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Uwaga na oszUstów
Oszuści, którzy szukają łatwego zarobku, nie dają o sobie zapomnieć. Niedawno informowaliśmy, że na naszych 
osiedlach pojawili się pracownicy zajmujący się wymianą okien i drzwi. Tym razem zostaliśmy poinformowani,  
że pojawiają się osoby, które podają się za pracowników spółdzielni chcących spisać stan wodomierza.

Na samym początku musimy poinformo-
wać, że w  części budynków zainstalowane 
są wodomierze z odczytem radiowym i  ich 
stan jest odczytywany zdalnie, bez koniecz-
ności wchodzenia pracownika do mieszkania. 
Z kolei tam, gdzie liczniki poboru wody są 
standardowe, o ilości poboru wody (od ogło-
szenia stanu epidemiologicznego) informują 
sami mieszkańcy. Tylko w przypadkach kon-
troli stan wodomierzy odczytują pracownicy 
spółdzielni, ale po uprzednim uprzedzeniu 
mieszkańca.

Pojawienie się rzekomych pracowników 
spółdzielni, którzy chcą odczytywać wodo-
mierze, to w  rzeczywistości próba uśpienia 
czujności lokatorów, tak aby można było 
dokonać kradzieży. Najbardziej narażone 

są starsze, samotne osoby. Podobnych przy-
padków w  Gdyni i  całym Trójmieście jest 
coraz więcej. Co ciekawe, oszuści dla stwo-
rzenia dodatkowych pozorów przebierają się 
w kombinezony robocze, które mają uczynić 
ich bardziej wiarygodnymi w swojej roli.
Co należy zrobić, aby ustrzec się przed 
oszustami?

Przed otwarciem drzwi:

* Spojrzeć przez wizjer w drzwiach lub przez 
okno – kto to?
* Jeśli nie znamy odwiedzającego – spytać 
o cel jego wizyty, zapiąć łańcuch zabezpiecza-
jący (jeśli zdecydujemy się na otwarcie drzwi) 
oraz poprosić o pokazanie dowodu tożsamo-
ści lub legitymacji służbowej, identyfikatora. 

Uczciwej osoby nie zrazi takie postępowanie 
powodowane ostrożnością.

* W razie wątpliwości należy umówić się na 
inny termin, sprawdzając uprzednio w admi-
nistracji osiedla lub innej odpowiedniej insty-
tucji wiarygodność osoby pukającej do drzwi 
(jeśli osoba podaje się za przedstawiciela ad-
ministracji lub innej odpowiedniej instytucji).
W  sytuacji, gdy osoba staje się natarczywa, 
natychmiast należy zadzwonić na Policję lub 
zaalarmować otoczenie. W  razie potrzeby 
warto kontaktować się z  Policją, dzwoniąc 
na numer alarmowy 997 lub 112 z  telefo-
nu komórkowego, przekazując jak najwięcej 
zapamiętanych szczegółów, np. wygląd nie-
znajomej osoby, numer i markę samochodu, 
którym ewentualnie przyjechała.
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Jednym z  istotnych punktów ubiegłorocznego 
planu remontowego była likwidacja indywidual-
nych piecyków gazowych do podgrzewania wody 
w budynku przy ulicy Komandorskiej. 
 – OPEC doprowadził sieć wysokoparametro-
wą do budynku, gdzie zamontowano również 
węzeł dwufunkcyjny (zdjęcie obok), który za-
pewnia centralne ogrzewania i podgrzewa wodę.  
Dzięki temu można było zlikwidować piecyki 
gazowe, a mieszkańcy mogą czuć się teraz znacz-
nie bezpieczniej. Trzeba było jednak wybudować 
instalację ciepłej wody. Piecyki gazowe do pod-
grzewania wody wykorzystują mieszkańcy tylko 
dwóch naszych budynków, które znajdują się przy 
Alei Zwycięstwa 190 i 190 A – informuje Dariusz 
Roman, zastępca prezesa Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej – ale i tu 
o  ile mieszkańcy zadeklarują, istnieje szansa na 
likwidację piecyków, gdyż trwają zaawansowane 
prace projektowe OPEC-u, aby w  najbliższym 
okresie zlikwidować kotłownie gazową i  wpro-
wadzić wysokie parametry zarówno dla potrzeb 
centralnego ogrzewania jak i ciepłej wody.  
Warto w tym miejscu nadmienić, że zakres prac 
zrealizowanych w  budynku przy ulicy Koman-
dorskiej był znacznie większy. Dodatkowo wy-
mieniono instalację wodną i kanalizacyjną, która 
funkcjonowała od początku istnienia budynku, 
a  więc od ok. 60 lat. Zgodnie z  otrzymanym 
pozwoleniem na budowę została od podstaw 
wybudowana w nowym miejscu instalacja gazo-
wa, a  liczniki zostały zainstalowane na klatkach 
schodowych.  
Do remontu przy ulicy Komandorskiej można 
było przystąpić po prawie 10 latach starań spół-
dzielni o podłączenie wysokich parametrów przez 
OPEC. Po intensywnych rozmowach władze 
przedsiębiorstwa zaakceptowały w końcu wnio-
sek zarządu naszej spółdzielni.
 – Zakres tych prac był bardzo duży, dlatego też 
cały koszt był wysoki i opiewał na kwotę ok. 270 

tysięcy złotych. Z  kolei na wszystkie prace re-
montowe w całej naszej spółdzielni wydano po-
nad 7 milionów złotych i podobna kwota została 
przeznaczona na tegoroczne remonty – podaje 
zastępca prezesa.
Dodajmy, że przeprowadzono już procedury 
przetargowe, które wyłoniły wykonawców po-
szczególnych prac remontowych zaplanowa-
nych na ten rok. Dzięki temu więcej podmiotów 
zgłosiło swoje oferty, a  ceny były stosunkowo 
konkurencyjne. 
 – Spieszyliśmy się z przetargami, ponieważ na 
początku każdego roku firmy nie mają jeszcze 
pełnego portfela zamówień i dlatego ceny nie są 
zbyt wygórowane. Mieszkańcy zainteresowani 
są teraz wymianą instalacji wodociągowej oraz 
montażem wodomierzy z  odczytem radiowym 
i wymianą zaworów termostatycznych przy grzej-
nikach. Nie ma się co dziwić, ponieważ nasze 
osiedla są coraz starsze, a tym samym występuje 
więcej awarii. W  związku z  tym takie prace są 
niemal pożądane. Poza tym montaż wodomie-
rzy z  odczytem radiowym sprawia, że unikamy 
rozbieżności pomiędzy licznikiem głównymi, 
a  sumą liczników indywidualnych w  mieszka-
niach. Do tej pory różnice wynikały z  różnych 
pomyłek, braku lub czasu dokonania odczytu.  

Podobnie sytuacja ma się z  zaworami termo-
statycznymi, które w  niektórych przypadkach 
mają już ponad 20 lat. Dociera do nas coraz wię-
cej sygnałów, że trzeba je wymienić, ponieważ 
się wyeksploatowały i  źle działają – tłumaczy  
Dariusz Roman.
Przypomnijmy, że nieruchomości mogą starać się 
o wsparcie z programu pomocowego, który wiele 
lat temu utworzyła spółdzielnia. Początkowo pie-
niądze można było otrzymać na prace termomo-
dernizacyjne, potem na roboty instalacyjne. Na 
najbliższe walne zgromadzenie, zarząd przedłoży  
pod głosowanie uchwałę, dzięki której z progra-
mu pomocowego będzie można otrzymać dofi-
nansowanie na wszystkie zadania remontowe. 
 – Nieruchomość musi zebrać co najmniej połowę 
środków na funduszu remontowym i ustalić taki 
odpis, aby w ciągu 4 lat spłacić pozostałe środki, 
które zostaną uruchomione z programu pomoco-
wego – wyjaśnia Dariusz Roman. 
Za każdym razem, kiedy prowadzone są prace re-
montowe, mające na celu zaoszczędzenie energii, 
spółdzielnia występuje o  uzyskanie świadectwa 
efektywności energetycznej, czyli tzw. białych cer-
tyfikatów. Pozwalają one na pozyskanie dodatko-
wych środków finansowych, które zasilają budżet 
spółdzielni. 

Ponad 7 mIlIonów wydano na Remonty 

Znikają ostatnie piecyki gazowe
Ubiegłoroczny plan remontowy został zrealizowany niemal w 100 procentach. W związku z panującą pandemią koronawirusa zdarzały 
się pojedyncze przypadki przesunięcia robót na termin późniejszy. Dotyczyło to m.in. prac instalacyjnych prowadzonych w mieszkaniach. 

Zapraszamy potencjalnych reklamodawców do kontaktu z naszą firmą. 
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Informator spółdzielczy

– Wielkimi krokami zbliża się termin kolej-
nego walnego zgromadzenia, które w naszym 
przypadku ma odbyć się w  częściach. Nie 
czekając na żadne nowe decyzje, przygoto-
wujemy się do niego, tak jak do tej pory. Przy-
pomnę jednak, że zgodnie z ustawą mamy 6 
tygodni na zwołanie walnego zgromadzenia 
po odwołaniu stanu epidemiologicznego. 
Jesteśmy gotowi, czekamy tylko na zielone 
światło ze strony rządu – tłumaczy Wiesław 
Wawer, prezes RSM im. Komuny Paryskiej. 
Rada Nadzorcza działa nieprzerwanie 
w takim samym składzie – aż do walnego 
zgromadzenia, podczas którego odbędą się 
wybory. Poza wyborami głosowane mają 
być m.in. uchwały dotyczące absolutorium 
i sprawozdań finansowych. 
 – Liczba zachorowań nie spadła zbyt dra-
stycznie, dlatego mam wielkie obawy, czy 

do czerwca uda się przeprowadzić walne 
zgromadzenie. Bardziej realny wydaje się 
wrzesień bądź październik, bo wtedy więcej 
Polaków będzie zaszczepionych i  organi-
zacja walnego będzie możliwa w  znacznie 
bezpieczniejszych niż obecnie warunkach – 
przyznaje Wiesław Wawer. 
W związku z trwającym stanem epidemio-
logicznym ograniczony jest dostęp do biur 
administracyjnych spółdzielni. Pracownicy 
spółdzielni pracują normalnie, ale interesan-
ci przyjmowani są rzadziej – tylko w nagłych 
przypadkach i po uprzednim umówieniu się. 
Mimo to w dalszym ciągu – o ile to możliwe 
– zachęcamy przede wszystkim do kontaktu 
telefonicznego lub mailowego. 
 – Przez zaistniałą sytuację pracownicy spół-
dzielni odbierają znacznie więcej niż do-
tychczas telefonów, dlatego jeśli ktoś będzie 

miał problem z dodzwonieniem się, prosimy 
uzbroić się w  cierpliwość i  wyrozumiałość. 
Zachęcam też do korzystania z  bankowo-
ści mobilnej, dzięki której możemy opłacać 
również czynsz. Poza tym pamiętajmy, żeby 
nie tworzyć kolejek przy kasie, bo wtedy na-
rażamy się na ewentualne niebezpieczeństwo 
zarażenia się wirusem – apeluje prezes.
Sytuacja, jaka od roku panuje w kraju, spo-
wodowała, że mniejsze jest też zaintereso-
wanie lokalami użytkowymi. Władze spół-
dzielni chcą zagospodarować dwie kolejne 
działki, na których planowana jest budowa 
pawilonów handlowych. Jednak w związku 
z  kryzysem wiele podmiotów prywatnych 
podchodzi bardzo ostrożnie do lokowania 
kapitału w nowe interesy, co z kolei spowo-
dowało, że działania spółdzielni w tej mate-
rii zostały nieco wyhamowane. 

Mimo kryzysu sytuacja gospodarcza spółdzielni jest dobra
W  naszej spółdzielni podsumowano nie tylko 
realizację remontów. Znamy również dane doty-
czące realizacji planu gospodarczego 2020 roku. 
Wynik zamknięcia roku – mimo sytuacji pan-
demicznej i kryzysu gospodarczego – okazał się 
dobry. 
Plan gospodarczy to nic innego jak budżet spół-
dzielni, na który składają się oczywiście wpływy 
i  wydatki. Jego przygotowanie nie jest łatwym 
zadaniem, ponieważ plan gospodarczy przygoto-
wywany jest na podstawie 103 znacznie mniej-
szych budżetów, bo tyle jest nieruchomości w za-
sobach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. Komuny Paryskiej. 
 – Wpływy stanowią nie tylko opłaty eksploata-
cyjne wnoszone przez mieszkańców, ale także 
środki finansowe otrzymywane z dzierżawy lo-
kali, terenów czy miejsc reklamowych. Kryzys 
gospodarczy wywołany przez pandemię spowo-
dował, że mieliśmy trudności ze znalezieniem 
nowych najemców, a w kilku przypadkach nasze 

lokale nadal stoją puste. Niemal do zera spadło 
oprocentowanie lokat bankowych – mówi Wie-
sław Wawer, prezes spółdzielni.
Anna Grzelka, członek zarządu i zarazem główna 
księgowa mówi nam, że tak dobry wyniki finan-
sowy jest efektem kontroli wydatków, dyscypliny 
w realizacji planu gospodarczego, racjonalnego wy-
korzystania posiadanych zasobów lokali użytko-
wych oraz poszukiwania dodatkowych, a zarazem 
bezpiecznych źródeł przychodów na pozostałej 
działalności gospodarczej spółdzielni.
 – Dodatkowe przychody, które wcześniej nie były 
planowane, uzyskaliśmy dzięki tzw. białym certy-
fikatom. W związku z tym, że zatrudniamy osoby 
niepełnosprawne, otrzymaliśmy również dofinan-
sowanie z  Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. Można powiedzieć, że 
wpływy te zrekompensowały nam straty wywołane 
przez covid-19 – dodaje Anna Grzelka. 
Pandemia nie przyczyniła się też zbytnio do wzro-
stu zadłużenia mieszkańców wobec spółdzielni. 

Wskaźnik ogólnego zadłużenie zmalał do po-
ziomu 5,97%. Dla przypomnienia na koniec roku 
2019 wynosił 6,78 %. Niemniej, z uwagi na stan 
pandemii covid-19 wystąpiły opóźnienia w win-
dykacji sądowej wynikające z  okresowego za-
mknięcia sądów, zawieszenia rozpraw sądowych 
oraz spiętrzenia liczby pozwów oczekujących na 
rozpatrzenie. Pandemia spowodowała również 
znaczne ograniczenia oraz utrudnienia w windy-
kacji komorniczej, co wpłynęło na mniejszą ścią-
galność należności już objętych prawomocnymi 
wyrokami sądowymi. 
Mówiąc o finansach należy jeszcze wspomnieć, 
że w całej Spółdzielni w roku 2020 wydano kwo-
tę 51 tys. zł na walkę z koronawirusem, co nie 
było ujęte w ubiegłorocznym planie finansowym. 
 – Nie mogliśmy przekroczyć zaplanowanych 
wydatków, dlatego też musieliśmy poczynić 
pewne przesunięcia w  budżecie, aby zmie-
ścić się w  zaplanowanej kwocie – tłumaczy  
Anna Grzelka.

CZas pOkaże, CZy OdbędZie się walne ZgrOMadZenie

apelujemy o racjonalne zachowanie
Sytuacja pandemiczna wpływa również na funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych. Podobnie jest w naszym przypadku. W naszej 
Spółdzielni nie odbyło się Walne Zgromadzenie w 2020 roku. Zgodnie z ustawą covidową – przedłużyła się również kadencja rady 
nadzorczej, dzięki czemu wszystkie decyzje podejmowane przez organa Spółdzielni są zgodne z obowiązującym prawem.
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Przeprowadzono także ankietę wśród mieszkańców, któ-
ra pokazała, że tego typu przedsięwzięcia są potrzebne. 
Niestety na przeszkodzie stanął problem. Jaki? Brak drogi 
dojazdowej do działki, na której miałaby być realizowana 
inwestycja.
O problemie informowaliśmy już w grudniu. Była i na-
dal istnieje szansa, że drogi użyczą mieszkańcy sąsied-
niej nieruchomości. W  tej chwili trwają pertraktacje 
z mieszkańcami.
 – Wpłynęły do nas listy z protestami od mieszkańców, 
którzy są przeciwni tej inwestycji. Pod petycją podpisał się 
także Samorząd Nieruchomości. Nie zależy nam oczywi-
ście na wchodzeniu w jakiekolwiek spory, dlatego będzie-
my próbować raz jeszcze pertraktować z mieszkańcami. 
Nie jest to łatwy czas do takich rozmów, ponieważ sytuacja 
pandemiczna spowodowała, że nie możemy się spotykać 
i  jesteśmy zmuszeni prowadzić jedynie korespondencję 
z mieszkańcami tej nieruchomości – tłumaczy Wiesław 
Wawer, prezes Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. Komuny Paryskiej w Gdyni.
Spółdzielnia proponowała mieszkańcom tej nierucho-
mości rekompensatę za użyczenie drogi i nie były to małe 

pieniądze. Jak mówi Wiesław Wawer, zarząd będzie pró-
bował dalej negocjować z mieszkańcami.
 – Myślę, że ten protest wynika też z tego, że mieszkańcy 
nie wiedzą dokładnie w  czym rzecz. Chcielibyśmy wy-
jaśnić mieszkańcom, na czym tak naprawdę polega słu-
żebność i  jakie mogą wynikać z tego korzyści. Jeżeli nie 
dojdziemy do porozumienia, to będziemy musieli zrezy-
gnować z prowadzenia inwestycji w tym miejscu, a działkę 
wystawić na sprzedaż, aby odciążyć spółdzielnię, a tym sa-
mym mieszkańców od niepotrzebnych kosztów – dodaje 
prezes.
Dodajmy w tym miejscu, że w ciągu jednego roku z ty-
tułu wieczystego użytkowania i podatku od nieruchomo-
ści działka przy Benisławskiego kosztuje spółdzielnię ok. 
10 tys. zł. Ewentualną decyzję o sprzedaży działki musi 
jednak podjąć walne zgromadzenie i trzeba przyznać, że 
władze spółdzielni biorą pod uwagę przygotowanie takiej 
uchwały na najbliższe walne zgromadzenie.
Trzeba w tym miejscu podkreślić, że mówimy o budow-
nictwie mieszkaniowym opartym na Ustawie o spółdziel-
niach i Ustawie wspierającej rozwój mieszkalnictwa, a więc 
mieszkaniach budowanych na prawach spółdzielczych. 

 – Jeśli inwestycja przy Benisławskiego nie dojdzie do 
skutku, to będziemy chcieli przeprowadzić ją na innych 
naszych terenach. Takie działki posiadamy chociażby przy 
ulicy Ledóchowskiego i  Stolarskiej. Najpierw musimy 
jednak ocenić, jak dużą inwestycję można zrealizować 
w tych miejscach – dodaje Wiesław Wawer. – Widzimy 
sens inwestowania na terenach, które teraz są nieużytkami. 
Po pierwsze, możemy zaspokajać potrzeby mieszkaniowe 
naszych członków, a  zauważamy, że taka potrzeba jest 
duża. Drugą sprawą jest zagospodarowanie działki, która 
dotychczas przynosiła jedynie straty finansowe. Dzięki 
temu zwiększamy także zasoby spółdzielni, a tym samym 
ogólne koszty rozłożą się na większą ilość członków. Z ta-
kiej działalności czerpiemy zatem same korzyści.
Na koniec dodajmy, że tego typu inwestycje nie są obcią-
żone żadnym ryzykiem. Byłyby one realizowane w opar-
ciu o  wspomniane już ustawy. Do kupna mieszkania 
potrzebny byłby wkład własny, a pozostała część pocho-
dziłaby z kredytu zaciągnięto w Banku Krajowym, gdzie 
jego zabezpieczeniem byłaby tylko działka, na której reali-
zowana byłaby inwestycja. Dzięki temu nie byłoby obawy, 
że na inwestycji ucierpi cała spółdzielnia.

Trwają negOCjaCje Z MiesZkańCaMi 

inwestycje mieszkaniowe to dobry kierunek 
W ostatnich naszych Informatorach publikowaliśmy artykuły dotyczące możliwości prowadzenia na terenie spółdzielni nowych 
inwestycji mieszkaniowych. Dla jednej z nich przy ulicy Benisławskiego przygotowano już wizualizację. 


