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11 MARCA WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowo-Bu-
dowlanej „Imielin”, działając na pod-
stawie §55 ust. 1 pkt 5 statutu zwołu-
je na dzień 11 marca 2023 roku (sobota) 
Walne Zgromadzenie Spółdzielni, któ-
re odbędzie się w hali sportowej Ursy-
nowskiego Centrum Sportu i Rekreacji 
przy ulicy Dereniowej 48 w Warszawie  

o godzinie 10.00 z następującym porząd-
kiem obrad: 
1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw (§ 39 
ust. 2 statutu).
3. Wybór prezydium Walnego Zgromadze-
nia w składzie: przewodniczący, zastępca i 
sekretarz (§ 43 statutu).

4. Wybór komisji skrutacyjnej (§ 44a ust.1 
statutu).
5. Wybory członków Rady Nadzorczej SMB 
„Imielin” (kadencja 2023-2026) – prezenta-
cja, dyskusja, podjęcie uchwał (§ 40 pkt 13 
statutu).   
6. Zamknięcie obrad.

Zarząd SMB „Imielin” 

ZAWIADOMIENIE
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D
ziałająca w SMB „Imie-
lin” przez ostatnie trzy 
lata Rada Nadzorcza 
została wybrana przez 
Walne Zgromadzenie 

24 stycznia 2020 r. Jej skład 
przedstawiał się następują-
co:

Joanna Wyleżałek - Prze-
wodnicząca RN, Antoni 
Pomianowski - Zastępca 
Przewodniczącej RN (do 
24.10.2022 r.), Marta Tutka 
- Zastępczyni Przewodni-
czącej RN (od 24.10.2022 r.),  
Joanna Müller - Sekretarz 
RN, Wojciech Kuc, Ma-
ciej Mackiewicz, Mikołaj 
Gan, Marcin Romeyko-
-Hurko, Roman Gadaliń-
ski, Justyna Góral, Ewa 
Michalik-Kardaś, Dariusz 
Mrozik (do 08.07.2021 r.),  
Leszek Paprocki, Iu-
liu Rab, Tomasz Roślik  
(do 24.02.2020 r.).

Rada Nadzorcza w  cza-
sie swojej kadencji odbyła 
49 posiedzeń plenarnych, 
z  czego 13 w  2020 r., 15 
w  2021 r., 19 w  2022 r. i  2 
w 2023 r., przy prawie 100% 
frekwencji. Komisje wy-
łonione z  członków Rady 
Nadzorczej analizowa-
ły najważniejsze obszary 
działania Spółdzielni i przy-
gotowywały rekomendacje.

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący: Antoni Po-
mianowski (do 24.10.2022 r.), 
Marcin Romeyko-Hurko 
(od 24.10.2022 r.). Członko-
wie: Justyna Góral, Miko-
łaj Gan, Dariusz Mrozik (do 
08.07.2021 r.), Joanna Mül-
ler, Joanna Wyleżałek, Mar-
ta Tutka (od 23.11.2021 r.), 
Antoni Pomianowski (od 
24.10.2022 r.).

KOMISJA DS. TECHNICZ-
NO-EKSPLOATACYJNYCH 
I REWITALIZACJI
Przewodniczący: Wojciech 
Kuc. Członkowie: Roman 
Gadaliński, Ewa Michalik-
-Kardaś, Maciej Mackie-
wicz, Leszek Paprocki, Iuliu 
Rab, Marcin Romeyko-Hur-
ko, Joanna Wyleżałek (do 
23.11.2021 r.).

KOMISJA DS. REGULACJI 
I PRZEKSZTAŁCEŃ  
GRUNTÓW
Przewodniczący: Ma-
ciej Mackiewicz (do 
31.08.2020r.), Mikołaj Gan 
(od 31.08.2020 r.). Członko-
wie: Antoni Pomianowski, 
Marta Tutka, Maciej Mac-
kiewicz (od 31.08.2020 r.).

KOMISJA STATUTOWO-
-REGULAMINOWA (OD 
23.11.2021 R. POŁĄCZENIE 
Z KOMISJĄ REWIZYJNĄ)
Przewodniczący: Marcin 
Romeyko-Hurko. Człon-
kowie: Dariusz Mrozik (do 
08.07.2021 r.), Joanna Mül-
ler, Marta Tutka.

ZMIANA SKŁADU  
ZARZĄDU
Rada Nadzorcza w  2020 r. 
przyjęła projekt uchwały 
szczegółowo określający 
zasady wyboru członka Za-
rządu, który gwarantował 
transparentność i  rzetel-
ność całego procesu oraz 
wybór oparty na kompeten-
cjach, wiedzy i doświadcze-
niu kandydatów.

29 czerwca 2020 r. przez 
Radę Nadzorczą została 
powołana Komisja Konkur-
sowa do wyboru Zastępcy 
Prezesa Zarządu ds. Eks-
ploatacyjno-Technicznych 
w składzie: Iuliu Rab, Marta 
Tutka, Joanna Müller, Woj-
ciech Kuc, Joanna Wyleża-
łek. Spośród 5 kandydatów 
na funkcję Zastępcy Preze-
sa Zarządu ds. Eksploata-
cyjno-Technicznych został 
powołany Tomasz Roślik. 

Zgodnie z  przyjętą przez 
Radę Nadzorczą uchwałą 
11/2021 z  dn. 16.12.2021 r., 
Jarosław Zych został od-
wołany z  funkcji Preze-
sa Zarządu SMB „Imie-
lin”. Pierwszy skład 
Komisji Konkursowej wy-
brano 10.01.2022 r.: Marta 
Tutka, Ewa Michalik-Kar-
daś, Iuliu Rab, Joanna Mül-
ler i Marcin Romeyko-Hur-
ko. Wyłonieni w czasie prac 
Komisji kandydaci zostali 
poddani ocenie Rady Nad-
zorczej. Żaden nie otrzymał 

wymaganej większości 
głosów i  konkurs pozostał 
bez rozstrzygnięcia. Kolej-
na Komisja Konkursowa 
do wyboru Prezesa Zarządu 
wybrana została 6.07.2022 r.  
w  składzie: Joanna Mül-
ler, Marta Tutka, Leszek 
Paprocki, Wojciech Kuc, 
Marcin Romeyko-Hurko. 
Głosowanie Rady Nadzor-
czej nad 4 wyłonionymi 
kandydaturami zostało za-
planowane na 12.09.2022 r.,  
przed Walnym Zgromadze-
niem. W  rezultacie zapla-
nowanej nieobecności 4 
członków Rady Nadzorczej 
ze względu na brak kwo-
rum nie dokonano wyboru. 
W dniu 21.09.2022 r. odbyło 
się nadzwyczajne posie-
dzenie Rady Nadzorczej, 
podczas którego zaprezen-
towało się 4 kandydatów. 
Rada Nadzorcza dokonała 
wyboru Prezesa Zarządu 
Uchwałą nr 14/2022 z  dn. 
21.09.2022 r., powierzając tę 
funkcję Rafałowi Janusz-
kiewiczowi.

WPROWADZENIE SYSTE-
MU OKRESOWEJ OCENY 
CZŁONKÓW ZARZĄDU 
ORAZ JEDNOLITYCH 
I PRZEJRZYSTYCH ZASAD 
WYNAGRADZANIA
To zagadnienie było jed-
nym z  priorytetów Rady 
Nadzorczej. W  przyjętych 
zasadach obniżone zostały 
uposażenia członków Za-
rządu względem stawek 
uchwalonych przez Radę 
Nadzorczą działającą w la-
tach 2017-2019. Uchwała 
podzieliła wynagrodzenie 
członków Zarządu na pen-
sję zasadniczą i  dodatek 
funkcyjny. Rada Nadzor-
cza wprowadziła półrocz-
ną ocenę pracy członków 
Zarządu, co dotychczas 
nie miało miejsca w  SMB 
„Imielin”.

ANKIETA DOTYCZĄCA 
POTRZEB I OCZEKIWAŃ 
MIESZKAŃCÓW  
– WYZNACZNIK DZIAŁAŃ 
RADY NADZORCZEJ
Badanie opinii mieszkań-
ców SMB „Imielin” pozwo-
liło ustalić, jakie są najważ-

niejsze obszary, w  których 
oczekiwali działań.  

 kluczowe okazało się 
bezpieczeństwo
Przeprowadzona w  listopa-
dzie 2021 r. wśród miesz-
kańców enklaw Miklaszew-
skiego i  Hirszfelda ankieta 
wskazała, że mieszkańcy 
pierwszej z nich chcą ogra-
niczenia wjazdu na teren 
enklawy. Dlatego też prze-
prowadzono projekt monta-
żu szlabanów wraz z wdro-
żeniem obsługi przejazdów 
przez całodobowe centrum 
monitorowania. Pozwoliło 
to uspokoić ruch na terenie 
enklawy Miklaszewskiego 
i  ograniczyć parkowanie 
pojazdów, które nie należą 
do mieszkańców Spółdziel-
ni. Kolejnym ważnym kro-
kiem było przygotowanie 
planu organizacji ruchu 
na terenie całej Spółdziel-
ni. Mieszkańcy podczas 
konsultacji mogli zgłaszać 
swoje uwagi, propozycje 
i  zastrzeżenia. Poprawie 
bezpieczeństwa służyła 
również wymiana oświe-
tlenia na terenie SMB „Imie-
lin”. Oprawy sodowe zostały 
zastąpione oświetleniem 
LED, co nie tylko poprawi 
bezpieczeństwo, ale rów-
nież pozwoli na oszczęd-
ności. Wspomnieć należy 
o działaniach podczas pan-
demii, kiedy to klatki scho-
dowe w budynkach, klamki 
i okna były dezynfekowane 
zgodnie z  obowiązującymi 
zaleceniami.

 czystość, zieleń,  
porządek
To kolejne obszary, które 
w ankiecie wskazali miesz-
kańcy. Koncepcja moder-
nizacji i  uporządkowania 
stanu altan śmietnikowych 
była jednym z  pierwszych 
zadań realizowanych przez 
Radę Nadzorczą. Powstał 
projekt polegający na za-
mknięciu śmietników zam-
kiem elektrycznym, wy-
dzieleniu pomieszczeń na 
odpady wielkogabarytowe, 
wykonaniu oświetlenia, 
orynnowania, wykonaniu 
dodatkowych zabezpieczeń 

i  nasadzeń zieleni. Więk-
szość zaplanowanych za-
dań została zrealizowana 
i  poddana kontroli człon-
ków Komisji ds. Technicz-
no-Eksploatacyjnych i  Re-
witalizacji (KTEiR).

Rada Nadzorcza na wnio-
sek KTEiR zajęła się rów-
nież kwestią dbałości o zie-
leń w zasobach Spółdzielni. 
Komisja przygotowała Wy-
tyczne Rady Nadzorczej 
SMB „Imielin” w  sprawie 
koszenia traw. W tej kwestii 
zostali również przeszkole-
ni gospodarze. Na terenach 
Spółdzielni przybyło wiele 
nowych nasadzeń, zosta-
ły również utworzone łąki 
kwietne, które szybko stały 
się ozdobą enklaw. Zna-
czącym działaniem była 
rewitalizacja skwerku przy 
ul. Hirszfelda 11 – zanie-
dbanego przez lata terenu, 
który odzyskał blask i  stał 
się przyjazną przestrze-
nią. Również na wniosek 
KTEiR Rada Nadzorcza za-
rekomendowała Zarządo-
wi wprowadzenie audytu 
enklaw przeprowadzanego 
przez administratorów, któ-
ry może pomóc w systema-
tycznym przeglądzie oraz 
diagnozowaniu problemów 
występujących na terenie 
i w budynkach Spółdzielni. 
 
 komunikacja
Rada Nadzorcza rekomen-
dowała Zarządowi dzia-
łania, które usprawniły 
komunikację. Na zmoderni-
zowanej stronie interneto-
wej w zakładce Aktualności 
na bieżąco zamieszczane są 
informacje na temat działań 
Spółdzielni. Na www.smbi-
mielin.pl znajduje się ka-
lendarz prac prowadzonych 
w  zasobach i  formularz, 
za pomocą którego miesz-
kańcy elektronicznie mogą 
zgłosić usterki itp. (zakład-
ka Kontakt). Informacje 
o działaniach Spółdzielni są 
także zamieszczane w  me-
diach społecznościowych. 
Rada Nadzorcza zareko-
mendowała również Zarzą-
dowi wydawanie biuletynu 
spółdzielczego i  organizo-

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ
RADY NADZORCZEJ SMB „IMIELIN” 

W LATACH 2020-2023
KADENCJA ZAKOŃCZYŁA SIĘ W DNIU 25 STYCZNIA 2023 R.

CZYSTOŚĆ, 
ZIELEŃ, 
PORZĄDEK
TO KOLEJ-
NE OBSZA-
RY, KTÓRE 
W ANKIECIE 
WSKAZALI 
MIESZKAŃCY. 
KONCEPCJA 
MODERNIZACJI 
I UPORZĄDKO-
WANIA STANU 
ALTAN ŚMIET-
NIKOWYCH 
BYŁA JEDNYM 
Z PIERW-
SZYCH ZADAŃ 
REALIZOWA-
NYCH PRZEZ 
RADĘ NAD-
ZORCZĄ.
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wanie spotkań z mieszkań-
cami przy okazji prac re-
montowych.

KONTROLA PRZEBIEGU 
REMONTÓW 
Remonty w zasobach Spół-
dzielni dotyczą m.in. kla-
tek schodowych, balkonów 
i  ciągów pieszo-jezdnych. 
Inwestycje te były często 
kontrolowane przez Radę 
Nadzorczą. Wizji lokalnych 
dokonywali członkowie 
KTEiR, którzy opiniowa-
li zasadność prowadzenia 
remontów i  oceniali jakość 
wykonanych usług. Każda 
z  kontroli kończyła się re-
komendacjami dla Zarządu.

SYSTEM BES VEOLIA  
– EFEKTYWNE  
ZARZĄDZANIE ENERGIĄ 
CIEPLNĄ W BUDYNKU
Wszystkie budynki w  za-
sobach Spółdzielni zostały 
objęte systemem BES. Za-
pewnia on zmniejszenie 
zużycia energii cieplnej, 
skutecznie analizując dane, 
wykorzystując właściwo-

ści kumulacyjne budynku, 
wprowadzając możliwości 
zdalnego zarządzania pra-
cą węzła cieplnego, moni-
torując pracę urządzeń za 
pomocą instalacji systemu 
wielopunktowego pomiaru 
temperatur oraz ustawiając 
godzinowe programy grza-
nia. Mieszkańcy ponoszą 
koszty faktycznego zuży-
cia energii cieplnej zużytej 
w  konkretnym budynku, 
a nie koszty energii cieplnej 
zamówionej.

POZYSKANIE BIAŁYCH 
CERTYFIKATÓW,  
SYSTEM TSS 
KTEiR rekomendowała 
wdrożenie projektu wy-
miany zaworów regulacji 
ciepłej wody użytkowej. 
Spółdzielnia uzyskuje za 
pomocą precyzyjnej regu-
lacji ciepłej wody oszczęd-
ności, które przekładają się 
na zmniejszenie zużytego 
ciepła na podgrzewaniu 
ciepłej wody i  CO. Dodat-
kowo uzupełniono izolację 
termiczną w węzłach ciepl-

nych. Zostały wysłane sto-
sowne wnioski do Urzędu 
Regulacji Energetyki celem 
pozyskania Białych Certy-
fikatów. W  przypadku ich 
otrzymania i  po sprzeda-
niu na Towarowej Giełdzie 
Energii Spółdzielnia uzyska 
(na chwilę obecną) wartość, 
która pokryje koszty inwe-
stycji.
 
System TSS do kontroli 
wodomierzy został zamon-
towany do marca 2021 r., 
a  następnie przeszedł fazę 
testów. Pozwala przede 
wszystkim na szybkie i pre-
cyzyjne rozliczenie zużycia 
wody i  monitoring urzą-
dzeń.

REGULARNE MONITORO-
WANIE PRZEKSZTAŁCEŃ 
GRUNTÓW I UZYSKANIE 
ZGODY RADY M.ST. WAR-
SZAWY NA ROZPOCZĘCIE 
REGULACJI W ENKLAWIE 
HAWAJSKA
Rada Nadzorcza, dzięki 
pracom Komisji Regulacji 
i  Przekształceń Gruntów, 

monitorowała działania po-
dejmowane przez Zarząd 
Spółdzielni w zakresie prze-
kształceń własnościowych 
i regulacji gruntów. W rezul-
tacie uregulowano kwestię 
dostępu do drogi publicznej, 
co umożliwia z  kolei ure-
gulowanie stanu prawnego 
m.in. nieruchomości przy 
Hawajskiej 1. W  wyniku 
prowadzonej aktywnej ko-
respondencji z  Urzędem 
Dzielnicy zostały wykona-
ne dwie nowe mapy po-
działu działek w  enklawie 
Miklaszewskiego (dz. ew. 
nr 5/41) i Hawajska (dz. ew. 
nr 7/62), które stanowią 
istotny element w  procesie 
regulacji gruntów.

WSPÓŁDZIAŁANIE ZE 
SPÓŁDZIELNIĄ W KWE-
STII POMOCY UCHODŹ-
COM Z UKRAINY
W  odpowiedzi na agresję 
Rosji na Ukrainę Rada Nad-
zorcza, Zarząd i członkowie 
SMB „Imielin” aktywnie 
włączyli się w  pomoc oso-
bom przybywającym zza 

naszej wschodniej granicy. 
W lokalach przy ul. Derenio-
wej 6 i Dereniowej 8 zosta-
ły zorganizowane punkty 
zbiórek, w  których przyj-
mowano, magazynowano 
i wydawano potrzebującym 
produkty pierwszej potrze-
by.

PRZYGOTOWANIE  
NOWEGO REGULAMINU 
UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ
Podczas prac Komisja Re-
wizyjna (KR) Rady Nadzor-
czej zweryfikowała prowa-
dzone przez Spółdzielnię 
zamówienia robót budowla-
nych, dostaw i usług. Wnio-
ski z tych działań i bieżąca 
analiza uzasadniała doko-
nanie aktualizacji treści 
obowiązującego Regulami-
nu. Przygotowany przez KR 
wspólnie z Komisją Statuto-
wo-Regulaminową projekt 
zmian w  Regulaminie ma 
zwiększyć transparentność 
wyborów wykonawców. 

Opracowano na podst. mate-
riałów Rady Nadzorczej

WSZYSTKIE 
BUDYNKI 
ZOSTAŁY 
OBJĘTE 
SYSTEMEM 
BES. 
ZAPEWNIA ON 
ZMNIEJSZENIE 
ZUŻYCIA 
ENERGII 
CIEPLNEJ.

»» Rada»Nadzorcza»i»Zarząd»SMB»„Imielin”.»Od»lewej:»Roman»Gadaliński,»Wojciech»Kuc,»Joanna»Müller,»Iuliu»Rab,»Marta»Tutka,»Joanna»Wyleżałek,»Leszek»Paprocki,»
Tomasz»Roślik,»Rafał»Januszkiewicz,»Ewa»Michalik-Kardaś,»Maciej»Mackiewicz,»Anna»Anulewicz,»Marcin»Romeyko-Hurko,»Justyna»Góral,»Antoni»Pomianowski,»
Mikołaj»Gan.
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MIESZKAŃCY OCZEKUJĄ AKTYWNEGO 
POSZUKIWANIA ROZWIĄZAŃ. JEST KILKA 
MOŻLIWOŚCI, O KTÓRYCH BĘDZIEMY 
ROZMAWIAĆ I ANALIZOWAĆ, CZY W NASZEJ 
SPÓŁDZIELNI JEST MOŻLIWA ICH REALIZACJA.

PREZES ZARZĄDU 
SMB „IMIELIN” RAFAŁ JANUSZKIEWICZ ZOSTAŁ 

POWOŁANY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W DRODZE 
POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO  

W DNIU 21 WRZEŚNIA 2022 R.
NOWO WYBRANY PREZES ROZPOCZĄŁ PRACĘ 1 GRUDNIA UBIEGŁEGO ROKU

O
  planach związanych 
z  działalnością naszej 
Spółdzielni mówi Pre-
zes Zarządu Rafał Ja-
nuszkiewicz

ORGANIZACJA 
Z JASNO OKREŚLONYMI 
ZADANIAMI
Przede wszystkim dziękuję 
za zaufanie, jakim obda-
rzyła mnie Rada Nadzorcza  
– wybrana spośród spół-
dzielców i  głosami spół-
dzielców. Jestem tu dla 
Państwa – wszystkich 
mieszkańców SMB „Imielin”.

Lata praktyki pokazały mi, 
że dwie najważniejsze dzie-
dziny Spółdzielni to spraw-
ne zarządzanie zasobami 
– remonty i  księgowość, 
czyli przede wszystkim 
szczegółowa analiza po-
trzeb i  kosztów. Rolą pre-
zesa jest bycie strategiem, 
czuwanie nad całym przed-
siębiorstwem i  wytyczanie 
ścieżek działania tak, aby 
cały mechanizm, jakim jest 
Spółdzielnia, działał prawi-
dłowo – z  myślą o  miesz-
kańcach, którzy tę Spół-
dzielnię tworzą. Dlatego 
też istotne są odpowiednio 

dobrane narzędzia poma-
gające realizować obrane 
kierunki. I  wszechstronna 
wiedza. Prezes jako kierow-
nik zakładu pracy odpowia-
da za działalność całej Spół-
dzielni, niezbędna jest więc 
wiedza z zakresu podatków, 
finansów, kadr, budownic-
twa. W  ciągu wieloletniej 
pracy zawodowej, ale rów-
nież społecznej działalno-
ści ja tę wiedzę nabyłem 
i  wiem, jak w  odpowiedni 
sposób poprowadzić tak 
duże przedsiębiorstwo.

KONIECZNE SĄ  
OSZCZĘDNOŚCI
Poszukiwanie możliwo-
ści zmniejszenia kosz-
tów przy jednoczesnym 
zapewnieniu spraw-
nego działania i reali-
zacji planów nie jest 
łatwym zadaniem, 
ale koniecznym. 
Zwłaszcza w  tak 
d y n a m i c z n i e 
zmieniającym 
się otoczeniu 
g o s p o d a r -
czym. Miesz-

kańcy oczekują aktyw-
nego poszukiwania 
rozwiązań. Jest kilka moż-
liwości, o których będziemy 
rozmawiać i  analizować, 
czy w  naszej Spółdzielni 
jest możliwa ich realiza-
cja. W zakresie ogrzewania  
– wykonujemy audyty 
energochłonności budyn-
ków i  opracujemy plan 
termomodernizacji – do-
cieplenie ścian, zabudowa 
wiatrołapów, modernizacja 
samej instalacji CO, dodat-
kowe izolowanie obiegu 
instalacji ciepłej wody i pio-

nów CO w piwnicach, 
zabezpiecze-

nia wę-

R
afał Januszkiewicz przez 18 lat pracował na stanowisku Zastępcy 
Prezesa ds. Technicznych i  Eksploatacji w  Spółdzielni Mieszka-
niowej w  dolnośląskiej Bielawie. Jest inżynierem budownictwa 
z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami bez ogra-
niczeń w  zakresie konstrukcyjno-budowlanym. Ma trzyletni staż 

jako biegły sądowy w  zakresie budownictwa oraz rozliczania kosztów 
ogrzewania. Prowadził działalność gospodarczą związaną z  budownic-
twem, projektowaniem, nadzorami i odbiorami robót. Działalność zawodo-
wą rozpoczął od placu budowy, gdzie przez rok pracował jako szeregowy 
pracownik po to, aby przejść wszystkie szczeble tego zawodu. Wśród licz-
nych projektów, które prowadził w SM Bielawa znalazły się: budowa trzech bu-
dynków wielorodzinnych w  formule spółdzielczej-lokatorskiej, uzyskanie bez-
zwrotnego dofinansowania w wys. ok. 2 mln zł na docieplenia 16 budynków oraz 
modernizacja osiedlowej ciepłowni (wartość ok. 12 mln zł), na którą uzyskano dofi-
nansowanie zewnętrzne i kredyt na preferencyjnych warunkach.
 
Rafał Januszkiewicz jest również autorem książki „Bielawskie okolice i tajemnice”, 
w której w nieszablonowy sposób opisał historię regionu, z którym przez lata był zwią-
zany. Od kilku miesięcy mieszka wraz z rodziną w Warszawie i z  tym miastem wiąże 
swoją przyszłość zawodową. 
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złów cieplnych, wymiany 
zaworów termostatycznych 
przy grzejnikach i  inne. 
Przy realizacji tego planu 
będziemy starali się pozy-
skać dofinansowanie ze-
wnętrzne. W zakresie ener-
gii elektrycznej – również 
będziemy przeprowadzać 
analizy i  na ich podstawie 
podejmiemy odpowiednie 
działania – np. dalszą wy-
mianę opraw oświetlenio-
wych, montaż czujników 
zmierzchowych i  czujni-
ków ruchu. W  zakresie za-
rządzania – przeanalizuje-
my koszty i  wprowadzimy 
konieczne rozwiązania.
 
REGULACJA GRUNTÓW
To bardzo ważny temat dla 
mieszkańców SMB „Imie-
lin”. Spółdzielnia od wielu 
lat ubiega się o  ustano-
wienie na jej rzecz prawa 
użytkowania wieczystego 
do gruntów w enklawie Mi-
klaszewskiego i  Hawajska. 
Sprawy dodatkowo kompli-
kują roszczenia właścicieli 
lub ich spadkobierców, które 
odraczają w  czasie wyda-
nie postanowień dotyczą-
cych gruntów. Są to jednak 
procesy w  dużej mierze 
niezależne od Spółdzielni, 
prowadzone w  pierwszej 
instancji przez wyznaczo-
ne starostwa powiatowe 
z  okolic Warszawy. Moni-
torujemy sprawy i  regular-
nie wysyłamy ponaglenia 
do starostw prowadzących 
postępowania zwrotowe 
oraz organu odwoławczego 
Wojewody Mazowieckiego, 
prosząc o  przyspieszenie 
rozpatrywania wniosków 
i odwołań. Ponieważ tempo 
pracy starostw rozpatrują-
cych sprawy roszczenio-
we jest w  naszej ocenie, 
mówiąc oględnie „słabe”, 
przygotowujemy skargi na 
bezczynność tych organów, 
co mamy nadzieję, zdopin-
guje je do załatwiania spraw 
w  rozsądnych terminach. 
Dołożymy wszelkich starań, 
aby regulacja gruntów stała 
się faktem, nie zapowiedzią.

ZARZĄD PRZYJĄŁ PLAN 
PRACY NA NAJBLIŻSZE 
PÓŁROCZE
Z  końcem ubiegłego roku 

określiliśmy i  spisaliśmy 
najbardziej istotne tema-
ty, którymi Zarząd zajmie 
się w  ciągu kilku najbliż-
szych miesięcy – o  uwagi 
zostali poproszeni również 
pracownicy Spółdzielni. To 
ważne, aby działać zgodnie 
z  planem i  konsekwentnie 
realizować jego punkty. Pra-
cownicy otrzymali harmo-
nogram i  będą mieli czas, 
aby przygotować dotyczące 
ich zagadnienia. Oczywiście 
nie wyklucza to doraźnych 
spotkań w  kluczowych 
sprawach, które wymagają 
niezwłocznej reakcji i podej-
mowania decyzji. Zarząd po-
zostaje do dyspozycji Rady 
Nadzorczej i mieszkańców.

Przede wszystkim zostaną 
przeanalizowane potrzeby 
remontowe na poszczegól-
nych nieruchomościach 
z  uwzględnieniem prac wy-
nikających z  obowiązują-
cych przepisów i przeglądów 
technicznych. Przyjrzymy 
się stanowi technicznemu 
budynków. Analizie podda-
na zostanie również sytuacja 
związana z  regulacją grun-
tów w naszej Spółdzielni. Po-
czątek roku to czas rozliczeń, 
więc zajmiemy się zużyciem 
wody – ewentualnymi różni-
cami pomiędzy wskazania-

mi wodomierza głównego 
i  sumą wskazań wodomie-
rzy lokalowych. Podobnie 
będzie w przypadku rozlicze-
nia ciepła i energii elektrycz-
nej. W   obliczu kolejnych 
podwyżek będziemy nego-
cjować z  dostawcami. Na 
bieżąco będziemy omawiać 
realizację planu remontów 
i ewentualne zmiany w tym 
zakresie tak, aby pieniądze 
naszych mieszkańców były 
jak najmądrzej wydawane. 

Zarząd omówi również 
sytuację związaną z  bez-
pieczeństwem na naszych 
osiedlach. Zbieramy infor-
macje o  zdarzeniach i  in-
terwencjach policji, a  tak-

że firm ochroniarskich. 
Bezpieczeństwo jest dla 
naszych mieszkańców 
kluczowe, dlatego nie lek-
ceważymy żadnych niepo-
kojących sygnałów.
 
Od tego roku mogą zawią-
zywać się Komitety Domo-
we, których kadencja wy-
gasła. Bardzo zależy mi na 
dobrej współpracy z  przed-
stawicielami mieszkańców 
i uważam, że należy rozpo-
cząć dyskusję o  dodatko-
wych uprawnieniach dla 
Komitetów Domowych.

Kolejnym wyznaczonym 
celem jest przeanalizowa-
nie umów najmu i dzierżaw, 
liczby lokali usługowych, 
obowiązujących stawek. 
Chcemy w odpowiedni spo-
sób zabezpieczyć interes 
Spółdzielni, czyli naszych 
mieszkańców. W  tym celu 
zbadamy również zadłuże-
nia – zarówno lokali użyt-
kowych, jak i mieszkalnych 
wraz z informacją o prowa-
dzonych postępowaniach 
egzekucyjnych.

Imielin słynie z  zielonych 
terenów, które są pod troskli-
wą opieką naszej Spółdzielni. 
I nie zamierzamy tego zmie-
niać. Chcemy, aby zieleń jak 

najdłużej nas cieszyła, ma-
jąc jednak na uwadze bez-
pieczeństwo mieszkańców. 
Dlatego po raz kolejny przyj-
rzymy się spółdzielczym 
zasobom, być może w  pew-
nych aspektach dotyczą-
cych utrzymania zieleni jest 
jeszcze coś do poprawy, a na 
pewno wiele do zrobienia. 

Naszej ocenie zostanie pod-
dana praca administracji 
Spółdzielni i  poszczegól-
nych stosowanych w  niej 
systemów. Wnioski po-
zwolą nam usprawnić 

pracę dla mieszkańców 
i  z  mieszkańcami. Będzie-
my chcieli rozmawiać także 
o  pracy gospodarzy, którzy 
dbają o komfort mieszkania 
w naszej Spółdzielni. Oczy-
wiście omówimy również 
działanie naszego Domu 
Kultury „Imielin”, tak waż-
nego miejsca na mapie kul-
turalnej Ursynowa. 

To tylko przykłady spraw, 
którymi zajmiemy się 
w najbliższym czasie. Są to 
cykliczne analizy, również 
do tej pory wykonywane. 
Podobnie jak przygotowa-
nie sprawozdania Zarządu, 
które dostarczymy do każ-
dego mieszkania i  spra-
wozdawczego Walnego 
Zgromadzenia, na którym 
sami mieszkańcy ocenią 
naszą pracę. 

Na koniec zapraszam 
wszystkich chętnych do 
osobistego kontaktu. Nie 
mam zamiaru zamykać się 
w  gabinecie, nie wyzna-
czam godzin przyjęć, każda 
godzina jest odpowiednia 
na spotkanie z  mieszkań-
cami. Proszę tylko o wcze-
śniejsze sprawdzenie czy 
ktoś już nie jest umówiony 
w  danym momencie, żeby 
niepotrzebnie nie czekać. 
A jak akurat ja mam wolną 
chwilę, to widzimy się na 
osiedlach, bo przyznam się, 
że pracy w  terenie nic nie 
zastąpi. Z  bezpośrednich 
rozmów z  mieszkańcami 
na osiedlach wynikają naj-
lepsze pomysły – to wielo-
krotnie sprawdziłem i tego 
chcę się trzymać.

NOWA KADENCJA 
RADY NADZORCZEJ
Rozpoczęcie przeze mnie 
pracy zbiegło się z końcem 
kadencji Rady Nadzorczej. 
Przed nami bardzo ważne 
wybory. Nasi mieszkańcy 
wybiorą swoich przedsta-
wicieli, organ nadzorczy. 
Liczę na dobrą współpracę, 
jest bardzo wiele spraw, któ-
re wymagają porozumienia 
i wspólnych działań. Zachę-
cam członków SMB „Imie-
lin” do udziału w  Walnym 
Zgromadzeniu, które odbę-
dzie się 11 marca 2023 r.

ZACHĘCAM 
CZŁONKÓW 
SMB  
„IMIELIN” 
DO UDZIAŁU 
W WALNYM 
ZGROMADZE-
NIU, KTÓRE 
ODBĘDZIE SIĘ 
11 MARCA 
2023 R.

DWIE NAJWAŻNIEJSZE DZIEDZINY SPÓŁDZIELNI TO 
SPRAWNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI - REMONTY 
I KSIĘGOWOŚĆ, CZYLI PRZEDE WSZYSTKIM SZCZE-
GÓŁOWA ANALIZA POTRZEB I KOSZTÓW. ROLĄ 
PREZESA JEST BYCIE STRATEGIEM, CZUWANIE NAD 
CAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWEM I WYTYCZANIE ŚCIE-
ŻEK DZIAŁANIA TAK, ABY CAŁY MECHANIZM, JAKIM 
JEST SPÓŁDZIELNIA, DZIAŁAŁ PRAWIDŁOWO.
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PODSUMOWANIE ROKU 2022
O DZIAŁANIACH NA RZECZ SMB „IMIELIN” I REALIZACJI ZAŁOŻEŃ NA 2022 R. MÓWI ZASTĘPCA PREZESA DS. EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNYCH 

TOMASZ ROŚLIK

ROK NAZNACZONY 
PANDEMIĄ I ROSNĄCĄ 
INFLACJĄ
Prawie roczne, samo-
dzielne zarządzanie naszą 
Spółdzielnią było dla mnie 
wymagającym i  bardzo 
cennym doświadczeniem. 
Praca dla mieszkańców 
zawsze sprawiała i  spra-
wia mi dużą sa-

tysfakcję. Wymaga 100% 
zaangażowania nie tylko 
w kwestiach technicznych, 
do których zostałem powo-
łany, ale również w każdym 
innym aspekcie działalno-
ści SMB „Imielin”. Najlep-
szą oceną mojej pracy jest 
zaufanie, jakim obdarzyli 
mnie mieszkańcy, wyrażo-
ne w  absolutorium udzie-

lonym podczas wrze-
śniowego Walnego 

Zgromadzenia. 
Jeszcze raz bar-
dzo za nie dzię-
kuję.

PRZEDE 
WSZYST-
KIM KO-
RZYŚCI DLA 

SPÓŁDZIEL-
CÓW

Dbając o  finan-
se SMB „Imielin”, 

zabiegam o rozwią-
z a n i a , 

które przyniosą jak naj-
więcej korzyści naszej spo-
łeczności. Wśród takich 
działań jest zażegnanie 
kryzysu w  negocjacjach 
z  właścicielem sklepu sie-
ci dyskontów. Dzięki do-
brej współpracy udało się 
wspólnie wypracować 
warunki dalszej działalno-
ści sklepu przy Hirszfel-
da 2A, dodatkowo zapisy 
w umowie zagwarantowa-
ły partycypację w kosztach 
remontu ciągu pieszo-jezd-
nego w wysokości 450 000 
brutto. Kolejnym bardzo 
ważnym działaniem, przy-
noszącym znaczące korzy-
ści naszej Spółdzielni, jest 
projekt wymiany zaworów 
cyrkulacyjnych, uzupeł-
nienia izolacji w  naszych 
instalacjach i  rozliczenia 
„białych certyfikatów” (po-
nad 800 toe).

Plan remontów 2022 r. 
został wykonany w  sta-
rych zasobach na pozio-

mie 61%. Wykorzysta-
liśmy 6  144  697,27 zł 
z  zaplanowanych 
10  029  000,00 zł. 
W  nowych zasobach 
w y k o r z y s t a l i ś m y 
367 339,07 zł, przy za-
kładanych 640 000,00 
zł, czyli 57%. Niewy-
korzystane środki 
zostały zaplanowa-
ne na rok 2023.

A JAK TO WY-
GLĄDA W ROZ-
BICIU NA 
POSZCZEGÓLNE 
PRACE? 
Remonty klatek 
schodowych to 
duże projekty, 
które stanowią 
znaczący punkt 
w  naszym pla-
nie. W  ubie-
głym roku 
prace były pro-
wadzone w bu-
dynkach Wa-
silkowskiego 
10, Hawajska 
4, Hawajska 
17 i  Wasilkow-
skiego 1A. 
Kolejną ocze-
kiwaną przez 

m i e s z k a ń c ó w 
do realizacji po-
zycją są remon-

ty balkonów. Potrzeby są 
duże, ale sukcesywnie je 
realizujemy. Corocznie 
przeprowadzamy doraźne 
naprawy naszych ciągów 
pieszo-jezdnych. W  2022 r. 
zakupiliśmy 3,5 tony masy 
asfaltowej do uzupełnie-
nia ubytków. Realizujemy 
również w  tym zakresie 
duże remonty, przykładem 
jest trwający projekt wy-
konania drogi pożarowej 
wraz z  nawierzchnią przy 
budynkach Hirszfelda 18 – 
Hirszfelda 16, Dereniowa 13 
– Hirszfelda 16. Przez cały 
czas modernizujemy nasze 
altany śmietnikowe, do-
datkowo w  ubiegłym roku 
wykonano i  zamontowano 
zabezpieczenie drzwi altan 
w ilości 42 szt. 

Realne korzyści dla Spół-
dzielni przyniesie wymia-
na lamp – w ubiegłym roku 
350. Wyeksploatowane 
oprawy sodowe zostały za-
stąpione źródłami oświetle-
nia LED. Biorąc pod uwagę 
moce znamionowe opraw 
w skali roku i obecne staw-
ki, pozwoli to na zmniejsze-
nie poboru energii w grani-
cach 130 000 kWh, czyli da 
oszczędność ok. 80 000 zł. 

W  2022 r. Spółdzielnia pro-
wadziła również prace 
związane z  wymianą in-
stalacji gazowej w  budyn-
kach Warchałowskiego 11, 
Dereniowej 7, czy z wymia-
ną pionów elektrycznych 
w  budynkach przy Hawaj-
skiej 12 i 17. Naprawialiśmy 
także wentylację grawita-
cyjną, np. w  budynku przy 
Wasilkowskiego 3 i  wyko-
nywaliśmy awaryjne prace 
na dachach, np. w budynku 
przy ul. Hirszfelda 4. Przez 
cały czas trwają wymiany 
wodomierzy w  zasobach 
Spółdzielni i przeprowadza-
ne są bieżące prace instala-
cyjne i naprawcze.

To tylko niektóre prace wy-
konywane w  ciągu 2022r. 
Nasze zasoby mają kilka-
dziesiąt lat, potrzeby są 
więc ogromne. W nowy rok 
wchodzimy z  budżetem, 
który pozwoli nam na dal-
sze prace. Mamy opraco-
wany szczegółowy ich plan, 
który będziemy realizować.

NASZE 
ZASOBY MAJĄ 
KILKADZIE-
SIĄT LAT, 
POTRZEBY SĄ 
WIĘC 
OGROMNE. 
W NOWY ROK 
WCHODZIMY 
Z BUDŻETEM, 
KTÓRY 
POZWOLI NAM 
NA DALSZE 
PRACE.
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Lp WYKAZ PRAC  ADRESY PLAN
1 2 4
A  ROBOTY BUDOWLANE - KUBATUROWE
1. Remont klatek schodowych.

1.1. Wasilkowskiego 14 320 000,00 
1.2. Warchałowskiego 2 320 000,00 
1.3. Warchałowskiego 1 320 000,00 
1.4. Hirszfelda 16 320 000,00 

RAZEM 1 280 000,00 
2. Różne roboty ślusarskie 300 000,00 
3. Remonty balkonów 700 000,00 
4. Naprawy wentylacji grawitacyjnej 80 000,00 
5. Awaryjne naprawy dachów 200 000,00 

6.
Wymiana uszkodzonych kratek 
wentylacyjnych w stropodachach

20 000,00 

7.
Wymiana posadzek na klatkach 
schodowych z płytek PCV na płytki 
gresowe

7.1. Warchałowskiego 2 120 000,00 
7.2 Warchałowskiego 1 120 000,00 
7.3 Wasilkowskiego 14 120 000,00 

RAZEM 360 000,00 
ROBOTY BUDOWLANE  
KUBATUROWE - OGÓŁEM

2 940 000,00 

B
ROBOTY BUDOWLANE 
- INFRASTRUKTURA                         

1.
Remonty i naprawy dróg  
i chodników

 250 000,00      

(Schody, podjazdy, podesty, chodniki, 
drogi w tym naprawa nawierzchni 
bitumicznych)

2.
Wykonanie drogi pożarowej wraz  
z wymianą nawierzchni na ciągach 
pieszo -jezdnych.

2.1.
Hirszfelda 2 - Dereniowa 5 - ETAP I + 
zagospodarowanie terenu  
przyległego

1 100 000,00 

2.2.
Dereniowa 5 - Dereniowa 7 - ETAP II 
+ zagospodarowanie terenu  
przyległego

1 100 000,00 

2.3.
Dereniowa 13 - Hirszfelda 16  
(z planu 2022)

520 000,00 

Lp WYKAZ PRAC  ADRESY PLAN
RAZEM 2 720 000,00 

3.
Rozbudowa altanek śmietnikowych i 
dobudowa elementów na składowa-
nie gabarytów

 60 000,00      

ROBOTY BUDOWLANE  
INFRASTRUKTURA - OGÓŁEM

3 030 000,00 

ROBOTY BUDOWLANE - OGÓŁEM 5 970 000,00 
C ROBOTY INSTALACYJNE-SANITARNE

1.
Wymiana, naprawy i udrażnianie 
odcinków kanalizacji, sieci  
wodociągowej zew. i wew. 

500 000,00 

2.
Wymiana zaworów podpionowych 
na instalacji z.w., c.w. i cyrkulacji 

50 000,00 

3.
Roboty sanitarne związane  
z remontem kl. schodowych

80 000,00 

4. Wymiana instalacji gazowej
4.1. Hawajska 6 360 000,00 

4.2.
Niski (wytypowany po przeglądach 
gazowych)

180 000,00 

RAZEM 540 000,00 
ROBOTY SANITARNE- OGÓŁEM 1 170 000,00 

D
ROBOTY    ELEKTRYCZNE  
- KUBATUROWE

1. Wymiana pionów elektrycznych
1.1. Hawajska 17 280 000,00 
1.2 Warchałowskiego 2 280 000,00 
1.3 Hirszfelda 16 280 000,00 

RAZEM 840 000,00 
2. Remont instalacji odgromowej

2.1. Warchałowskiego 2 2 500,00 
2.2. Warchałowskiego 11 2 500,00 
2.3. Dereniowa 13 2 500,00 
2.4. Wasilkowskiego 10 2 500,00 
2.5. Dereniowa 6 2 500,00 

RAZEM 12 500,00 

3.
Remont rozdzielni elektrycznych i 
montaż wyłączników p.poż. 

3.1. Hawajska 17 50 000,00 
3.2 Warchałowskiego 2 50 000,00 
3.3 Hirszfelda 16 50 000,00 

RAZEM 150 000,00 
4. Remont pomp w hydroforniach  16 000,00      

Lp WYKAZ PRAC  ADRESY PLAN

5.

Remont instalacji elektrycznej 
oświetlenia kl. schodowych,  
wymiana uszkodzonego osprzętu i 
źródeł światła

 140 000,00      

6. Połączenia wyrównawcze  28 000,00      

7.
Roboty elektryczne związane  
z remontem kl. schodowych

7.1. Wasilkowskiego 14 35 000,00 
7.2. Hirszfelda 16 30 000,00 
7.3. Warchałowskiego 1 35 000,00 
7.4. Warchałowskiego 2 30 000,00 

RAZEM  130 000,00      

8.
Pomiary wyłączników ppoż / pomia-
ry okresowe części wspólnych

 20 000,00      

9.
Fotowoltaika w wybranych  
budynkach wysokich

 2 200 000,00      

E
ROBOTY    ELEKTRYCZNE  
- INFRASTUKTURA

1.
Roboty remontowe oświetlenia  
zewnętrznego

 30 000,00      

ROBOTY ELEKTRYCZNE OGÓŁEM 3 566 500,00 
F DŹWIGI
1. Naprawy bieżące i awaryjne  280 000,00      

2.
Remonty średnie dźwigów  
osobowych 
ROBOTY  DŹWIGOWE OGÓŁEM 280 000,00 

G EKWIWALENT ZA STOLARKĘ  15 000,00      
H DOKUMENTACJA TECHNICZNA  80 000,00      
I ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE  400 000,00      

J
PLACE ZABAW - drobne naprawy,  
wymiany zabawek

 100 000,00      

K LOKALE UŻYTKOWE

1.
Remonty i adaptacje lok.  
użytkowych

 320 000,00      

 - wymiana okien
 - wymiana witryn i drzwi  
wejściowych
 - remonty budowlane i sanitarne

2. Fotowoltaika, Malinowskiego 5  120 000,00      
RAZEM 440 000,00 
RAZEM FUNDUSZ REMONTOWY 12 021 500,00 

PLAN ROBÓT REMONTOWYCH 
W STARYCH ZASOBACH - 2023

PLAN ROBÓT REMONTOWYCH W NOWYCH ZASOBACH - 2023
Lp Wykaz prac  adresy Plan
1 2 3

1.1. Indiry Gandhi. 27-27A  100 000,00      
A. Roboty budowlane- kubaturowe.
B. Roboty budowlane- infrastruktura.
C. Roboty instalacyjne-sanitarne.
D. Roboty elektryczne - kubaturowe.
E. Roboty elektryczne - infrastuktura.
F. Dźwigi.
H. Dokumnetacja techniczna.
I. Roboty nieprzewidziane.
J. Naprawa placu zabaw.
K. Lokale użytkowe - budynki niemieszkalne.

1.2. Dereniowa 2-2C  350 000,00      
A. Roboty budowlane- kubaturowe.
B. Roboty budowlane- infrastruktura.
C. Roboty instalacyjne-sanitarne.
D. Roboty elektryczne - kubaturowe.
E. Roboty elektryczne - infrastuktura.
F. Dźwigi.
H. Dokumnetacja techniczna.
I. Roboty nieprzewidziane.
J. Naprawa placu zabaw.

K.
Lokale użytkowe - budynki niemiesz-
kalne.

1.3. Dereniowa 10  60 000,00      
A. Roboty budowlane- kubaturowe.
B. Roboty budowlane- infrastruktura.
C. Roboty instalacyjne-sanitarne.
D. Roboty elektryczne - kubaturowe.
E. Roboty elektryczne - infrastuktura.
F. Dźwigi.
H. Dokumentacja techniczna.
I. Roboty nieprzewidziane.
J. Naprawa placu zabaw.

K.
Lokale użytkowe - budynki niemiesz-
kalne.

L Wymiana ciepłomierzy  130 000,00      

 Razem roboty remontowe  640 000,00      
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M
iniony rok i  począ-
tek obecnego to 
czas ogromnego 
wzrostu cen, a  ko-
lejne podwyżki nie 

omijają również mieszkań-
ców budynków wielorodzin-
nych. Mimo tarcz osłonowych 
i  czasowego obniżenia sta-
wek VAT skutki są odczuwal-
ne dla każdego z  nas czy to 
na stacji benzynowej, w skle-
pie, czy też w  rachunkach za 
media, bez których trudno 
wyobrazić sobie funkcjono-
wanie. SMB „Imielin” z uwagą 
śledzi najnowsze rozwiąza-
nia prawne i  szuka możliwo-
ści redukcji kosztów, wpro-
wadzenie zmian jest jednak 
konieczne, a  każda nasza 
decyzja została poparta wni-
kliwą analizą tak, aby były 
one jak najmniej dotkliwe dla 
mieszkańców. Poniżej przed-
stawiamy zbiorczo zmiany 
stawek, bez podziału np. na 
budynki z  dźwigami czy en-
klawę ze szlabanami.

ZMIANA WYSOKOŚCI 
OPŁAT NIEZALEŻNYCH 
OD SPÓŁDZIELNI OBO-
WIĄZUJĄCYCH OD DNIA 
1.01.2023 R. DOTYCZY:

 zaliczek na dostawę ener-
gii cieplnej – wprowadzone 
zmiany to konsekwencja 
podwyżek ogłoszonych 
przez dostawcę ciepła fir-
mę Veolia Warszawa S.A. 
Znaczący wzrost kosztu 
ciepła w  stosunku do roku 
2021  i  wygaszenie działa-
nia tarczy inflacyjnej  - to 
przyczyniło się do wzrostu 
ceny GJ. SMB „Imielin”, kal-
kulując stawki na CO i  CW 
uwzględniła postanowie-
nia ustawy o  szczególnych 
rozwiązaniach w  zakresie 
niektórych źródeł ciepła 
w  związku z  trudną sytu-
acją na rynku paliw i  przy-
stąpiła do programu „ciepło 
z rekompensatą”, co pozwo-
li na ograniczenie wzrostu 
cen ciepła i  kosztów pod-
grzania ciepłej wody dla 
mieszkańców.

 opłaty za grunty (dzierża-
wa) – stawki zostały usta-
lone na podstawie umów 
dzierżawy zawartych 
z  Prezydentem m.st. War-
szawy na lata 2020-2023. 
Uwzględniają one walory-
zację w oparciu o wskaźnik 
inflacji za 3 kwartały 2022 r. 
– wzrost o 13,30%. 

ZMIANA WYSOKOŚCI 
OPŁAT NIEZALEŻNYCH 
OD SPÓŁDZIELNI OBO-
WIĄZUJĄCYCH OD DNIA 
1.04.2023 R. DOTYCZY:

 zaliczki za zimną i ciepłą 
wodę, rozliczanej dwukrot-
nie w  ciągu roku – stawka 
została podniesiona przez 
MPWiK do 10,88 zł/m3 . To 
pierwsza z  zaplanowanych 
przez dostawcę na trzy lata 
podwyżek.

ZMIANA WYSOKOŚCI 
OPŁAT ZALEŻNYCH OD 
SPÓŁDZIELNI OBOWIĄ-
ZUJĄCYCH OD DNIA 
1.04.2023 R. DOTYCZY:

 konserwacji - dla wszyst-
kich budynków w  sta-
rych zasobach stawka 
ulegnie zmianie o  0,20 zł/
m2. W kosztach zawarte są 
m.in. obowiązkowe prze-

glądy w  budynkach, kon-
serwacja instalacji CO i CW, 
wodno-kanalizacyjnej i  ga-
zowej, również konserwa-
cja zieleni. 

 konserwacji domofonów 
- stawka zostanie podnie-
siona do wysokości 1,10 zł. 
W tej kwocie są zagwaran-
towane niezbędne prace 
konserwacyjne, np. czysz-
czenie układów optycznych 
w  bramofonach, naprawa 
elektrozamków, samoza-
mykaczy, usuwanie drob-
nych usterek bezpośrednio 
w lokalach.

 konserwacji dźwigów  
- stawka dla nieruchomości 
z dźwigami osobowymi zo-
stanie zwiększona do 0,26 
zł/m². Uwarunkowane jest 

to wzrostem kosztów bie-
żącej konserwacji i  rocznej 
opłaty na rzecz Urzędu Do-
zoru Technicznego.

 konserwacji i  monitorin-
gu szlabanów w  enklawie 
Miklaszewskiego - opła-
ta za korzystanie z  karty 
wjazdu na teren enklawy 
Miklaszewskiego zostanie 
obniżona do 11,00 zł brutto.

 opłaty eksploatacyj-
nej dla osób niebędących 
członkami - planowana od 
1.04.2023 r. stawka dla osób 
niebędących członkami na-
szej Spółdzielni wynosi 2,79 
zł/m². Dla członków Spół-
dzielni stawka nie ulega 
zmianie, wynosi 2,49 zł/m2. 
Co wchodzi w skład opła-
ty eksploatacyjnej? To np. 

koszty związane z utrzy-
maniem czystości, ubez-
pieczeniem nieruchomości, 
to również koszty zarzą-
dzania, w zakres których 
wchodzą również opłaty 
pocztowe, koszty materia-
łów, amortyzacji, energii 
elektrycznej, utrzymania 
strony internetowej, obsługi 
informatycznej, koszty oso-
bowe pracowników, koszty 
szkoleń, koszty związane  
z obsługą prawną, organi-
zacją pracy organów statu-
towych itd.

POZOSTAŁE CZĘŚCI 
SKŁADOWE 
ZNAJDUJĄCE SIĘ 
NA ZAWIADOMIENIACH 
O WYMIARZE CZYNSZU
 działalność kulturalna 
to opłata na rzecz naszych 

W ROZLI-
CZENIU ZA 
CIEPŁO MAMY 
WYRÓŻNIO-
NE OPŁATY 
STAŁE ORAZ 
ZMIENNE. 
KOSZTY STAŁE 
TO OPŁATA ZA 
MOC ZAMÓ-
WIONĄ I USŁU-
GI PRZESYŁO-
WE. OPŁATY 
ZMIENNE ZA-
LEŻĄ NATO-
MIAST OD ILO-
ŚCI ZUŻYTEGO 
FAKTYCZNIE 
CIEPŁA 
I DODANE TU 
SĄ RÓWNIEŻ 
USŁUGI 
PRZESYŁOWE.

SMB „IMIELIN” Z UWAGĄ ŚLEDZI NAJNOWSZE 
ROZWIĄZANIA PRAWNE I SZUKA MOŻLIWOŚCI  
REDUKCJI KOSZTÓW.
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ZACHĘCAMY CZŁONKÓW NA-
SZEJ SPÓŁDZIELNI DO ZAKŁADA-

NIA KOMITETÓW DOMOWYCH
Członkowie naszej Spółdzielni 
zamieszkali w  jednym budyn-
ku mogą zakładać Komitety 
Domowe. To bardzo ważne, 
ponieważ te statutowe organy 
działają w  imieniu mieszkań-
ców i współdziałają z całą ad-
ministracją. 

To właśnie Komitety mogą 
opiniować projekty planów 
remontowych budynków 
i  uczestniczą w  przeglą-
dach okresowych. Członko-
wie KD inicjują  działania, 
które poprawiają estetykę 
naszego otoczenia i  udzie-
lają pomocy w  rozwiązy-
waniu przez mieszkańców 
budynków spornych spraw 
sąsiedzkich. 
Nie bez zna-
czenia jest 
r ó w n i e ż 
fakt wpły-
wania na 
mieszkańców 
chociażby w  za-
kresie dobrych postaw 
prospołecznych z poszano-
waniem mienia spółdziel-
czego. Kadencja naszych 
Komitetów Domowych wy-
gasła w  czasie pandemii, 
dlatego też zachęcamy Pań-
stwa do organizowania się 
i zakładania nowych. 

Komitet Domowy wybie-
rany jest na okres trzech 
lat spośród członków Spół-
dzielni zamieszkałych 
w  danym budynku. Powi-
nien składać się z minimum 
trzech członków. Zebranie 
mieszkańców w celu powo-
łania Komitetu Domowego 
zwołuje Zarząd Spółdziel-
ni, przy czym pierwsze ze-

branie powołujące Komitet 
winno być zwołane w  ter-
minie jednego miesiąca od 
dnia zgłoszenia żądania. 
O zwołaniu zebrania Zarząd 
zawiadamia mieszkańców 
poprzez wywieszenie za-
wiadomienia na klatkach 
schodowych w  da-
nym budynku.

Wy-
b o r y 
c z ł o n -
ków Komi-
tetu Domowego 
odbywają się w  gło-
sowaniu jawnym zwykłą 
większością głosów, przy 
obecności co najmniej 20% 
członków zamieszkałych 
w  tym budynku. Prawo 
zgłaszania kandydatów 
przysługuje mieszkańcom 
budynku uczestniczącym 

w zebraniu. Czynne i bierne 
prawo wyborcze do Komi-
tetu Domowego przysługu-
je jedynie członkom Spół-
dzielni. 

A KTÓ-
RE BUDYNKI 

W NASZEJ SPÓŁDZIELNI 
MAJĄ JUŻ SWOJE KOMI-
TETY DOMOWE?

 Hawajska 18A
 Miklaszewskiego 4
 Dereniowa 4
 Wasilkowskiego 3

 Miklaszewskiego 14A
 Szczuki 1
 Hawajska 17

Czekamy na kolejne zgło-
szenia!

Szczegółowe informacje 
dotyczące trybu wyboru 
Komitetów Domowych i ich 
działalności znajdują się 

w  Statucie SMB „Imie-
lin” i  Regulaminie 

Komitetu Domo-
wego. Oba doku-
menty dostępne 
są na naszej stro-
nie internetowej 

w  zakładce 
https://

w w w .
s m b i m i e l i n .

p l / s p o l d z i e l n i a 
i  https://www.smbimie-

lin.pl/dla-mieszkancow/
regulaminy. Kopie można 
również otrzymać  bezpo-
średnio w  siedzibie Spół-
dzielni. Warto zapoznać się 
z  nimi i  zachęcić swoich 
sąsiadów do zaangażowa-
nia się w  działania, które 
mają wpływ na funkcjono-
wanie naszej Spółdzielni.

placówek kultury - Domu 
Kultury „Imielin”, Klubu 
A4 i Galerii Działań. Dzięki 
niej możemy współfinan-
sować wydarzenia organi-
zowane w  tych miejscach, 
a stawki za zajęcia dla osób 
będących członkami Spół-
dzielni są konkurencyjne 
w  porównaniu z  innymi 
placówkami 

 mieszkańcy płacą rów-
nież zaliczkę za energię 
elektryczną wykorzystaną 
w częściach wspólnych i jej 
wysokość jest uzależniona 
od stawki operatora, po-
dobnie jest z  zaliczkami za 
wodę techniczną

 wszyscy mieszkańcy 
opłacają fundusz remonto-
wy, z którego są finansowa-
ne prace w  spółdzielczych 
zasobach (naprawy balko-
nów, remonty dróg, wymia-
ny oświetlenia itp.)

 wymiana wodomierzy 
– składnik wprowadzony 
w 2022 r. z powodu koniecz-
ności wymiany wodomie-
rzy w  latach 2022-2024 
z  uwagi na kończący się 
okres ich legalizacji

 w niektórych budynkach 

jest wspólny licznik gazu, 
więc na rozliczeniu widnie-
je również zaliczka za gaz

 w  nowych zasobach 
mieszkańcy jako oddziel-
ne pozycje mają stawki za 
monitoring budynku, ubez-
pieczenie, ochronę, utrzy-
manie czystości i  miejsca 
postojowe

 w  skład opłat czynszo-
wych wchodzi również 
podatek od nieruchomości, 
którego wysokość jest okre-
ślana przez  Radę m.st. War-
szawy

 tam, gdzie jest wyodręb-
niona własność (enklawy 
Hirszfelda i  Wasilkowskie-
go), mieszkańcy wnoszą 
opłatę za grunty – mienie 
wspólne, stawka również 
jest określana przez Radę 
m.st. Warszawy

 znaczącym kosztem 
w rozliczeniu jest opłata za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, która wy-
nosi 85 zł od gospodarstwa 
domowego. Opłata ta zosta-
ła wprowadzona przez Radę 
m.st. Warszawy w  grud-
niu 2021 r. i  obowiązuje od 
stycznia 2022 r.

JAK WJECHAĆ 
NA TEREN ENKLAWY MIKLASZEWSKIEGO?

1 2 3 4
Po najechaniu 
na pętlę in-
dukcyjną (białe 
prostokąty), 
zapala się 
pomarańczowa 
lampka znaj-
dująca się pod 
kamerami

po urucho-
mieniu pętli 
indukcyjnej 
jest możli-
wość odczytu 
karty - skieruj 
ją w stronę 
czytnika

szlaban zamiga 
dwukrotnie na 
znak, że karta 
została odczyta-
na prawidłowo 
i otworzy się

WAŻNE:
nie wjeżdżaj za 
kimś. Poczekaj 
na zamknięcie 
szlabanu
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KOSZTOWNE OGRZEWANIE  
– CO DALEJ Z OPŁATAMI 

ZA CIEPŁO?

W
szyscy jesteśmy 
mocno zaniepo-
kojeni skalą pod-
wyżek za ciepło 
dostarczanych do 

naszych mieszkań. W  ciągu 
ostatniego roku opłaty sta-
łe za ciepło wzrosły średnio 
o 17%, a opłaty zmienne (licz-
nikowe) aż o 38%! Dodatkowo 
potroiła się stawka podatku 
VAT (z  8% wzrosła do 23%). 
Oznacza to, że w  tym roku 
zapłacimy za ciepło aż o 50% 
więcej niż w roku ubiegłym. 

Informacje, jakie docho-
dzą do każdego z  nas, nie 
pozwalają niestety sądzić, 
że na tym koniec. Trudno 
cokolwiek pewnego kalku-
lować, bo z  jednej strony 
firmy sprzedające ciepło 
sygnalizują nadchodzące 
podwyżki, a z drugiej – sły-
chać o  kolejnych „tarczach 
osłonowych”.

Spółdzielnia dostaje faktu-
ry o  50% wyższe i  niestety 
w tej sytuacji musiały wzro-
snąć zaliczki na poczet 
kosztów ogrzewania. Infor-
macje o  tym nasi miesz-
kańcy otrzymali na koniec 
grudnia ubiegłego roku. 

Czy to zatem oznacza, że nic 
nie możemy zrobić? Otóż 
możemy i to dużo! Wiele za-
leży od działań Spółdzielni, 
ale i od mieszkańców.

DZIAŁANIA SPÓŁDZIELNI
Dokonaliśmy analizy zuży-
cia ciepła przez wszystkie 
budynki i okazuje się, że jest 
bardzo różnie. Najmniej cie-
pła zużywa budynek przy 
ul. Dereniowej 2B-2C (45 
kWh/m2), a  najwięcej przy 
ul. Hirszfelda 8 (163 kWh/
m2). Jest to ponad 3,5 razy 
więcej. Uznaliśmy, że jeżeli 
budynek zużywa powyżej 
140 kWh/m2 to ta sytuacja 
wymaga podjęcia pilnych 
działań. Takich budynków 
jest 21 (ok. 22% zasobów). 
Aktualnie wykonujemy 
audyt związany ze stanem 
energochłonności tych bu-
dynków, warunkami izola-

cyjności przegród, stanem 
technicznym poszczegól-
nych elementów budyn-
ków, jego wyposażenia 
i  wielu innych elementów. 
Sprawdzimy czy nie wystę-
pują mostki termiczne i jaka 
jest emisyjność termiczna 
budynku. Nie zlecamy tego 
firmom na zewnątrz, ale 
aby oszczędzić środki, robi-
my to we własnym zakresie 
przy wykorzystaniu naszej 
kamery termowizyjnej i pi-
rometru. 

Audyty zakończą się pla-
nem termomodernizacji 
na ten rok i  zapewne na 
rok kolejny, bo jeżeli ko-
nieczne okażą się prace 
dociepleniowe, to będzie-
my starać się o  dofinan-
sowania ze środków ze-
wnętrznych, tak aby nie 
obciążać mieszkańców 
kosztami. Prace wyma-
gające mniej nakładów 
będziemy wykonywać od 
następnego dnia. Jest cała 
gama możliwości jeżeli 
chodzi o potencjalne dzia-
łania. Pomijając kosztow-

ne docieplenia ścian, być 
może zajdzie potrzeba wy-
miany stolarki drzwiowej 
i  okiennej na częściach 
wspólnych, zabudowy 
wiatrołapów, docieplenia 
węzłów konstrukcyjnych 
w  obrębie cokołów (czę-
ste mostki termiczne), 
wyłączenia zbędnej czę-
ści instalacji CO, poprawy 
działania wentylacji, mo-
dernizacji samej instala-
cji CO, dodatkowego izo-
lowania obiegu instalacji 
ciepłej wody i  pionów CO 
w  piwnicach, zabezpie-
czenia węzłów cieplnych, 
zabezpieczenia szachtów 
instalacyjnych przed wy-
chłodzeniami, dociepleń 
kominów w  stropoda-
chach (mostki termiczne), 
wymiany zaworów termo-
statycznych przy grzejni-
kach i wiele, wiele innych. 
To wskażą audyty.

CZY TO OZNACZA, ŻE DO 
TEJ PORY ROBILIŚMY 
NIEWIELE? ALEŻ SKĄD!
Wdrożyliśmy nowoczesny 
system sterowania pra-

cą instalacji CO i  węzłami 
cieplnymi, oparty na za-
awansowanych algoryt-
mach informatycznych 
czerpiących rzeczywiste 
dane z  wielu punktów po-
miarowych rozsianych na 
naszych budynkach i  - co 
ciekawe, również na pro-
gnozie pogody ściąganej 
online z  serwerów IMGW. 
Wszystkie nasze węzły 
cieplne są zmodernizowa-
ne i pracują optymalnie. To 
wygenerowało oszczędno-
ści w  niektórych przypad-
kach nawet rzędu ponad 
30%. Wykonaliśmy prze-
gląd pracy instalacji CO 
w  częściach wspólnych 
i  w  jego wyniku zdecy-
dowaliśmy o  wyłączeniu 
wielu zbędnych grzejni-
ków. To dało również spore 
oszczędności. 

Co jakiś czas przypomina-
my mieszkańcom o  zasa-
dach prawidłowego korzy-
stania z  instalacji CO. Tym 
razem proponujemy kolejny 
zestaw działań, jakie może 
podjąć każdy z nas. 

DZIAŁANIA  
MIESZKAŃCÓW
1. Nie zostawiajmy uchylo-
nych lub niedomkniętych 
drzwi wejściowych ani 
okien na klatkach schodo-
wych i  korytarzach. Jeżeli 
trzeba pomieszczenie prze-
wietrzyć, robimy to krótko 
i  intensywnie. Otwartymi 
drzwiami i oknami uciekają 
pieniądze.

2. Jest to dla wielu oczywi-
ste, ale będziemy podkre-
ślać i  przypominać: przy 
wietrzeniu mieszkania za-
kręcamy zawór przy grzej-
niku.

3. Wietrzmy mieszkania. 
Komfort termiczny to nie 
tylko temperatura, ale i wła-
ściwa wilgotność. Przy za 
dużej wilgotności odczu-
wamy potrzebę odkręcenia 
termostatu, a  to oznacza 
wyższe rachunki.

4. Wychodząc na dłużej lub 
wyjeżdżając na ferie lub 
urlop, zakręcajmy zawory 
przy grzejnikach.

5. Jeżeli zobaczycie, że 
w którymś mieszkaniu jest 
przez dłuższy czas uchylo-
ne okno, dajcie nam znać 
– skontaktujemy się z wła-
ścicielem.

6. Nie możemy z  przyczyn 
technicznych w  każdym 
mieszkaniu zamontować 
ciepłomierza i  dlatego roz-
liczamy się wspólnie, ca-
łym budynkiem. Dlatego 
osoby przyzwyczajone do 
24°C w  mieszkaniu pro-
simy o  przemyślenie tego 
w  kontekście szalejących 
cen za ogrzewanie. Sąsiedzi 
docenią to przy rozliczeniu 
rocznym.

Na koniec prośba – jeżeli 
macie Państwo pomysły na 
oszczędzanie energii, albo 
jakiekolwiek uwagi w  tym 
zakresie – napiszcie, za-
dzwońcie, przyjdźcie po-
rozmawiać. Każdy pomysł 
i  każda uwaga jest cenna 
w tym trudnym okresie.

Rafał Januszkiewicz
Prezes Zarządu SMB „Imielin”
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DZIEDZICZENIE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIO-
WEGO I LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU

KOMPENDIUM WIEDZY WYJAŚNIAJĄCE PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PRAWNE

D
ziedziczenie jest za-
gadnieniem, które 
zostało uregulowane 
przez polskiego usta-
wodawcę głównie 

w  Kodeksie cywilnym. Jest 
to temat bliski każdemu czło-
wiekowi, bowiem każdy z nas, 
prędzej czy później boryka 

się ze śmiercią najbliższych 
nam osób. Kiedy opadną już 
pierwsze emocje, jakimi są 
smutek i  rozpacz, człowiek 
zmuszony jest uregulować 
kwestie prawne i  majątkowe 
po zmarłej, bliskiej osobie.
Pojawiają się wtedy pierw-
sze pytania, a  mianowicie: 
czy ja coś dziedziczę? Co 
się stanie z  mieszkaniem 
należącym do zmarłej, bli-
skiej mi osoby? Jakie for-
malności muszę załatwić? 
Czy procedura, która mnie 
czeka jest trudna?

DZIEDZICZENIE USTA-
WOWE, A DZIEDZICZENIE 
TESTAMENTOWE
Pierwszą kwestią jaką na-
leży ustalić, chcąc prze-
prowadzić procedurę dzie-
dziczenia po zmarłym, jest 
sprawdzenie czy zmarły 
pozostawił testament, czy 
też w  danej sytuacji za-
stosowanie będzie miała 
instytucja dziedziczenia 
ustawowego. Jak jest różni-
ca pomiędzy ww. trybami? 
Otóż w  przypadku pozo-
stawienia przez zmarłego 
testamentu, spadek po nim 

nabędą osoby powołane na 
spadkobierców w  jego tre-
ści, o  ile testament ten zo-
stał sporządzony w  sposób 
ważny. Z kolei gdy spadko-
dawca nie pozostawił te-
stamentu, bądź sporządził 
go w  sposób nieważny, bę-
dziemy mieli do czynienia 
z  dziedziczeniem ustawo-

wym, co oznacza, iż prze-
pisy Kodeksu cywilnego, 
będą określały kto będzie 
dziedziczył i w jakiej części.
Jak ustalić czy spadkodaw-
ca (zmarły) pozostawił te-
stament?

W  90% przypadków spad-
kodawca jeszcze za życia 
informuje najbliższe osoby 
o sporządzeniu testamentu. 
Zwykle informuje również 
o  miejscu jego przecho-
wania. Testament sporzą-
dzony przez spadkodawcę 
samodzielnie może znajdo-
wać się w  domu, u  człon-
ków rodzinny, jak rów-
nież w  innych miejscach. 

Warto zatem przeszukać 
ostatnie miejsce zamiesz-
kania zmarłego, jak rów-
nież miejsce, w  którym co 
do zasady przechowywał 
on swoje rzeczy prywat-
ne. Testament, który został 
sporządzony w formie aktu 

notarialnego (przez nota-
riusza) znajduje się w  da-
nej Kancelarii notarialnej. 
Warto również sprawdzić 
internetowy Notarialny Re-
jestr Testamentów, bowiem 
są do niego wprowadzane 
dane o  sporządzeniu testa-
mentu przez poszczególne 
osoby. 

WNIOSEK O STWIERDZE-
NIE NABYCIA SPADKU 
CZY POŚWIADCZENIE 
DZIEDZICZENIA?
Po ustaleniu czy spadko-
dawca pozostawił testa-
ment, czy też nie i  zasto-
sowanie w  danej sytuacji 

będzie miała instytucja 
dziedziczenia ustawowego, 
należy odpowiedzieć sobie 
na kolejne pytanie, a  mia-
nowicie czy przeprowadzić 
postępowanie spadkowe 
w sądzie czy też u notariu-
sza? Każde z  powyższych 
rozwiązań ma swoje plusy 

i minusy. Jeżeli zdecyduje-
my się na przeprowadzenie 
sprawy spadkowej w  są-
dzie, aby zainicjować takie 
postępowanie, koniecznym 
jest złożenie do właściwe-
go miejscowo sądu wnio-
sku o  stwierdzenie naby-
cia spadku. Postępowanie 
spadkowe jest stosunkowo 
niedrogie, bowiem co do 
zasady opłaty sądowe nie 
przekraczają 150 zł (w kwo-
cie tej nie mieści się wyna-
grodzenie kancelarii). Dla 
niektórych wadą procedury 
sądowej jest jednak czas jej 
trwania. Należy się liczyć, 
iż może ono potrwać od 

kilku do kilkunastu miesię-
cy, w zależności od stopnia 
skomplikowania sprawy.

Jeżeli jednak zależy nam 
na czasie i  nie ogranicza-
ją nas środki finansowe, 
możliwym jest wykonanie 
poświadczenia dziedzicze-
nia przed notariuszem. Jak 

wskazane zo-
stało powyżej, 

jest to czynność wykony-
wana jednorazowo (w trak-
cie jednego spotkania u no-
tariusza). Mamy dowolność 
w wyborze notariusza, prze-
pisy prawa nie ograniczają 
nas w powyższym zakresie. 
Koszty kształtują się w gra-
nicach 500 zł. Istotnym jest 
w  tym miejscu podkreśle-
nie, iż przeprowadzenie ww. 
procedury jest możliwe przy 
spełnieniu kumulatywnie 
dwóch przesłanek, a  mia-
nowicie wszyscy spadko-
biercy muszą stawić się 
u  notariusza jednocześnie, 
jak również nie może po-
między nimi istnieć spór co 
do udziałów spadkowych, 
jak również ważności testa-
mentu, o ile taki został spo-
rządzony. Jeżeli spadkobier-
cy nie są zgodni co do ww. 
kwestii, koniecznym będzie 
przeprowadzenie postępo-
wania spadkowego na dro-
dze sądowej. 

JAK USTALIĆ, CO WCHO-
DZI W SKŁAD MASY 
SPADKOWEJ?
Zwykle gdy rodzina utrzy-

muje pomiędzy sobą bli-
skie relacje, spadkobiercy 
posiadają wiedzę, jaki ma-
jątek spadkodawca pozo-
stawił po swojej śmierci. 
Niekiedy jednak zdarzają 
się sytuacje, iż nie wszyst-
kie składniki masy spadko-
wej są znane. W takiej sytu-
acji należy przeprowadzić 
„dochodzenie” w  rodzinie, 
przeszukać dokumenty po 

zmarłym, sprawdzić 
numery rachun-

ków banko-

wych, do któ-
rych zmarły miał dostęp. 
Jeżeli nadal mamy pewne 
wątpliwości, czy nie ma 
dodatkowych składników 
majątkowych po zmar-
łym, w zakresie których nie 
posiadamy wiedzy, moż-
liwym jest wystąpienie 
o  dokonanie spisu inwen-
tarza (zawartości spad-
ku). Spis taki sporządza  
komornik - na skutek wnio-
sku złożonego przez osobę 
zainteresowaną do sądu 
miejscowo właściwego, 
albo bezpośrednio do ko-
mornika działającego przy 
sądzie spadku (sąd spadku 
– sąd właściwy miejsco-
wo ze względu na ostat-
nie miejsce zamieszkania 
spadkodawcy). 

CZY ZATEM SPÓŁDZIEL-
CZE WŁASNOŚCIOWE 
PRAWO DO LOKALU 
WCHODZI W SKŁAD 
MASY SPADKOWEJ?
Oczywiście, że tak. Spół-
dzielcze własnościowe pra-
wo do lokalu dziedziczne 
jest na zasadach ogólnych, 
co oznacza, iż podlega ono 
dziedziczeniu zarówno na 
podstawie testamentu, jak 

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO 
DO LOKALU PODLEGA DZIEDZICZENIU ZARÓWNO NA 
PODSTAWIE TESTAMENTU, JAK I USTAWY.
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i  ustawy. Oznacza to, że 
spadkobiercą, a  zarazem 
nowym właścicielem bę-
dzie spadkobierca/spadko-
biercy powołany do spad-
ku zarówno na podstawie 
testamentu, jak i  ustawy. 
Jeżeli spółdzielcze wła-
snościowe prawo do loka-
lu należy do małżonków, 
a  zmarł tylko jeden z  nich, 
dziedziczeniu podlega je-
dynie udział należący do 
osoby zmarłej. Jeżeli jednak 
spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu należało 
do majątku osobistego jed-
nego z  małżonków, po jego 
śmierci podlega ono dzie-
dziczeniu w całości.
 
CZY ZATEM SPÓŁDZIEL-
CZE LOKATORSKIE PRA-
WO DO LOKALU RÓW-
NIEŻ WCHODZI W SKŁAD 
MASY SPADKOWEJ 
I PODLEGA  
DZIEDZICZENIU?
Niestety nie! Zgodnie z prze-
pisami prawa spółdzielcze 
lokatorskie prawo do lokalu 
nie podlega dziedziczeniu. 
Oznacza to, iż prawo to wy-
gasa w  momencie śmier-
ci osoby uprawnionej. Nie 
przechodzi ono na spadko-
bierców. Niemniej jednak 
spadkobiercy są uprawnie-
ni do dochodzenia zwrotu 
wkładu mieszkaniowego 
wniesionego przez spadko-
dawcę. 

Spółdzielcze lokatorskie 
prawo do lokalu może nale-
żeć do jednej osoby, ewentu-
alnie do małżonków. Prawo 
to w żadnym z powyższych 
przypadków nie podlega 
dziedziczeniu, niemniej 
jednak w  pewnych przy-
padkach istnieje możliwość 
jego przejęcia. Mianowicie, 
zgodnie z art. 14 ust. 1 Usta-
wy o  spółdzielniach miesz-
kaniowych w  momencie 
śmierci jednego z  małżon-
ków, gdy spółdzielcze lo-
katorskie prawo do lokalu 
mieszkalnego przysługi-
wało obojgu małżonkom, 
przypada ono drugiemu 
małżonkowi. Małżonek ten, 
o ile nie jest członkiem danej 
spółdzielni, powinien w ter-
minie roku od dnia śmierci 
współmałżonka złożyć tzw. 
deklarację członkowską. 
Niemniej jednak, jeżeli pra-
wo takie wygasło, jak rów-
nież gdy małżonek nie zło-
żył deklaracji, o której mowa 
powyżej w  przewidzianym 
ustawowo terminie, naj-
bliżsi, w  tym dzieci (małżo-
nek również), mają prawo 

wystąpienia do Spółdzielni 
z  roszczeniem o  przyjęcie 
w jej poczet i zawarcie umo-
wy o  ustanowienie spół-
dzielczego prawa do lokalu.

POSIADAM POSTANO-
WIENIE O STWIERDZE-
NIU NABYCIA SPADKU / 
POŚWIADCZENIE DZIE-
DZICZENIA I CO DALEJ?
Postępowanie w  zakresie 
nabycia spadku / poświad-
czenia dziedziczenia pro-
wadzi do tego, iż dochodzi 
do potwierdzenia, iż dane 
osoby są spadkobiercami 
po danej osobie zmarłej. 
Zarówno w  postanowie-
niu wydanym przez sąd, 
jak i  akcie poświadcze-
nia dziedziczenia 
sporządzonym 
przez notariu-
sza ustala-
ny jest nie 
tylko krąg 
s p a d ko -
b i e r -
ców, ale 
również 
w s k a -
zane są 
u d z i a ł y , 
w  jakich dzie-
dziczą oni spa-
dek po zmarłym. 
Posiadanie jednego z  ww. 
dokumentów nie oznacza 
jednakże, iż majątek po 
zmarłym został już finalnie 
podzielony pomiędzy spad-
kodawców (dot. to sytuacji, 
gdy mamy kilku spadko-
bierców). Koniecznym jest 
dokonanie działu spadku. 
Można tego dokonać zarów-
no na drodze sądowej, jak 
i  przed notariuszem. Prze-
prowadzenie postępowania 
sądowego będzie o  wiele 

tańsze, niemniej jednak bę-
dzie trwało o  wiele dłużej 
aniżeli dokonanie czynno-
ści działu spadku u notariu-
sza. Niemniej jednak należy 
pamiętać, iż dział spadku 
może zostać dokonany tylko 
i wyłącznie, gdy spadkobier-
cy mają zgodne stanowi-
sko co do sposobu podziału 
spadku. Gdy jest konflikt 

pomiędzy spadkobiercami, 
dział spadku może być do-
konany jedynie w  toku po-
stępowania sądowego.

SPÓŁDZIELCZE WŁA-
SNOŚCIOWE PRAWO DO 
LOKALU A DZIAŁ SPADKU
W  sytuacji, gdy w  skład 
spadku po zmarłym wcho-
dzi spółdzielcze własno-
ściowe prawo do lokalu, 

zasadnym jest dokonanie 
działu spadku. Spadkobier-
cy mają udział w  ww. pra-
wie zgodnie z  ustalonym 
udziałem spadkowym. Tym 
samym mamy kilku spad-
kobierców posiadających 
udziały w  jednej nierucho-
mości. Gdy spadkobiercy nie 
potrafią dojść do porozumie-
nia w  zakresie zarządzania 

ww. nieru-
chomością, mają prawo do-
konania działu spadku. Jak 
wskazane zostało powyżej, 
mogą tego dokonać w  są-
dzie bądź u notariusza. Dział 
spadku może zostać dokona-
ny poprzez fizyczny podział 
nieruchomości, do której 
spadkobiercom przysługuje 
spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu, ewentual-
nie może ono zostać przy-

znane jednemu współwła-
ścicielowi z  obowiązkiem 
spłaty pozostałych, bądź 
sprzedane, a uzyskana kwo-
ta ulega podziałowi pomię-
dzy współwłaścicieli pro-
porcjonalnie do posiadanych 
przez nich udziałów.

Podsumowując, wskazać 
należy, iż spółdzielcze wła-
snościowe prawo do lokalu 
podlega dziedziczeniu na 
zasadach ogólnych. Ozna-
cza to, iż może dojść do jego 
dziedziczenia zarówno na 
podstawie testamentu, jak 
również w  drodze dziedzi-

czenia ustawo-
wego. Istnie-

je również 
możl iwość 
d oko n a n i a 
działu spad-

ku przez spad-
kobierców w sy-

tuacji, gdy w skład 
masy spadko-

wej wchodzi 
spółdzielcze 
własnościo-
we prawo 
do lokalu.

DZIEDZI-
CZENIU 

NIE PODLEGA 
JEDNAKŻE 

SPÓŁDZIELCZE 
LOKATORSKIE PRAWO 
DO LOKALU.
Niemniej istnieją inne 
sposoby jego przejęcia po 
zmarłej, najbliższej nam 
osobie, co omówione zosta-
ło powyżej.
Artykuł został przygotowany 
przez adw. Marlenę Katarzy-

nę Kot z Kancelarii Prawnej 
Morawiec & Kot sp. z o.o. sp.k. 

w Warszawie.

ZGODNIE Z 
PRZEPISAMI 
PRAWA 
SPÓŁDZIELCZE 
LOKATORSKIE 
PRAWO 
DO LOKALU 
NIE PODLEGA 
DZIEDZICZE-
NIU. OZNACZA 
TO, IŻ PRAWO 
TO WYGASA 
W MOMENCIE 
ŚMIERCI  
OSOBY 
UPRAWNIO-
NEJ.
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PODSUMOWANIE OSTATNICH 
MIESIĘCY W DK „IMIELIN”

WSPÓŁPRACA Z URZĘ-
DEM DZIELNICY
Mieszkańcy naszej Spół-
dzielni chętnie korzystają 
z  programu Domu Kul-
tury. Każde wydarzenie 
gromadzi wielu uczestni-
ków. Warto wspomnieć, 
że w  projekty angażuje się 
również Dzielnica Ursynów 
m.st. Warszawy. Jesienią 
ubiegłego roku Zastępca 
Prezesa ds. Eksploatacyjno-
-Technicznych Tomasz Ro-
ślik spotkał się z  Zastępcą 
Burmistrza Ursynowa Klau-
diuszem Ostrowskim, aby 
podziękować za wsparcie 
naszych licznych inicjatyw 
kulturalnych. 

KONCERT  
MARKA DYJAKA
W  ramach inaugura-
cji Roku Kulturalnego 
2022/2023 na Ursynowie, 
miał miejsce wyjątkowy 
koncert. Na kameralnej 
scenie DK „Imielin” wystą-
pił Marek Dyjak - kompo-
zytor, piosenkarz, muzyk. 
Zgromadzeni w  DK „Imie-
lin” fani Marka Dyjaka 
usłyszeli jego najbardziej 
znane utwory, a  wśród 
nich wybrzmiały „Rebeka” 
i „Człowiek (Złota ryba)”. 

„MALOWANIE - MOJA 
PASJA” – AMANDA  
BUZAKOWSKA
Jesienią w  naszym Domu 
Kultury mogliśmy obejrzeć 
wystawę prac uczestniczki 
zajęć w Klubie A4 i w Ursy-
nowskim Centrum Kultury 
„Alternatywy” – Amandy 
Buzakowskiej. Artystka za 
pomocą akwarel, akrylu 
i  tempery jajowej tworzy 
pejzaże, których inspiracją 
są jej zdjęcia. Zaprezento-
wane podczas wystawy 
„Malowanie moja pasja” 
prace powstały w  latach 
2016-2022.

PROJEKT „DRZEWO 
ŻYCZEŃ. OPOWIEŚCI 
Z BLISKA I Z DALEKA” 
LAUREATEM WARSZAW-
SKIEJ NAGRODY  
EDUKACJI KULTURALNEJ
Opisywany już na naszych 
łamach projekt zdobył 1. 
miejsce w  konkursie War-
szawska Nagroda Edukacji 

Kulturalnej. Grupa Studnia 
O zaprosiła seniorów z Klu-
bu Seniora „Słoneczko" przy 
Klubie A4 SMB „Imielin" 
do wzięcia udziału w  tym 
przedsięwzięciu. Cieszymy 
się z  nagrody, którą otrzy-
mały twórczynie projektu 
- Beata Frankowska, miesz-
kanka Ursynowa, koordy-
nująca projekt w  naszej 
dzielnicy i Aleksandra Pro-
nobis-Polatyńska z Wawra. 

KONCERT  
ZESPOŁU DEREŃ
Nie ma Imielina bez De-
renia, a  każde spotkanie 
z  rozśpiewaną i  roztań-
czoną grupą to okazja do 
dobrej zabawy. Tak było 
i tym razem. Podczas listo-
padowego koncertu Dereń 
wprowadził publiczność 
w  jesienny nastrój. Wido-

wisko „I  znowu jesień..." 
przygotowane przez Kry-
stynę Wysocką-Kochan 
i  opracowane muzycznie 
przez Franciszka Jasio-
nowskiego to jednak nie 
tylko nostalgiczne utwory, 

o  czym mogła się przeko-
nać zgromadzona w  DK 
„Imielin” publiczność. Ze-
spół Dereń już w  tym roku 
zaprezentował się na sce-
nie naszego DK w  karna-
wałowym wydaniu.

KONCERT CHÓRU DZIE-
CIĘCEGO MILLE VOCI 
„DOBRY WILK TEODOR”
Wyjątkowy występ mło-
dych wokalistów był częścią 
projektu, którego elementa-
mi były również warsztaty 
dla dzieci z  klas 2-3 szkoły 
podstawowej – „Bajki pełne 
dźwięków”. Podczas nich 
można było się dowiedzieć 
co to są stereotypy, skąd się 
biorą, czy naprawdę są nam 
potrzebne i… czym różni się 
audiobook od słuchowiska. 
Uczestnicy mogli się prze-
konać, kim jest Wilk Teodor 
i czy krążące o wilkach opi-
nie są prawdziwe. 

URSYNOWSKI TYDZIEŃ 
SENIORA RÓWNIEŻ W DK 
„IMIELIN”
Tradycyjnie już w  listopa-
dzie obchodziliśmy święto 

ursynowskich seniorów. 
Urząd Dzielnicy Ursynów 
przygotował liczne atrak-
cje. Jak co roku nasza Spół-
dzielnia zaangażowała się 
w  święto trochę starszych 
mieszkańców. W Domu Kul-
tury „Imielin” odbył się wy-
jątkowy koncert „Od La Scali 
do Piwnicy Pod Baranami” 
z  udziałem Beaty Rybotyc-
kiej i Jacka Wójcickiego. 

WARSZTATY ROCKOWE 
IM GRANIE W TYM ROKU 
ŚWIĘTUJĄ 25 LAT!
W grudniu sceną zawładnęli 
młodzi rockmeni, uczestnicy 
mikołajkowej edycji warsz-
tatów Rockowe iM Granie. 
Po dwóch dniach nauki pod 
okiem doświadczonych 
muzyków uczestnicy zajęć 
zaprezentowali się szerokiej 
publiczności podczas kon-
certu w  DK „Imielin”. Trady-
cyjnie już scena wybrzmiała 
coverami rockowych klasy-
ków i  najnowszych hitów 
- często w  zaskakujących 
aranżacjach. W  wydarze-
niu wzięli udział Prezes Za-
rządu Rafał Januszkiewicz, 
który dołączył do przyjaciół 
iM Rockowej Sceny oraz Za-
stępca Prezesa Tomasz Ro-
ślik. W 2023 r. obchodzimy 
jubileusz przedsięwzięcia - 
początkiem obchodów były 
lutowe warsztaty i koncert. 
Zapraszamy do wspólnego 
świętowania!

A JAKIE SĄ NAJBLIŻSZE 
PLANY DK „IMIELIN”?
Przed nami moc wrażeń, 
których dostarczą artyści 
prezentujący swoje talen-
ty w  Domu Kultury. Liczne 
koncerty, m.in. piosenek 
Marka Grechuty „Wiosna, 
wiosna ach to ty”. Wystawa 
indywidualna Zosi Zającz-
kowskiej i wystawa zbioro-
wa z  cyklu „Uroki polskich 
regionów – Mazury”. Szcze-
gółowe informacje o  nich 
zamieszczamy na stronie 
internetowej Spółdzielni, 
w  mediach społecznościo-
wych i  na klatkach scho-
dowych. A  już w  czerwcu 
szykujemy dzień otwarty 
w  naszym Domu Kultury  
– pełen niespodzianek, 
z prezentacjami i wystawa-
mi. Bądźcie z nami! »» Autor»grafiki:»UD»Ursynów
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KONKURS NA NAJŁADNIEJSZE OGRÓDKI  
PRZYDOMOWE

Użytkowane przez miesz-
kańców naszej Spółdzielni 
ogródki często są powodem 
do dumy i  świetnym przykła-
dem na to, jak można zadbać 
o przestrzeń.

Zdjęcia, które otrzymali-
śmy razem ze zgłoszeniami 
na ogłoszony w  czerwcu 
ubiegłego roku konkurs, za-
mieszczaliśmy na naszym 
profilu na FB, kilka z  nich 
prezentujemy również tu. 
W październiku w siedzibie 
Spółdzielni gościliśmy lau-
reatów naszego konkursu. 
Zdobywcy trzech równo-
rzędnych nagród - Hanna 
Urbańska, Magdalena Za-
wadzka i  Jacek Ruszczak 
odebrali z  rąk Zastępcy 
Prezesa ds. Eksploatacyj-
no-Technicznych Tomasza 
Roślika podziękowania za 
udział w  konkursie i  upo-
minki – książki oraz krze-
wy, które będą kolejną ozdo-
bą ogródków.

Dziękujemy za udział w na-
szym konkursie i  już te-
raz zachęcamy do udziału 
w kolejnych!

TAKA MIŁOŚĆ SIĘ NIE ZDARZA?
Taka miłość się nie zdarza, 
a  jednak się zdarzyła. Pięk-
na, dojrzała, przepełniona 
ogromnym ciepłem i  zaufa-
niem. A był to moment, kiedy 
zaufanie było potrzebne jak 
powietrze do życia.

Ona piękna, elegancka, 
on szarmancki. Pasowali 
do siebie. A  ich drogi ze-
szły się tu, w  Klubie Se-
niora. Były miłe słowa, 
a  z  czasem długie rozmo-
wy, spacery. Naszych bo-
haterów połączyła trudna 
przeszłość. I  choć młodym 
mogłaby przeszkadzać, 
dojrzałym ludziom, sza-
nującym się nawzajem, 
pomoże odnaleźć wspólny 
język i  przejść jeszcze nie-
jedną trudną chwilę. Z cza-
sem zdecydują, że nadszedł 
ten moment, by być razem, 
może choć na chwilę, prze-
cież mają bagaż wieku i do-

świadczeń, ale ten ciężar 
rozłożą na dwoje, tak bę-
dzie łatwiej.

I nadszedł dzień, kiedy mo-
gli ogłosić wszystkim swą 
radość i  przypieczętować 
swą miłość w  urzędzie. 
Ktoś zapyta: czy w  tym 
wieku to potrzebne? Czy 
wypada? Ale to pytać nie 
wypada o  wiek, bo miłość 
nie ma lat, po prostu poja-
wia się i jest. Ślub był pięk-
ny, wśród przyjaciół przy-
rzekali sobie miłość. Czy 
przyszli wszyscy? Może 
ktoś nie mógł, może ktoś 
nie chciał. Ale to Janeczka 
i Henio, to oni byli tego dnia 
najważniejsi.
 
Zastanawiamy się, jak to 
się dzieje, jaka siła splata 
drogi, życiowe ścieżki, by 
dwoje ludzi mogło się od-
naleźć. Dlaczego tak póź-

no, dlaczego nie wcześniej, 
kiedy byli młodzi, zdrowi. 
Ale to właśnie w  tym mo-
mencie ich życia byli sobie 
oboje potrzebni, przezna-
czeni. Oni musieli się spo-
tkać, by być wsparciem dla 
siebie. Bo to jakość przeży-
tych lat jest najważniejsza, 
nawet jeśli jest to wszystko 
na chwilę. W  tym wieku 
czas płynie szybko, ale nie 
przez palce, bo nic umknąć 
nie może, wszystko jest 
ważne. Zaplanowany spa-
cer po parku, wizyta lekar-
ska czy wspólny wieczór 
przy filiżance herbaty. Ona 
nie pyta, kiedy on milczy. 
On w  sercu uśmiecha się 
do niej i  dziękuje, że jest 
obok.
 
CZY SĄ SZCZĘŚLIWI?
Na pewno ta miłość po-
winna trwać wiecznie, lecz 
przyszedł czas, gdy zgasła. 

Nie, ona się nie skończyła, 
została w sercu kobiety, tej 
pięknej kobiety, która tak 
mocno kochała i  zawsze 
kochać będzie. Bo praw-
dziwe uczucie nigdy nie 
gaśnie, nawet wtedy, gdy 
odchodzi ktoś, kogo tak 
pięknie kochaliśmy.

PS
Jeśli komuś może się 
wydać, że tak idealnych 
związków nie ma… No 
cóż, miłość Janeczki i  He-
nia opisałam tak jak czu-
łam i  tak jak ją widziałam 
własnymi oczami. Proza 
życia była pewnie prozą, 
ale zamkniętą w  czterech 
ścianach. My widzieliśmy 
samo dobro i niech tak po-
zostanie w naszej pamięci, 
a  może nie tylko naszej. 
I  proszę, niech już nikt 
o nic nie pyta.

Pamięci Henia
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SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Sekretariat SMB „Imielin"
sekretariat@smbimielin.pl

Dom Kultury SMB „Imielin"
dkimielin@wp.pl

Ochrona danych osobowych
ochronadanych@smbimielin.pl

Punkt zgłoszeń usterek
punktzgloszen@smbimielin.pl

Rada Nadzorcza
rada.nadzorcza@smbimielin.pl

SEKRETARIAT
 22 546 19 00

DZIAŁ 
EKSPLOATACYJNO 
-TECHNICZNY
 22 546 19 23 

ADMINISTRATOR  
ENKLAWY HAWAJSKA 
 22 546 19 17 / 535 735 597

ADMINISTRATOR 
ENKLAWY  
MIKLASZEWSKIEGO
 22 546 19 15 / 535 748 939

ADMINISTRATOR 
ENKLAWY  
WASILKOWSKIEGO 
 22 546 19 15 / 530 256 969

ADMINISTRATOR  
ENKLAWY  
HIRSZFELDA
 22 546 19 16 / 535 748 839

ADMINISTRATOR  
NOWYCH ZASOBÓW  
DERENIOWA 2-2C, 10,  
GANDHI 27 I 27A 
 22 546 19 17 / 517 961 423

DZIAŁ CZŁONKOWSKO 
-LOKALOWY
 22 546 19 09 

LOKALE UŻYTKOWE
 22 546 19 06 

DZIAŁ FINANSOWO 
-KSIĘGOWY
 22 546 19 04

CZYNSZE
 22 546 19 11 

DZIAŁ  
ORGANIZACYJNO 
-SAMORZĄDOWY
 22 546 19 30 

PUNKT  
ZGŁOSZEŃ  
USTEREK
 22 546 19 24

POGOTOWIE  
HYDRAULICZNE  
(PO GODZINACH  
PRACY  
SPÓŁDZIELNI)
- enklawa Hawajska,  
- Wasilkowskiego
 793 837 040

POGOTOWIE  
HYDRAULICZNE  
(PO GODZINACH PRACY  
SPÓŁDZIELNI)
enklawa Hirszfelda,  
Miklaszewskiego
 604 409 995

POGOTOWIE ELEKTRYCZNE  
(CAŁODOBOWO)
 574 978 907

DOM KULTURY  
„IMIELIN"
 22 641 19 15

KLUB A-4
 22 641 55 18

GALERIA DZIAŁAŃ
 22 643 65 37

PONIEDZIAŁEK
9.00-18.00

WTOREK 
jest dniem bez przyjęć

ŚRODA
9.00-11.00

CZWARTEK
9.00-16.00

PIĄTEK
9.00-11.00

TELEFONY 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA „IMIELIN", UL. MALINOWSKIEGO 5, 02-776 WARSZAWA

INTERNET
Dostęp do modułu eBOK na stronie internetowej – jeżeli nie mają Państwo jeszcze logi-
nu i hasła, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego poprzez stronę 
www.smbimielin.pl w panelu eBOK lub kontakt z działem czynszów (pokój nr 6, telefon 
22 546 19 11).

Dostęp do zasobów strony www.smbimielin.pl dla członków Spółdzielni - jeżeli nie mają 
Państwo jeszcze loginu i hasła, prosimy o kontakt pod nr telefonu 22 546 19 39 lub przesła-
nie zgłoszenia na adres organizacyjny@smbimielin.pl.

E-MAILE

Punkt zgłoszeń usterek
22 546 19 24 

Policja, Straż pożarna, Pogotowie ratunkowe
112

Zgodnie z ubiegłorocznymi zapowiedziami wygaszamy dotychczasowe numery stacjonarne, które przez kilka miesięcy działały równolegle z nowymi.  
Od kwietnia będą działały tylko nowe, zamieszczone powyżej.

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
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DBAMY O KOMFORT  
CIEPLNY ORAZ PORTFELE  
NASZYCH MIESZKAŃCÓW

WIELOLETNIE,  
MIĘDZYNARODOWE  
DOŚWIADCZENIE  
ORAZ PONAD  
25-LETNIE  
DOŚWIADCZENIE  
NA POLSKIM RYNKU
Budując Building Energy 
Solutions wykorzystaliśmy 
nasze międzynarodowe, 
wieloletnie doświadczenie 
oraz innowacyjne rozwią-
zania techniczne, bazujące 
na inteligentnych i zdalnie 
zarządzanych urządze-
niach sterujących. 

DOŚWIADCZENIE  
 I WIEDZA EKSPERTÓW 
VEOLIA
System BES to nie tylko 
inteligentne urządzenia. 
Bardzo ważną rolę odgry-
wa doświadczenie i wiedza 
ekspertów Veolia – ope-
ratów systemu. To ich za-
daniem jest osiąganie jak 
najlepszych rezultatów.  
To oni, zdalnie zarządzając 
pracą węzłów, mają moż-
liwość natychmiastowego 
reagowania na nieprawi-
dłowości i awarie. 

INDYWIDUALNA  
OPTYMALIZACJA
Nasi eksperci dla każdego 
budynku opracowują plan 

grzewczy, dostosowany 
do jego potrzeb energe-
tycznych, uwzględniając 
prognozy pogody dla da-
nej dzielnicy miasta oraz 
uwzględniając potrzeby 
mieszkańców. Zdalne za-
rządzenie pracą węzłów 

ma na celu również kon-
trolę prawidłowości pra-
cy urządzeń. Priorytetem 
jest wypracowanie efek-
tu oszczędności zużycia 
ciepła przy zapewnie-
niu komfortu cieplnego  
w budynku. 

KOMPLEKSOWA  
OBSŁUGA 
POSPRZEDAŻOWA
Dla efektywnego sterowa-
nia systemem BES bardzo 
ważna jest współpraca  
z administratorem bu-
dynku oraz miesz-
kańcami. Dużą rolę 
odgrywa wymiana in-
formacji, zbieranie opinii  
i szybkość reakcji. Waż-
nym elementem dla pra-
widłowego planu grzania 
budynku i kontroli sys-
temu jest umieszczenie  
w wyznaczonych, refe-
rencyjnych mieszkaniach 
czujników temperatury 
wewnętrznej. Dane z nich 
przesyłane są drogą radio-
wą do węzła cieplnego, a 
następnie do Veolia Hub-
grade - Centrum Zarządza-
nia Energią.

TROSKA  
O ZDROWIE  
I ŚRODOWISKO
Optymalizacja zużycia cie-
pła to mniejsze zużycie paliw 
kopalnych co za tym idzie 
znaczna redukcja emisji ga-
zów „cieplarnianych” szkodli-
wych dla środowiska, w tym 
CO2. Element bardzo ważny 
dla naszego zdrowia i przy-
szłości młodszych pokoleń.

SMB „Imielin” jest jednym z naszych kluczowych 
klientów, dla którego już od kilku lat świadczy-
my usługę BES (Building Energy Solutions) – 
system efektywnego zarządzania i optymaliza-
cji zużycia energii cieplnej budynków.

System stworzony został dla wszystkich 
budynków wielomieszkaniowych nieza-

leżnie od ich wieku. Oparty jest na zmia-
nie podejścia do zarządzania ciepłem  
i wykorzystaniu bezwładności cieplnej 
budynku. Efektem wdrożenia systemu są 
przede wszystkim oszczędności: obniże-
nie zużycia ciepła, które przekłada się na 
mniejsze koszty ogrzewania. Istotnym 
czynnikiem jest również znaczna redukcja 

emisji CO2 i troska o nasze zdrowie i śro-
dowisko. Aktualnie w Warszawie ponad 
1500 budynków wielorodzinnych korzysta 
z naszych rozwiązań. Ta liczba bardzo dy-
namicznie rośnie.

Bartosz Krysta – Członek Zarządu, Dyrektor 
ds. handlu Veolia Energy Contracting Poland. 

CO ROBI VEOLIA, ABY WARSZAWIACY OPTYMALNIE PŁACILI ZA CIEPŁO?

CO NAS WYRÓŻNIA

MATERIAŁ PARTNERA

KORZYŚCI DLA 
MIESZKAŃCÓW  
WYNIKAJĄCE  

Z USŁUGI:

Ezapewnienie komfortu
cieplnego niezależnie 
od pory roku i temperatury 
zewnętrznej 

Eoptymalizacja 
zużycia ciepła

Eniższe rachunki
 za ciepło

Eograniczenie
awarii węzła 
cieplnego

Globalnie wypracowany efekt oszczędności ciepła prze-
kłada się również na dodatkowe korzyści finansowe dla 
Spółdzielni. Wdrożenie systemu BES wpisuje się bowiem 
w zakres Ustawy o efektywności energetycznej, dając 
możliwość ubiegania się o świadectwa efektywności 

energetycznej tzw. Białe Certyfikaty. Dla SMB „Imielin” 
za wypracowany efekt oszczędności Urząd  
Regulacji Energetyki przyznał Certyfikaty. 


