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Znamy wyniki konkursu 

„mój dom, moje osiedle”
Poznaliśmy laureatów fotograficznego konkursu, który niedawno ogłosiła nasza spółdzielnia. Konkurs „Mój dom, moje 
osiedle” skierowany był tylko do mieszkańców spółdzielni. 

Trzeba jednak przyznać, że zaintereso-
wanie naszą fotograficzną zabawą nie 
było duże. Ostatecznie komisja konkur-
sowa oceniła sześć prac.

Nagrodzone fotografie będą pu-
blikowane w  naszym „Informato-
rze” oraz jubileuszowym kalendarzu 
na rok 2023. Poza tym mieszkańcy, 

którzy wzięli udział w  zabawie, otrzy-
mali ciekawe upominki. Korzystając 
z okazji dziękujemy wszystkim za udział  
w konkursie. 

W tych szczególnie trudnych czasach  
wszystkim mieszkańcom naszej spółdzielni oraz ich rodzinom i bliskim

życzymy spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia.
Niech ostatnie dni tego roku budzą w Was dobre wspomnienia  

i dadzą nadzieję na lepszy rok.

Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy  
RSM im. Komuny Paryskiej w Gdyni
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Robotnicza Spółdzielnia MieSzkaniowa
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informacja wydawcy: Publikacja wykonana na zlecenie RSM im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Przychody z reklam pokryły koszty związane z przygotowaniem informatora. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam.

W  lipcu ze swojego stanowiska zrezygnowała 
główna księgowa, a jej miejsce zajmuje od 1 li-
stopada Pani Mariola Nowak, która jest jedno-
cześnie członkiem Zarządu. Ponadto w związ-
ku z  trwającym na wniosek Rady Nadzorczej 
postępowaniem przygotowawczym w Prokura-
turze Rejonowej w Gdyni, z dniem 30.09.2022 
roku zastosowano wobec prezesa Wiesła-
wa Wawera środek zapobiegawczy poprzez 

zawieszenie Go w czynnościach kierowniczych.  
Wobec tych okoliczności zaszła konieczność, 
by zapewnić ciągłość pracy w organie reprezen-
tacyjnym Spółdzielni jakim jest Zarząd. Dlate-
go Rada Nadzorcza wyznaczyła ze swego grona 
Pana Mariana Furtaka do czasowego pełnienia 
funkcji członka Zarządu.
Na grudniowym posiedzeniu Rada Nadzor-
cza postanowiła odwołać p. Wiesława Wawera 

z funkcji Prezesa, biorąc pod uwagę fakt, że po-
stanowienie Prokuratora stało się prawomocne.
Obecnie Zarząd spółdzielni pracuje w składzie 
trzyosobowym, a Rada Nadzorcza niezwłocznie 
ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa.
Rada Nadzorcza czyni duże starania, by dzia-
łalność spółdzielni przebiegała bez zakłóceń 
i wszystkie zobowiązania wobec członków i in-
stytucji z zewnątrz były realizowane.

Profesjonalizm i doświadczenie 

mamy kolejnego Lidera

Jak już informowaliśmy w  poprzednim wy-
daniu od 1 listopada w  związku z  wypowie-
dzeniem umowy przez poprzednią główna 
księgową dowództwo nad spółdzielczymi fi-
nansami objęła Pani Mariola Nowak. W  na-
szej Spółdzielni główna księgowa pełni rów-
nież funkcję członka Zarządu.  
- Wiem jak funkcjonuje nasza spółdzielnia, 
gdyż od lat jestem mieszkanką jednego z osie-
dli, a  tym samym członkiem RSM. Uważam, 

że fakt ten może mieć pozytywny wpływ na 
moją pracę. Spółdzielnia jest dużym przedsię-
biorcą, gdzie na pewno nie brakuje wyzwań, 
jak i  pracy. Jestem tu jednak po to, by po-
dejmować się tych wyzwań, abyśmy wszyscy 
w niedalekiej przyszłości mogli czerpać z tego 
korzyści – mówi nam Mariola Nowak.
W  pionie księgowości będzie kierowała 
11-osobowym zespołem. Główna księgowa 
podkreśla profesjonalizm i  doświadczenie 

swoich współpracowników. 
- Prowadzona przez nas księgowość musi być 
nie tylko zgodna ze wszystkimi zasadami ra-
chunkowości, czy normami prawnymi, ale 
musi być również przejrzysta i transparentna. 
Z  całym zespołem dołożymy wszelkich sta-
rań, aby statek, na którym wszyscy płyniemy 
nie został pokiereszowany przez sztorm wy-
wołany kryzysem gospodarczym – podsumo-
wuje Mariola Nowak.

Działalność naszej spółdzielni od wielu lat jest doce-
niana, czego wynikiem jest przyznanie po raz kolejny 
zaszczytnego tytułu „Lidera Spółdzielczości Miesz-
kaniowej” przez miesięcznik „Administrator i Me-
nedżer Nieruchomości”. Warto dodać, że nagrodę – 
w kategorii dużych spółdzielni mieszkaniowych nie 
inwestujących w nowe nieruchomości mieszkaniowe 
– otrzymało tylko 14 spółdzielni mieszkaniowych 
w Polsce. 
- Cieszy nas fakt, że znajdujemy się w doborowym 
towarzystwie spółdzielni mieszkaniowych, które 
wyróżniają się nie tylko wynikami ekonomicznymi, 
przedsiębiorczością, ale także ciekawymi inicjatywa-
mi na rzecz swoich członków – mówi nam Dariusz 

Roman, zastępca prezesa Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni.
Dziennikarze magazynu pod uwagę brali chociażby 
działania naszej spółdzielni w kierunku oszczędności 
energetycznych i pozyskiwania tzw. białych certyfi-
katów. Tylko w tym toku uzyskaliśmy z tego tytułu 
113.714 złotych. Doceniono również nasze pro-
gramy pomocowe w  realizacji robót remontowych, 
dzięki którym możemy wykonywać znacznie szerszy 
zakres robót w krótszym terminie.  
- Nagroda cieszy, ale na laurach nie spoczywamy. 
W dalszym ciągu będziemy czynić starania, by kolej-
ne plany gospodarcze były realizowane bez zakłóceń 
– dodaje Dariusz Roman.

Rada Podjęła decyzję

Nowa steRNiczka księgowości 

doceNieNi za ciekawe iNicjatywy 

zmiany osobowe w zarządzie spółdzielni 
Z przykrością informujemy, że po latach stabilizacji nastąpiły zmiany w osobowym składzie Zarządu spółdzielni. 

wydawca: Agencja Wydawniczo-Marketingowa „Wydma” Grzegorz Burdyński
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Informator spółdzielczy

Światowy kryzys gospodarczy od dłuższego czasu zagląda 
również do kieszeni Polaków. Odczuwamy to na każdym 
kroku – także w opłatach za lokale. Trzeba jednak na sa-
mym początku powiedzieć, że ok. 75-80 % składowych 
płaconego przez nas „czynszu” nie jest zależna od spół-
dzielni. Spółdzielniom mieszkaniowym niestety przy-
padła w  udziale niewdzięczna rola powiadamiającego 
o podwyżkach, poborcy i windykatora opłat - w imieniu 
miasta, dostawców ciepła, energii elektrycznej oraz wody. 
Ale to właśnie na spółdzielni niektórzy mieszkańcy wie-
szają przysłowiowe psy za wszelkie podwyżki, na które 
spółdzielnia nie ma kompletnie żadnego wpływu. Dość 
powiedzieć, że tylko w  tym roku cena ogrzewania na-
szych mieszkań wzrosła o ok. 60 %.
- Musimy dostosować się do rynku i narzucanych cen. 
Nie od nas zależą koszty ogrzewania, energii elektrycznej, 
wody i ścieków, śmieci, podatków od nieruchomości, wie-
czystego użytkowania, usług czy szeroko rozumia-
nych materiałów– wylicza Dariusz Roman, zastępca 
prezesa RSM im. Komuny Paryskiej. 
Biorąc powyższe uwarunkowania, a  także wzrost 

minimalnego wynagrodzenia od stycznia na kwotę 
3490 zł (od lipca na kwotę 3600 zł) i założoną in-
flację 15%, nie uniknęliśmy wzrostu stawki eksplo-
atacyjnej, która jest zależnym od spółdzielni skład-
nikiem opłat.
- Przy podejmowaniu decyzji braliśmy pod uwagę panu-
jącą obecnie sytuację, w której znaleźli się też członkowie 
naszej spółdzielni.  Kontrahenci, z którymi współpracuje-
my w sprawie np. utrzymania zieleni, odśnieżania, robót 
awaryjnych czy przeglądów technicznych podwyższyli 
ceny za swoje usługi. Analizowaliśmy wszystkie wydatki 
i przychody. Niektórzy nasi najemcy lokali użytkowych 
mają problemy w prowadzeniu działalności, a co za tym 
idzie również z  płatnościami. Wiele lokali użytkowych 
pozostaje niewykorzystanych, co powoduje znacznie 
mniejsze dochody spółdzielni z działalności gospodarczej. 
Pomimo tego zakładamy dofinansowanie z pożytków do 
stawki eksploatacyjnej na poziomie średnio 0.30 zł/m2.
Postanowiliśmy w  stopniu minimalnym podwyższyć 
stawki eksploatacyjne. Będą one jednak zróżnicowa-
ne, ponieważ wydatki analizowane są indywidualnie 

w  każdej nieruchomości – podkreśla Mariola Nowak, 
główna księgowa spółdzielni. 
Zarząd Spółdzielni na bieżąco będzie analizował wydatki 
zależne od Spółdzielni, by w optymalnym stopniu mie-
ścić się w kosztach założonych w Planie Gospodarczym 
bez potrzeby wprowadzania korekt. 
Chcąc minimalizować koszty, dokonano m. in. wymiany 
oświetlenia parkowego na energooszczędne lampy LED. 
Dzięki temu zużycie energii spadło czterokrotnie. Poza 
tym przeprowadzono inwentaryzację wszystkich grzejni-
ków w pomieszczeniach wspólnych. 
- Dzięki temu tak ustawione zostały grzejniki, aby części 
wspólne budynków nie były przegrzane. Takim posunię-
ciem chcemy zminimalizować koszty ogrzewania klatek 
schodowych, pralni czy suszarni – dodaje Dariusz Roman. 
Na koniec należy podkreślić jeszcze, że zadłużenie miesz-
kańców według stanu na dzień 30 wrzesień 2022 r. wyno-
si 2 704 844,7 zł i kształtuje się od pewnego czasu na nie-
zmienionym poziomie. Jest to efekt dobrego regulaminu 
windykacyjnego, który obowiązuje w  naszej spółdzielni 
i skutecznej jego realizacji przez służby windykacyjne.

Nasza spółdzielnia była pierwszą na Pomorzu, gdzie 
mieszkańcy utworzyli Samorządy Nieruchomości. To 
właśnie mieszkańcy za pośrednictwem tego organu mają 
zdecydowany głos w kwestii wydatkowania funduszu re-
montowego. Służby techniczne wskazują jedynie roboty 
niezbędne do wykonania wynikające z  obowiązujących 
przepisów oraz z przeglądów okresowych. 
Po 2-letniej przerwie spowodowanej pandemią odbyły 
się już bezpośrednie spotkania z  Samorządami Nieru-
chomości oraz mieszkańcami.
- W tym roku wróciliśmy do tych spotkań. W niektórych 
przypadkach przeprowadzone zostały wybory uzupełnia-
jące. Była to też doskonała okazja do omówienia kwe-
stii prawnych, które będą wymuszać na spółdzielniach 
mieszkaniowych wprowadzenie przepisów związanych 
z  oszczędzaniem energii cieplnej – mówi Dariusz Ro-
man, zastępca prezesa RSM im. Komuny Paryskiej. 
Spotkania z  Samorządami Nieruchomości poświęcone 

były też na omówienie przyszłorocznych prac remonto-
wych. Zarząd spółdzielni wskazał, które roboty powin-
ny być zrealizowane w pierwszej kolejności. Chodzi tu 
przede wszystkim o wymianę instalacji wodnej i kanali-
zacyjnej, które są nadszarpnięte zębem czasu i w związku 
z tym coraz częściej dochodzi do awarii. Trzeba jednak 
pamiętać, że każda nieruchomość musi posiadać odpo-
wiednią ilość środków finansowych, aby prace mogły 
ruszyć.
- Wiosną odbędzie się Walne Zgromadzenie, podczas 
którego mieszkańcy będą głosować uchwałę dotyczącą 
rozszerzenia programu pomocy na wszystkie prace re-
montowe. Dzięki takim możliwościom będziemy mogli 
przyspieszyć realizację wielu zadań. W tym miejscu trzeba 
zauważyć, że współpraca z Samorządami Nieruchomości 
układa się dobrze, dzięki czemu w kwestii remontów nie 
ma rozbieżności między naszymi sugestiami a oczekiwa-
niami członków spółdzielni. Cieszę się, że mieszkańcy 

rozumieją potrzeby i często sami dochodzą do wniosku, 
że należy podwyższyć fundusz remontowy, co jest szcze-
gólnie ważne teraz, kiedy ceny materiałów budowlanych 
są niezwykle drogie – podobnie zresztą jak koszty pracy 
– tłumaczy Dariusz Roman.
Poza tym wysoka inflacja powoduje, że pieniądz tra-
ci wartość, dlatego każdą złotówkę warto właśnie w tej 
chwili wydatkować chociażby na zadania remontowe. 
- Niektóre prace tj. malowanie klatek schodowych można 
etapować i wykonywać je w przeciągu kilku lat, dlatego 
zachęcam do podejmowania odważnych decyzji i  pro-
wadzenie – chociażby częściowych prac remontowych 
– zachęca Dariusz Roman. - Dziękując Samorządom 
Nieruchomości i Radzie Nadzorczej za dobrą i owocną 
współpracę na rzecz poprawy warunków mieszkanio-
wych naszych mieszkańców, życzę w  imieniu Zarzą-
du aby w nowym roku cała spółdzielcza społeczność mia-
ła poczucie stabilności i dobrych perspektyw.

zNamy PlaN gosPodaRczy Na 2023 Rok 

PlaNy RemoNtów Na Rok PRzyszły są PRzygotowaNe 

wydatki pod szczególnym nadzorem 

Priorytetem jest wymiana instalacji  
wodnej i sanitarnej 

Plan gospodarczy na 2023 roku został już sporządzony. Czym charakteryzuje się przyszłoroczny budżet naszej spółdzielni?  Przede wszystkim szczególnym 
nadzorem wydatków, by w minimalnym stopniu wydatkami zależnymi od spółdzielni obciążyć finanse mieszkańców.

Rada Nadzorcza RSM im. Komuny Paryskiej zatwierdziła plan funduszu remontowego nieruchomości mieszkaniowych na 2023 rok. Uchwalony fundusz obejmuje 
wpływy od mieszkańców oraz szacunkowy bilans otwarcia roku bieżącego. Intencją takiego działania Rady Nadzorczej jest, by Zarząd mógł jak najszybciej 
zatwierdzić rzeczowe plany remontów i przeprowadzić przetargi na roboty. Oczywiście rzeczowe plany remontów ustalane są przez Kierowników Administracji 
Osiedli we współpracy z Samorządami Nieruchomości.



R s m  i m .  k o m u n y  P a r y s k i e j  w  g d y n i  i n f o r m u j e  o  m o ż l i w o ś c i  w y n a j m u :

Bliższych informacji na temat lokali można uzyskać przy ul. Podgórskiej 14 w Gdyni 
pok. nr 27,28 lub telefonicznie pod nr 58 669-21-11, 58 669-21-01

1. miejsca parkingowego nr 17 w hali garażowej, 
przy ul.Kasztanowej 1 w Gdyni, o pow. 14,8 m2

2. lokalu użytkowego przy ul. Unruga 39 w Gdyni 
(podschodzie), o powierzchni 15,60 m2

3. lokalu użytkowego przy ul. Unruga 39 w Gdyni 
(podschodzie), o powierzchni 15,80 m2

4. lokalu użytkowego przy ul. Unruga 39 w Gdyni 
(piętro), o powierzchni 71 m2

5. lokalu użytkowego przy ul. Unruga 39 w Gdyni 
(piętro), o powierzchni 109 m2

6. lokalu użytkowego przy ul. Unruga 39 w Gdyni 
(piętro), o powierzchni 198 m2

7. lokalu użytkowego przy ul. Unruga 78, pawilon 
w Gdyni, o powierzchni użytkowej 21,90 m2

8. lokalu użytkowego przy ul. Cylkowskiego 12 
w Gdyni, o powierzchni 130,00 m2

9. lokalu użytkowego przy ul. Kapitańska 43 w Gdyni, 
o powierzchni 71,00 m2


