliśmy już przygoto-
wania do sezonu zimowego. Wspólnie z pra-
cownikami przeprowadziliśmy inwentary-
zację sprzętu i mogę powiedzieć, że jesteśmy 
przygotowani.

Jakich zmian mogą 
spodziewać się pracownicy 
Spółdzielni, tzn. gospodarze, 
administratorzy?
Wieloletnie doświadczenie w branży admi-
nistrowania nieruchomościami podpowiada 
mi, że zmienić się musi zakres zadań admi-
nistratorów, którzy powinni większą część 
czasu pracy spędzać w terenie. Jest to w pełni 
uzasadnione, ponieważ praca administratora 
to głównie kontrola podległych mu pracowni-
ków, czyli gospodarzy domów i realizowanych 
przez nich obowiązków oraz bezpośredni kon-
takt z mieszkańcami. W ten sposób możemy 
zapewnić odpowiedni stan czystości na klat-
kach schodowych i terenie zewnętrznym.

Na jakim etapie chciałaby 
Pani widzieć Spółdzielnię pod 
koniec tego roku?
Jeśli chodzi o klatki schodowe i korytarze 
piwniczne, chciałabym, żeby już w grudniu 
była widoczna poprawa czystości. Natomiast 
w kwestii terenów zewnętrznych w konsul-
tacji z Radami Osiedla będę przygotowywać 
w październiku i listopadzie plany na rok 2022. 
Tak więc efekt finalny w tym obszarze będzie 
dopiero widoczny w przyszłym roku.

Ponadto zgodnie z decyzją zarządu podję-
tą w I kwartale 2021 roku, firmy zewnętrz-
ne w 2022r zajmą się pielęgnacją terenów 
zewnętrznych w aspekcie koszenia trawy, cię-
cia krzewów, drzew. Na przełomie listopada 
i grudnia 2021 r. w celu uzyskania korzystnej 
finansowo oferty przeprowadzimy postępo-
wanie przetargowe, w wyniku którego wyłoni-
my firmę na realizację tego zadania. Wcześniej 
przeprowadzimy inwentaryzację powierzch-
ni terenów zielonych i żywopłotów na wszyst-
kich osiedlach. Będzie to kolejna istotna zmia-
na, mająca na celu poprawę stanu zieleni.

A jak Pani widzi 
w swoich działaniach udział 
mieszkańców, organów 
Spółdzielni?
Bardzo zależy mi na współpracy zarów-
no z mieszkańcami jak i wszystkimi Rada-
mi Osiedli i Radami Domowymi, ponieważ 
z pewnością nie wiem jeszcze o wszystkich 

ważnych sprawach. Może są tematy, które nie 
zostały zrealizowane, a warto byłoby do nich 
wrócić. Dobrze by było, gdyby Rady Domowe 
zgłaszały się do mnie z podobnymi kwestia-
mi, żebym mogła uwzględnić je w planach, 
naturalnie o ile będzie to możliwe.

Moim priorytetem jest ułatwienie kontak-
tów mieszkańcom z pracownikami działu 
eksploatacji i realizacja zgłaszanych proble-
mów. To my jesteśmy dla mieszkańców a nie 
mieszkańcy dla nas.

Co by Pani powiedziała 
mieszkańcom, radom i grupie 
pracowniczej, która jest 
odpowiedzialna razem z panią 
za obszar eksploatacyjny?
Jestem otwarta na rozwój, na bezpośred-
nie kontakty z mieszkańcami, które są bar-
dzo ważne i potrzebne. Moja rola polega 
na organizacji pracy w dziale w taki sposób, 
aby wspólnie, efektywnie pracować na rzecz 
mieszkańców tej Spółdzielni. W pierwszej 
kolejności, aby umożliwić bezpośredni kon-
takt mieszkańców z administratorami, Zosta-
ną dla tej grupy pracowników zakupione 
telefony komórkowe. Każdy mieszkaniec 
Spółdzielni będzie miał możliwość bezpo-
średniego kontaktu z administratorem w celu 
zgłoszenia swojego problemu.

Kolejna bardzo ważna kwestia to współ-
praca z firmą odpowiedzialną za konserwacje 
hydrauliczną i budowlaną zasobów Spółdziel-
ni w celu sprawnego usuwania zgłaszanych 
usterek przez firmy zewnętrzne. Firmy kon-
serwacyjne zostały wyłonione w wyniku 
przeprowadzonego postępowania przetar-
gowego a współpracę rozpoczęły od 1 sierp-
nia tego roku. Poprzez jakość podejmowanych 
przez te firmy działań oceniają nas mieszkań-
cy, dlatego też będę odbywała z firmami kon-
serwacyjnymi cykliczne spotkania podsumo-
wujące każdy miesiąc naszej współpracy. 

To my jesteśmy  
dla mieszkańców,  
a nie mieszkańcy dla nas

DOROTA ŚWIĄTEK, kierownik Działu 
Eksploatacji SM Na Skraju
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Jak energia odnawialna 
może obniżyć wysokość 
rachunków?
Zarząd Spółdzielni 
Na Skraju planuje wykorzystać 
energooszczędne rozwiązania 
na zarządzanych osiedlach. Dzięki 
nowoczesnym metodom można 
znacznie zmniejszyć miesięczne 
opłaty i zadbać o ekologię. Więcej 
zielonej energii to mniej emisji 
CO2. Co zostało już zrobione 
i jakie są plany?



Dzisiaj nikogo nie trzeba przekonywać, że kli-
mat się zmienia. Skutki widać choćby anali-
zując gwałtowne opady deszczu, czy poja-
wiające się coraz częściej trąby powietrzne. 
Powód? Zanieczyszczenie środowiska. Rów-
nocześnie z roku na rok rośnie nie tylko świa-
domość społeczna, ale także popularność 
i możliwości stosowania ekologicznych roz-
wiązań, także na dużych osiedlach. Wyko-
rzystując m.in. energię słoneczną można 
np. w znacznym stopniu obniżyć rachunki 
za podgrzanie ciepłej wody użytkowej.

Zarząd SM Na Skraju podjął już kroki zmie-
rzające do wprowadzenia energooszczędnych 
rozwiązań. W tym celu Spółdzielnia zleciła 
audyt czterech budynków w zasobach Spół-
dzielni. Zweryfikowano zamówione moce 
cieplne do danego węzła i z pierwszych opra-
cowań wynika, że moce są z reguły dobrane 
w nieprawidłowy sposób.

Roz w ią zania energet yc zne opar-
te na naszych innowacyjnych systemach 
pozwalają w najbardziej optymalny sposób 
dobrać właściwe nastawy i parametry pracy 
wszystkich urządzeń odpowiedzialnych 

za efektywność energetyczną budynku. 
Głównym celem tych działań jest redukcja 
zużycia energii cieplnej a co za tym idzie obni-
żenie kosztów w opłatach za ciepło.

– Dzieje się to po dokładnym przeanali-
zowaniu zebranych danych przez systemy, 
co do sposobów rozbioru ciepłej wody użyt-
kowej (c.w.u.) parametrów typu: szczyto-
wego zapotrzebowania, pory dnia i ogólnie 
mówiąc sposobu w jaki ciepło jest użytko-
wane. To dopiero daje nam obraz sytuacji – 
wyjaśnia Wojciech Ziółkowski specjalista 
ds. energii cieplnej z firmy IME Sp. z o.o. – 
Potrafimy po sposobie użytkowania ciepła 
i wody stwierdzić, że np. w określonym bloku 
mieszkają osoby starsze, młodsze, czy rodzi-
ny z dziećmi – dodaje.

Równolegle wykonywane są analizy pod 
kątem wykorzystania instalacji fotowol-
taicznych na dachach bloków Spółdzielni. 

Ponieważ zagadnienia energii cieplnej 
to szeroka dziedzina, która w nowoczesnym 
wydaniu wykorzystuje również OZE (odna-
wialne źródła energii), a do takich zalicza-
ne są panele fotowoltaiczne, instalowane 
na dachach budynków. Wyprodukowana 
energia elektryczna może być przekierowa-
na do węzła cieplnego. Tam można ją wyko-
rzystać na szereg sposobów np. na podgrza-
nie ciepłej wody czy pracę węzła cieplnego 
(CO).

– Jeżeli chodzi o spółdzielnię Na Skraju 
to wstępny audyt wskazuje, że fotowoltaika 
rzeczywiście ma szansę i sprawdziłaby się 
na pewno w przypadku części budynków, 
jakie występują w zasobach spółdzielni – 
mówi Wojciech Ziółkowski.

Nie ma szablonowego rozwiązania, które 
można zaimplementować w każdym budyn-
ku. Dlatego dla każdej lokalizacji trzeba 
wybrać optymalne rozwiązanie. Ważne, 
że zarząd podejmuje działania, które mają 
na celu optymalizację kosztów i dobro 
mieszkańców.

– Jestem pod wrażeniem zarządu Spół-
dzielni Na Skraju. Nie tylko wykazał zain-
teresowanie, ale chce podjąć działania 
i dokonać zmian z korzyścią dla port-
fela mieszkańców. Przyznam szczerze, 
że w moim wieloletnim kontakcie ze spół-
dzielniami mieszkaniowymi to bardzo 
rzadkie zjawisko. Większości spółdzielni 
gdzieś to umyka i przechodzą do porządku 
dziennego nad danymi, które bardzo często 
same w dużej mierze gromadzą, ale nie ana-
lizują. Powody często są prozaiczne, brak 
doświadczenia lub też ogólnie dostępnych 
informacji, które mogłyby zostać wykorzy-
stane – dodaje Ziólkowski. 

Dlatego też SM Na Skraju rozważa prowa-
dzenie akcji informacyjnej w formie szkoleń 
(z udziałem audytorów oraz specjalistów 
z dziedziny energii cieplnej) dla spółdzielni 
mieszkaniowych, które chcą podążać w jej 
ślady. Warto dzielić się wzajemnie zdobytym 
doświadczeniem dla dobra mieszkańców 
oraz realnych działań ekologicznych dzia-
łań zmierzających do redukcji emisji CO2.

Monitorowanie rozwiązań i analiza 
danych wciąż trwa. Zarząd SM Na Skra-
ju chciałby na planowane prace pozyskać 
finansowanie. Czy to będzie możliwe, 
okaże się wkrótce. Z pewnością przy tego 
rodzaju inwestycjach ważna jest świado-
mość mieszkańców, a co za tym idzie ich 
przychylność do wdrażania nowoczesnych 
metod.

O podejmowanych krokach będziecie Pań-
stwo informowani na bieżąco. 

Działania związane 
z energooszczędnością 
przyczyniają się do mniejszych 
opłat miesięcznych, przy 
zachowaniu komfortu 
cieplnego mieszkańców,  
ale bardzo ważny jest także 
aspekt środowiskowy.



MARIUSZ KIERSZULIS
Absolwent Politechniki Lubelskiej. 
Przez 12 lat doświadczenie zdobywał 
w jednej z największych firm 
deweloperskich w Polsce, następnie 
przez 8 lat pracował w Urzędzie 
Miejskim na stanowisku Kierownika 
ds. Inwestycji. Budował osiedla, 
garaże, szkoły, przedszkola, drogi, 
oświetlenia, ścieżki rowerowe, 
parkingi, place zabaw, boiska 
wielofunkcyjne i piłkarskie wg 
międzynarodowych standardów.
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Potrzebna jest cierpliwość. 
Efekty będą widoczne
Działania energooszczędne, 
weryfikacja ogrzewania dla 
budynków, wymiana instalacji 
elektrycznych, pionów i poziomów 
kanalizacyjnych, a przede 
wszystkim porządek z licznikami 
wody. Lista zadań Mariusza 
Kierszulisa, kierownika Działu 
Technicznego SM Na Skraju jest 
bardzo długa. Jak ocenia to, 
co zastał i co jest najpilniejsze 
do zrobienia?



Pierwszy miesiąc pracy 
w Spółdzielni ,,Na skraju”?
To było gaszenie pożarów, czyli – zatka-
ne kratki przez opady deszczu, przecieki 
wody do lokali. I to trwa do dzisiaj ze wzglę-
du na zaległości sprzed kilku lat. To nie jest 
tak, że ktoś coś zaniedbał przez ostatnie 
dwa lub trzy tygodnie, tylko są to wielolet-
nie zaniechania.

Co w takim razie trzeba 
poprawić i zrobić najpierw 
poza gaszeniem pożarów?
Zdecydowanie plany remontowe. Dotych-
czas były błędne założenia do planu remon-
towego. Jest fizycznie niewykonalne w jed-
nym roku zakładać poważne projektowanie 
z pozwoleniem na budowę i w tym samym 
roku realizację. Samo projektowanie trwa 
kilka miesięcy, nawet siedem. Trzeba uzy-
skać uzgodnienia, od gestorów np. z PWiK, 
PGNiG. Każda instytucja ma czas na udziele-
nie odpowiedzi, do tego dochodzi brak wła-
sności gruntów, które na większości terenów 
Spółdzielni należą do miasta.

Jeżeli Spółdzielnia cokolwiek chce wyko-
nać musi występować o „Zgodę właści-
cielską”. Przykładem jak bardzo to utrud-
nia realizację zadań niech będzie budowa 
i rozbudowa altan śmietnikowych. Nieste-
ty najpierw trzeba mieć zgodę właściciel-
ską od Burmistrza Ursynowa, a tej nie ma, 
następnie dokonać formalnego zgłoszenia 
prac w Wydziale Architektury i Budownictwa 
dla Dzielnicy Ursynów.

Czyli plany remontów jako 
zadanie numer jeden. Co dalej?

Do tego dochodzą działania z branży sani-
tarnej – woda i gaz, znowu ogromne zanie-
dbania. Nie były wymieniane zawory wodne, 
które przeciekają mieszkańcom, co powodu-
je zalanie i mnóstwo nerwowych sytuacji. 
Zgłaszają awarię, próbujemy zakręcić zawór 
lokalowy, a on nie trzyma. To samo dotyczy 
zaworów przypionowych.

To rzeczywiście kłopotliwe. 
A jak wygląda sytuacja 
z pozostałymi instalacjami?
Nie wszystkie są przystosowane do nowocze-
snych rozwiązań, powszechnie stosowanych 
już od wielu lat na rynku, jak np. płyty induk-
cyjne. Sukcesywnie spróbujemy wprowadzić 
oczywiście też w planach remontów wymia-
nę okablowania, które znajduje się w pionach 
i poziomach.

Warto dodać, że na to wszystko potrzeb-
na jest zgoda mieszkańców, bo te prace 
są ingerencją w ich mieszkania. Bez wzglę-
du na posiadane prawo do lokalu, własno-
ściowe, czy spółdzielcze.

Niektóre remonty trzeba wykonać, 
bo to wynika z przeglądów okresowych i prze-
pisów prawnych, którymi jesteśmy związani 
jako nadzorca. Takie przeglądy jasno określa-
ją, co trzeba zrobić i tych zadań „na już” jest 
bardzo dużo.

A te zadania, które absolutnie 
nie mogą czekać?
To przede wszystkim wymiana instalacji 
elektrycznych, czyszczenie i wymiana pio-
nów i poziomów kanalizacyjnych. Do tego 
wymiana liczników wody i zamiana ich 
na odczyt radiowy, co usprawni zarządzanie 
danymi. Jest to też wygoda dla mieszkańców, 
bo nie muszą udostępniać lokalu do odczytu.

Ponadto w kwestii ogrzewania, które jest 
miejskie, chcemy jak najszybciej zweryfikować 
ilość zamówionej mocy na każdy budynek. Czy 
jest odpowiedna, czy za duża, a może zbyt mała? 
Taka korekta wiąże się bezpośrednio z wiel-
kością opłat, które ponoszą nasi mieszkańcy.

Rozmawiamy z dostawcą ciepła, firmą 
Veolia SA, na ten temat. Będzie z pewnością 
potrzebny do wykonania na każdy obiekt 
audyt, który będzie podstawą do określenia 
dalszej ścieżki postępowania. Spotykamy się 
ze specjalistami, którzy podpowiadają nam, 
co mamy zrobić na podstawie wybranych 

budynków, a konkretnie czterech, które 
wybraliśmy, bo naszym zdaniem zużycie cie-
pła jest dla nas nienormatywne. Już wiemy, 
że ustawienia mocy cieplnej na tych budyn-
kach wymagają korekt, co wpłynie na pono-
szone koszty. Ale mamy w Spółdzielni jesz-
cze 95 budynków i to będzie wymagać czasu.

Bardzo dużo tych zadań. Jak 
je wszystkie zdiagnozować? 
Kto to wszystko robi?
To nie jest tak, że jedna osoba się tym zajmu-
je. Każda branża ma odpowiedniego inspek-
tora w Spółdzielni. Ale ze względu na wielo-
letnie zaniechania i tak pracy jest więcej niż 
w prawidłowo funkcjonujących spółdziel-
niach, które na bieżąco realizowały zadania.

Co Pana jeszcze zaskoczyło 
po objęciu stanowiska 
w Spółdzielni?
Brakuje planu remontów na lokale użytko-
we. To jest kolejna dziedzina, która wymaga 
„naprawy”. Nie da się tylko wynajmować, ale 
też trzeba remontować i kontrolować. 

( czytaj dalej na s. 8 )
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Dlaczego opłata za wywóz 
odpadów tyle kosztuje?
Mieszkańcy Warszawy od  
1 kwietnia br. płacą za wywóz 
śmieci wg nowych zasad, których 
wysokość uzależniona jest 
od zużycia wody. Nowe zasady 
rozliczania wprowadził urząd  
m.st. Warszawy.



Zgodnie z nowymi przepisami, które Rada 
Miasta Warszawy wprowadziła od 1 kwiet-
nia br., opłata za wywóz śmieci naliczana 
jest według średniego zużycia wody z sześciu 
kolejnych miesięcy z ostatnich 12, obliczo-
na z licznika głównego budynku. Mieszkań-
cy Warszawy płacą zatem za śmieci według 
wzoru: 12,73 zł za 1 m³ zużytej wody mie-
sięcznie x średnia ilość wody zużyta w budyn-
ku (według faktur MPWiK).

Urząd m.st. Warszawy poinformował, 
że gospodarka odpadami nie była zbilansowana 
w całym mieście, koszty były wyższe niż przy-
chody z wpłat mieszkańców – stąd wprowadzo-
no zmianę metody wnoszenia opłaty według 
zużycia wody zamiast dotychczasowej meto-
dy poboru opłat od lokalu. Stawka 12,73 zł./m3 
ma już w sobie ok. 40% podwyżkę, bo tyle spół-
dzielnie mieszkaniowe płacą więcej.

Uchwała Rady m.st. Warszawy nie ma bez-
pośredniego zastosowania dla pojedynczych 
lokali mieszkalnych. W związku z powyż-
szym Rada Nadzorcza SM Na Skraju podjęła 
uchwałę nr 16/2021 z 26.03.2021 w sprawie 
wysokości opłat za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi w Spółdzielni.

Za podstawę wyliczeń brany jest stan licz-
ników ciepłej i zimnej wody w mieszkaniach. 
Odczyty wodomierzy wykonuje się dwa razy 
w roku 30 czerwca i 31 grudnia. Dodatkowo roz-
licza się różnice w opłatach do gminy za zużycie 
tzw. wody gospodarczej, którą wykorzystuje się 
do mycia klatek i podlewanie zieleni oraz różni-
ce w zużyciu wody z licznika głównego budyn-
ku i sumy liczników lokalowych.

Warto dodać, że w przypadku, kiedy w loka-
lu mieszkalnym wodomierz utracił wartość 
mierniczą i nie został wymieniony w ramach 
jego legalizacji oraz lokalach, w których nastą-
piła zmiana właściciela po 01.07.2020 r., opłata 
naliczana jest zgodnie z obowiązującym regu-
laminem wg wzoru: 12,73 zł x ilość zamieszku-
jących osób x 4 m3 zużytej wody miesięcznie. 

Istotną informacją dla naszych mieszkań-
ców jest to, że nie składają oni deklaracji oso-
biście, a wnoszone zaliczki rozliczane są przez 
Spółdzielnię.

Nowe przepisy nie bez powodu spotkały się 
z niezadowoleniem nie tylko wśród naszych 
mieszkańców. Trudno się dziwić, skoro dla 
wielu z nich spowodowały duże podwyżki 
opłat za śmieci, a co za tym idzie spore obcią-
żenie dla domowego budżetu. Z nowego syste-
mu opłat są zadowolone osoby samotne, star-
sze i zużywające oszczędnie wodę.

Proszę pamiętać, że według nowych zasad 
nie można złożyć oświadczenia o czasowym 
niezamieszkiwaniu lokalu (np. z powodu 
wyprowadzki na działkę lub do innego loka-
lu) i nie opłacać stawki za śmieci. Taka pro-
cedura nie jest przewidziana.

Opłata za śmieci z czasem dla takiego loka-
lu spadnie do zera przy braku poboru wody. 
Po ponownym zamieszkaniu w lokalu opła-
ta zacznie powoli rosnąć w ślad za wzrostem 
średniego zużycia wody w lokalu w okresach 
półrocznych.

Dla części osób dobrą wiadomością będzie 
wejście w życie od 1.01.2022 r. noweli usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach, która wprowadza m.in. maksymalną 
stawkę opłaty za śmieci około 150 zł. 

Mamy takie lokale użytkowe, gdzie jest 
poważna korozja żelbetu, będzie trzeba 
zamawiać ekspertyzy. Gdyby to sukcesyw-
nie i systematycznie było naprawiane, kiedy 
jest konieczność nie dochodziłoby do takich 
degradacji.

Czy w planie remontów 
uwzględniacie Państwo także 
działania energooszczędne?
Zdecydowanie tak. Po pierwsze termomoder-
nizacja tam, gdzie nie jest wykonana.

Kolejnym etapem jest fotowolitaika, 
bo budynki w zasobach Spółdzielni mają 
płaskie dachy i można zamontować pane-
le fotowoltaiczne. Czerpiąc z nich energię 
można by było podgrzewać wodę, a być może 
wykorzystywać ten prąd np. do zasilania czę-
ści wspólnych, a może nawet magazynować 
i wykorzystywać później, dzięki takim dzia-
łaniom obniżyć obniżyć rachunki. To jest 
dziedzina, która dopiero zaczyna się rozwi-
jać w Polsce.

Na co w takim razie mają 
przygotować się mieszkańcy?
Przede wszystkim kontynuacja remontów 
balkonów. Chcemy je zakończyć jak najszyb-
ciej. Niestety nie będę zbyt oryginalny, jeśli 
powiem, że w tym obszarze także mamy wie-
loletnie zaniechania. Po każdym deszczu 
odpada tynk, co jest bezpośrednim zagroże-
niem. Nie można tego bagatelizować. Zatrud-
niamy firmy alpinistyczne, żeby w trybie awa-
rii zabezpieczały balkony po deszczu.

Remonty balkonów to jest jedna z priory-
tetowych spraw. Ponad 200 balkonów jest 
przewidzianych do remontu na 2021 rok, 
na następny będą kolejne. Chciałbym, żeby 
były te prace realizowane kompleksowo. 
Budynki nie są też przystosowane do takich 
remontów. Trzeba uruchomić wyjście awa-
ryjne do wózków dla dzieci, osób starszych 
i dla osób z niepełnosprawnością.

Na koniec, co chciałby Pan 
przekazać mieszkańcom?
Podziwiam ich za cierpliwość i poprosimy 
o jeszcze więcej, bo nie jesteśmy w stanie jako 
dział techniczny nadrobić zaległości sprzed 
kilku, a niekiedy nawet kilkunastu lat.

To musi potrwać. Efekty będą widoczne, ale 
dopiero po kilkunastu miesiącach. 

( dokończenie ze s. 7 )

Potrzebna jest cierpliwość. 
Efekty będą widoczne
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Sporne spółdzielcze grunty
Wiele Spółdzielni Mieszkaniowych 
posiada osiedla mieszkaniowe 
zlokalizowane na terenach 
stanowiących własność Skarbu 
Państwa albo należące do Miasta 
Stołecznego Warszawy. To rodzi 
wiele problemów natury prawnej, 
a przede wszystkim dyskryminuje 
mieszkańców.



Grunty te były nabywane w XX wieku przez 
wywłaszczanie, w latach 60., 70. i 80tych. 
Dawni właściciele gruntów lub ich praw-
ni następcy składają wnioski roszczeniowe 
o zwrot wywłaszczonych nieruchomości.

PROBLEMATYCZNY ZAPIS 
W USTAWIE
Dodatkowo sprawę rozstrzygnięć utrudnia 
obowiązujący zapis w ustawie, który mówi, 
że zbycie nieruchomości nie może nastąpić, 
jeżeli toczy się postępowanie administracyj-
ne dotyczące prawidłowości nabycia nieru-
chomości przez Skarb Państwa lub samorząd.

To spowodowało, że spora część spółdziel-
ni, w tym SM Na Skraju, nie posiada tytułu 
prawnego do części gruntów, na których 
zlokalizowane są należące do niej budynki. 
Rodzi to wiele problemów, które najdotkli-
wiej odczuwają mieszkańcy.

Warto dodać, że większość wniosków daw-
nych właścicieli o zwrot wywłaszczonej nie-
ruchomości, ze względu na niezrealizowa-
nie celu wywłaszczenia w konsekwencji i tak 
zostaje oddalona przez sąd. A roszczenia, 

które okazują się zasadne nie kończą się zwro-
tem nieruchomości ze względu na nieodwra-
calne skutki prawne na gruncie, jak chociaż-
by zabudowa osiedlowa.

60 PROCENT BEZ TYTUŁU
Spółdzielnia Mieszkaniowa Na Skraju posia-
da grunty o powierzchni ponad 50 hektarów, 
na których zlokalizowanych jest pięć osie-
dli. Niestety nadal nie posiada tytułu praw-
nego do ponad 30 hektarów zajmowanego 
terenu, czyli na nieuregulowanym gruncie 
położone jest pozostaje ciągle Osiedle nr I, II 
i V, a to obejmuje ponad 50 budynków wie-
lorodzinnych, lokale usługowo – biurowe, 
co oznacza ponad 3000 mieszkań.

Warto dodać, że właściciele spółdziel-
czych praw do tych lokali są dwojako dys-
kryminowani. Przede wszystkim nie mogą 
wyodrębnić własności lokali oraz pozba-
wiono ich posiadanego prawa rzeczowego 
do lokalu (uchwała siedmiu sędziów SN z dn. 
24.05.2019 r.).

Podczas pertraktacji zarządu SM Na Skraju 
z władzami miasta dopuszczono możliwość 
sukcesywnego oddawania gruntów w użyt-
kowanie wieczyste, w zespołach grunto-
wo – budynkowych na obszarach wolnych 
od roszczeń.

– Zarząd zlecił też opracowanie analiz urba-
nistycznych, które miałyby określić granice 
zewnętrzne gruntów niezbędnych do obsłu-
gi budynków w osiedlu  I, II i V, a także umoż-
liwienie etapowego ustanawiania prawa 
użytkowania wieczystego. Wszystkie Urząd 
Miasta Ursynów zaopiniował negatywnie 
– wyjaśnia Jan Lubczyński, specjalista ds. 

gruntów i przekształceń własnościowych 
w SM Na Skraju.

CZY USTAWA SIĘ ZMIENI?
Jednak niezbędne są działania na etapie 
ustawowym, a konkretnie zmiany przepi-
sów ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi. W przypadku zgłoszenia roszczenia 
właścicieli bądź ich następców prawnych 
do gruntów, które są w posiadaniu spółdziel-
ni i znajdują się na nich osiedla, nakładałyby 
w pierwszej kolejności na organy administra-
cji publicznej obowiązek ustalenia czy możli-
wy jest zwrot gruntu objętego roszczeniem.

Wykluczenie możliwości zwrotu gruntu 
w naturze otworzyłoby perspektywę regula-
cji stanu prawnego gruntu, ewentualne uzna-
nie zasadności roszczenia będzie miało cha-
rakter odszkodowawczy.

WAŻNA INICJATYWA 
SPÓŁDZIELNI NA SKRAJU
Spółdzielnia wystąpiła z wnioskiem o podję-
cie inicjatywy ustawodawczej, aby za pośred-
nictwem Stowarzyszenia „Grunt to War-
szawa” i Zespołu ds. wspierania inicjatyw 
spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zaini-
cjować proces nowelizacji ustawy o gospodar-
ce nieruchomościami.

Wniosek Spółdzielni zawierający propozy-
cję szybkiego załatwienia problemu roszczeń 
poprzez nowelizację ustawy wraz z opisem 
sytuacji istniejącej w SM „Na Skraju” i map-
kami z zakresem toczących się postępowań 
zwrotowych, został przekazany do Stowarzy-
szenia „Grunt to Warszawa” i obecnie jest roz-
patrywany przez organy Rządu RP.

To mogłoby zakończyć problem związany 
z regulacją stanu prawnego gruntów, a przede 
wszystkim dyskryminacją tysięcy mieszkań-
ców Spółdzielni. 
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OGŁOSZENIE
Prosimy mieszkańców  
o zgłaszanie spraw  
dotyczących zieleni  
(przycięcie drzew etc.) 
na adres mailowy: 

zielen@naskraju.pl

Oferta wynajmu lokali użytkowych
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” informuje, że w chwili obecnej (wg stanu na dzień 03.08.2021 r.)  dysponuje następującymi 
wolnymi lokalami i pomieszczeniami do wynajęcia:

1 ul. Magellana 10 pow. 51,70 m2, kl. I pełen węzeł sanitarny, licznik elektryczny, domofon, usytuowany w poziomie piwnic 
z wejściem przez klatkę schodową

2 ul. Kulczyńskiego 14
Pow. 462,35 m2 w pawilonie wolnostojącym na I piętrze. Pełen węzeł sanitarny, domofon, obiekt chroniony 
przez całą dobę, dokumentacja techniczna, stan lokalu bardzo dobry. Istnieje możliwość podziału lokalu 
na mniejsze powierzchnie. Możliwość podziału lokalu oraz dowolnej jego aranżacji 

3 ul. Kulczyńskiego 18 pow. 54,50 m2, kl. II, pełen węzeł sanitarny, licznik elektryczny, usytuowany w poziomie piwnic z wejściem 
przez klatkę schodową

4 ul. Kulczyńskiego 24 pow. 52,60 m2, kl. I, pełen węzeł sanitarny, usytuowany w poziomie piwnic z wejściem przez klatkę 
schodową

5 ul. Kulczyńskiego 24 pow. 76,10 m2, kl. II, pełen węzeł sanitarny, usytuowany w poziomie piwnic z wejściem przez klatkę 
schodową

6 ul. Polinezyjska 8 pow. 217,25 m2, pełen węzeł sanitarny, licznik elektryczny. Lokal usytuowany w pawilonie, na poziomie 
parteru posiadający dwa osobne wejścia (wejście główne + wejście od strony rampy)

7 ul. Kulczyńskiego 7 pow. 46,03 m2, kl. V pełen węzeł sanitarny, licznik elektryczny, domofon, usytuowany w poziomie 
piwnic z wejściem przez klatkę schodową. Lokal do wynajęcia od 01.09.2021 r.

8 ul. Teligi 4 
pow. 10,94 m2 komora zsypowa poziom przyziemie. Lokal posiada centralne ogrzewanie, brak wody, 
sanitariatu i energii elektrycznej. Lokal wyszczególniony na naszej stronie internetowej w zakładce 
lokale użytkowe na poz. 8.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od wynajęcia lokalu w dowolnym terminie bez podania przyczyny.

Do każdej składanej oferty zawierającej stawkę czynszu najmu i informację dotyczącą przeznaczenia lokalu, powinny być dołączone 
dokumenty rejestrowe oferenta i dowód wpłaty wadium w wysokości jednego proponowanego miesięcznego czynszu + VAT na konto  
w Santander Bank Polska nr 04 1090 1694 0000 0001 0829 6710.
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I wszystko jak w zegarku
Usprawnia przepływ informacji, 
bo wszystkie dane są na jedno 
kliknięcie i w jednym miejscu. 
Dokumentacja, pisma, wnioski 
docierają szybciej, a przede 
wszystkim można je sprawnie 
analizować i szybko reagować. Jest 
normą w zdecydowanej większości 
spółdzielni. Co to takiego?



Mowa o zintegrowanym oprogramowaniu 
informatycznym (ZSI), które pozwala na kom-
pleksową obsługę Spółdzielni. Przede wszyst-
kim znacznie ułatwia zarządzanie i przyspiesza 
komunikację wewnętrzną w ramach organi-
zacji, przepływ informacji pomiędzy działami 
oraz komunikację zewnętrzną z mieszkańca-
mi, a dodatkowo usprawnia pracę sekretariatu.

– Oprogramowanie podzielone jest 
na moduły wspomagające pracę każdego 
działu w Spółdzielni, przede wszystkim księ-
gowość, dział członkowsko-lokalowy, tech-
niczny i eksploatację. Nie trzeba drukować 
dokumentów, bo dzięki ZSI wszystko odby-
wa się drogą elektroniczną, w sposób zauto-
matyzowany. Program posiada też moduł 
przeznaczony do obsługi mieszkańców, tzw. 
e-BOK – wyjaśnia Anna Manias ze Spółdziel-
ni Mieszkaniowej Na Skraju.

W ramach ZSI wszystkie dane są zintegro-
wane w jednym systemie i kompatybilne dla 
potrzeb tworzenia zestawień czy analiz. Raz 
wprowadzone dostępne są dla wszystkich 
uprawnionych użytkowników bazy danych, 
co zapewnia sprawny przepływ informacji 
między pracownikami. Pozwala też osobom 
zarządzającym łatwo kontrolować działania 
podejmowane przez pracowników.

Jedną z wielu zalet elektronicznego obie-
gu dokumentów, kolejnego elementu ZSI, jest 
monitorowanie wpływających do Spółdzielni 
spraw. To szalenie istotne, bo umożliwia szyb-
ką weryfikację stanu realizacji danej sprawy. 
Warto dodać, że digitalizowanie materiałów, 
czyli zamienianie formy papierowej na elek-
troniczną oszczędza czas i papier. Dodatko-
wo minimalizuje ryzyko, że jakiś dokument 
zostanie zgubiony.

Zintegrowany System Informatyczny 
umożliwia także grupowanie dokumentów 
dotyczących danego zagadnienia. Szybki 
dostęp do wszystkich dokumentów w danej 
sprawie w jednym miejscu ułatwia i przyspie-
sza realizację, a także późniejszą archiwiza-
cję, co wprost przekłada się na wzrost efek-
tywności działań.

– Nie trzeba ręcznie weryfikować doku-
mentów, szukać np. pisma w różnych dzia-
łach i sprawdzać, czy coś zostało załatwio-
ne. System pozwala w szybki sposób dotrzeć 
do potrzebnego pisma czy zestawienia 
i pozwala też zmniejszyć koszty związane 
z zakupem artykułów biurowych – dodaje 
Anna Manias.

Program ZSI w znacznym stopniu uspraw-
ni pracę w obszarze kontroli i planowania 
gospodarki zasobowej, sprawozdawczo-
ści, kalkulacji kosztów, rozliczeń mediów 
i analizy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” 
planuje zakup takiego systemu, aby m.in. 
usprawnić komunikację z mieszkańcami. 
Zarząd podjął decyzję o wyłonieniu najlep-
szego dostawcy w trybie ofertowym. Zabie-
gać będzie także o dofinansowanie na zakup 
takiego oprogramowania. 

OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa Na Skraju 
informuje wszystkich mieszkańców, iż w dniu 
13 września br. rozpoczął się sezon grzewczy.
W związku z powyższym sukcesywnie uruchamiane są węzły 
w poszczególnych budynkach.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niedogodności 
związanych z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2021 – 2022 
prosimy o kontakt pod numerami:

 22 643 22 28    22 641 55 17

OGŁOSZENIE
Uprzmie informujemy, iż 
w celu usprawnienia kontaktu 
z mieszkańcami, administratorzy 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
Na Skraju otrzymają telefony 
komórkowe.

Szczegółowe informacje 
pojawią się wkrótce na tablicach 
ogłoszeniowych
w budynkach oraz na stronie 

www.naskraju.pl
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