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Od początku wyboru Zarządu w obecnym 
składzie, Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-
MOS” podejmowała działania nakierowane 
na poprawę jakości usług świadczonych na 
rzecz mieszkańców. 

Dla realizacji tego celu dokonano następu-
jące działania:

n przeprowadzono reorganizację schematu 
organizacyjnego i regulaminów pracy Spół-
dzielni, w tym dostosowano do obecnych 
standardów stanowiska pracy,

n dokonano zmian personalnych wśród pra-
cowników na stanowiskach kadry kiero-
wniczej na administracjach,

n dokonano zmian personalnych wśród pra-
cowników na stanowiskach kadry kiero-
wniczej w biurze Zarządu SM,

n przeprowadzono szkolenia w celu podnie-
sienia kwalifikacji pracowników (skorzysta-
no między innymi z dofinansowań Krajowe-
go Fundusz Szkoleniowego), szkolenia we-
wnętrzne oraz inne branżowe, 

n zmieniono podejście do lokatora - petenta 
(wdrażamy procedury obsługi ISO, wyda-
no wytyczne jak prowadzić rozmowę i jak 
rozwiązywać problemy naszych lokato-
rów itp.),

n zwiększono ilość wewnętrznych kontroli 
jakości pracy pracowników (kontrole za-
powiedziane   i niezapowiedziane),

n wprowadzono dodatkową ilość spotkań lo-
katorskich oraz zwiększono ilość bezpo-
średnich kontaktów z lokatorami,

n Członkowie Zarządu (Prezes i Wicepreze-
si) są zawsze dostępni dla lokatorów bez 
względu na wskazane w Regulaminie wy-
znaczone dni dyżurów,

n uruchomiono pomoc dla mieszkańców z ul. 
gen. Andersa (b. ul. Wieczorka) poprzez do-
radztwo i wydawanie wniosków o zmianę 
dokumentów i danych adresowych w ZUS 
i Tauron,

n zmieniono sposób przeprowadzania coty-
godniowych narad z kierownictwem 
w szerszym składzie (działy wszystkich 
prezesów) w obecności całego zarządu,

n rozpoczęto w pełni inwentaryzować pi-
wnice (podpisanie umów na najmy części 
wspólnych),

n wprowadzane są ujednolicone umowy na 
dzierżawę lokali użytkowych, pomieszczeń 
oraz terenów.

Zarząd SM podejmuje działania mające na 
celu obniżenie kosztów związanych ze zuży-
ciem energii cieplnej i elektrycznej budyn-
ków SM „JAS-MOS” poprzez ich moderni-
zację – termomodernizację, montaż LED-
owych źródeł światła, itp. 

Podjęte działania to: 

n wykorzystanie funduszy zewnętrznych 
- w 2017 r. przygotowano do termomo-
dernizacji 8 budynków w ramach środków 
wsparcia z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej,

n starania w celu pozyskania premii za tak 
zwane „Białe Certyfikaty”,

n umożliwienie uruchomienia Fotowoltaiki - 
zainicjowano proces wymiany (na całych 
zasobach) oświetlenia części wspólnych na 
oświetlenie energooszczędne typu LED 
z automatycznymi włącznikami. 

Podjęte zostały działania w dziedzinie 
ochrony zdrowia i życia wszystkich loka-
torów:

n Zarząd SM pracuje nad przygotowaniem 
programu obsługi lokatorów o wydłużo-
nym czasie pracy administracji,

n prowadzone są prace zmierzające do wpro-
wadzenia zintegrowanego sytemu zarzą-
dzania,

n wprowadzono zasadę kontroli szczelności 
i jakości pracy pieców gazowych we wszy-
stkich lokalach mieszkalnych,

n podniesiono jakość i dokładność kontroli 
instalacji elektrycznej,

n trwa sukcesywne rozbudowywanie moni-
toringu zgodnie z wnioskami lokatorów,

n realnie poprawiono skuteczność współ-
pracy administracji osiedlowych z Policją - 
zwłaszcza na administracji na Os. A. Bożka,

n publikowane są zanonimizowane zdjęcia 
oraz filmiki w mediach społecznościowych 
piętnujące wandalizm.

 
Zarząd swoje działania kieruje także, w celu 
podniesienia wartości budynków  mieszkal-
nych SM „JAS-MOS” poprzez zwiększanie 
atrakcyjności lokali na rynku nieruchomoś-
ci, na modernizację techniczną, oraz: 

n sukcesywną poprawę stanu technicznego 
budynków,

n modernizację sieci domofonowej oraz 
wprowadzenie instalacji domofonowej na 
całych zasobach,

n modernizację oświetlenia w klatkach scho-
dowych,

n modernizację sieci zbiorczej anten – zwię-
kszenie odbioru o 8 kanałów na całych za-
sobach,

n modernizację budynków gospodarczych na 
odpady komunalne, ścisłą i skuteczną współ-
pracę w tym zakresie z władzami miasta. 

Zwiększenie atrakcyjności spędzania czasu 
wolnego wokół budynków poprzez moder-
nizację, budowę terenów rekreacyjnych, 
placów zabaw, ścieżek edukacyjnych. 

Działania te wdrażane są poprzez:

n poprawę jakości i bezpieczeństwa na pla-
cach zabaw,

n prowadzenie prac mających na celu przy-
gotowanie propozycji utworzenia rekre-
acyjno-sportowych placów dla dorosłych,

n zmianę, w bardzo szerokim zakresie fun-
kcjonowania, gospodarki dendrologicznej, 
przygotowania specjalistycznego praco-
wników, zmianę i poprawę obiegu doku-
mentów.

Angażowanie mieszkańców do aktywnego 
uczestnictwa w programie rewitalizacji po-
przez zastosowanie: 

n większej ilości informacji, promocję wize-
runku i działań SM (nowa gazetka, fanpage 
na portalu społecznościowym Facebook, 
tablica LED),

n bezpośrednich spotkań z lokatorami w te-
renie,

n dodatkowych spotkań z lokatorami – spot-
kania „remontowe” i „kwietniowe”.

n
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Realizacja uchwały Walnego Zgromadzenia 
Nr 13/2016 - tzw. rewitalizacyjnej
W związku z zapytaniami członków, kierowanymi do Zarządu, w trakcie tegorocznych obrad Walnego Zgromadzenia 
przedstawiamy informację dot. realizacji ubiegłorocznej uchwały dotyczącej określenia kierunków rozwoju działalności Spółdzielni.

Nowy plac zabaw
Słoneczna 20-30, 32-42

Nowy plac zabaw
Zielona 44-62, 76 A-J

Zagospodarowanie terenów zielonych
Os. Złote Łany

Nowe nasadzenia przy ul. Warmińskiej



Po Walnym Zgromadzeniu
 W miesiącu maju odbyło się sześć części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mie-
szkaniowej  „JAS–MOS” w Jastrzębiu-Zdroju. Frekwencja na Walnym Zgromadzeniu 
w sumie wyniosła 2,28 % wszystkich członków Spółdzielni (w tym: Os. A. Bożka - 2,40%, 
Os. Pionierów – 1,11%, Os. Zdrój - 3,44%, Wodzisław Śl. - 1,63%, Os. Złote Łany – 4,11%, 
Os. Przyjaźń - 3,47%).

 Podjętych zostało 11 uchwał, w tym 7 uchwał zatwierdzających sprawozdawczość 
za 2016 r. oraz uchwały w następujących sprawach:

n jedna uchwała dot. odwołania od uchwały Rady Nadzorczej – Walne uchyliło uchwa-
łę Rady Nadzorczej pozbawiającą członkostwa za zaległości czynszowe,

n jedna uchwała dot. podziału nadwyżki bilansowej za 2016 r.,
n jedna uchwała dot. wyrażenia opinii w sprawie zmiany sposobu rozliczania kosztów 

sprzątania klatek schodowych,
n jedna uchwała dot. wyrażenia opinii w sprawie nie wprowadzania obowiązkowego 

ubezpieczenia lokali mieszkalnych.

 Do tegorocznego Walnego Zgromadzenia członkowie, korzystając z zapisów usta-
wowych i statutowych, złożyli pięć projektów uchwał. 

Projekty te dotyczyły:
n zmian w regulaminie Rady Nadzorczej,
n zmiany w zapisach uchwały Walnego Zgromadzenia Nr 13/2016 w sprawie uchwale-

nia kierunków rozwoju działalności Spółdzielni,
n zmian w statucie,
n wyrażenia przez Walne Zgromadzenia opinii w sprawie zmiany sposobu rozliczania 

kosztów sprzątania klatek schodowych na rozliczanie na lokal, 
n wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia lokali mieszkalnych od podstawo-

wych ryzyk.

 Walne Zgromadzenie nie uchwaliło zmian w regulaminie Rady Nadzorczej, nie 
podjęło uchwały w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności Spółdzielni, ani 
nie uchwaliło zmian statutowych. Członkowie obecni na obradach Walnego wyrazili po-
zytywną opinię w sprawie zmiany sposobu rozliczania kosztów sprzątania klatek scho-
dowych oraz negatywną opinię w sprawie wprowadzenia obowiązkowego ubezpiecze-
nia lokali. 

 W związku z propozycjami zmian statutowych wniesionymi do porządku obrad Wal-
nego Zgromadzenia Rada Nadzorcza deklaruje powołanie Komisji statutowej, która na 
kolejne Walne Zgromadzenie opracuje, poprawne pod względem prawnym, projekty 
uchwał. Komisja statutowa rozpocznie swoją działalność na przełomie roku. 

 Członków, którzy wnieśli pod obrady projekt zmian statutowych, jak również innych 
członków chętnych do udziału w pracach Komisji prosimy o pisemne zgłoszenie się do 
Spółdzielni w terminie do końca października b.r.
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Zarząd SM podejmuje działania mające na 
celu usuwanie barier architektonicznych 
dla pełnosprawnych i niepełnosprawnych 
lokatorów: 

n podejmowane są próby zwiększenia środ-
ków zewnętrznych na realizację tego celu – 
schody zewnętrzne, podjazdy na chodniki 
itp.,

n wykonywane są parkingi dla niepełno-
sprawnych oraz strefy wyłączenia z ruchu – 
zmiany przebiegają sukcesywnie na wszy-
stkich zasobach,

n sukcesywnie dokonywane są wymiany 
wind na całych zasobach. 

Zarząd SM podejmuje działania, w celu 
wprowadzenia systemów informatycznych 
umożliwiających bezpośrednią kontrolę 
swoich wydatków związanych z używaniem 
mediów:

n wodomierze z odczytem radiowym firmy 
Bmeters – zadanie jest realizowane na ca-
łych zasobach,

n podzielniki ciepła – sposób rozliczenia po-
zostawiony w gestii lokatorów w danej klat-
ce schodowej,

n przygotowanie się do wprowadzenia no-
wego nowoczesnego zaintrygowanego sy-
stemu informatycznego do rozliczeń z lo-
katorami oraz obsługującego Spółdzielnię, 
jako zakładu pracy,  

Wykorzystanie finansowych środków zew-
nętrznych: Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regional-
ny Program Operacyjny, środki Powiato-
wego Urzędu Pracy, programy ministerialne 
oraz inne zewnętrzne: 

n projekt o dofinansowanie kształcenia usta-
wicznego pracowników z Krajowego Fun-
duszu Szkoleniowego (pozyskano kwoty: 
w 2015 roku: 37 074,40 zł, 2017 roku: 
26 652,00 zł),

n projekt tworzenia miejsc legalnej pracy 
z Powiatowego Urzędu Pracy (w 2016 roku 
248 000 zł, w 2017 roku 240 000 zł),

n podjęto działania zmierzające do nawiąza-
nia współpracy z czeskimi spółdzielniami 
mieszkaniowymi, w celu zachęcenia do po-
zyskiwania środków unijnych, transgra-
nicznych,

n przeprowadzono analizę SWOT udziału 
w konkursie: 1.3.2 „Wspieranie efektywno-
ści energetycznej w sektorze mieszkanio-
wym”,

n analizowano i rozpatrywano możliwości 
udziału w konkursach dotyczących termo-
modernizacji oraz odnawialnych Źródeł 
Energii,

n poszukiwanie programów wprowadzają-
cych innowacje, nowe technologie, szcze-
gólnie dla małych, średnich przedsię-
biorstw (MŚP),

n podejmowanie działań w celu realizacji 
projektów miękkich dla lokatorów, prowa-
dzenie konsultacji z Urzędem Marszałkow-

skim oraz uczestnictwo w spotkaniach 
w Urzędzie Marszałkowskim z przedstawi-
cielami Europejskiego Funduszu Społecz.

Zarząd prowadzi także działania, w celu 
uzyskania maksymalnej efektywności fi-
nansowania ze środków własnych oraz win-
dykowanych poprzez: 

n odchodzenie od konserwacji urządzeń elek-
trycznych na rzecz zadłużonych lokatorów,

n zwiększanie ilości powiadomień,
n wprowadzenie miękkiej windykacji,
n wprowadzenie szybszej informacji o zadłu-

żeniu lokatora,
n odkup zadłużonego lokalu (szybsze odzy-

skanie zadłużenia),
n remont przygotowujący lokal do efektyw-

nej sprzedaży (podnoszenie wartości lokalu 
mieszkalnego). 

Maksymalne wykorzystanie funduszu re-
montowego oraz uzyskiwanie „dobrych cen 
za dobre usługi”, wykorzystując prawidłowo 
mechanizmy przetargów i negocjacji oraz 
licytacji. 

W opracowaniu są mapy finansowania eta-
pów rewitalizacji i powiązania środków fi-
nansowych własnych z zewnętrznymi, a to 
przez: 

n poprawę jakości pracy komisji przetargo-
wej, stosowania różnych rozwiązań prze-
targowych, w zależności od przedmiotu 

usługi i zakupu,
n zmianę podejścia do obrotu lokalami mie-

szkalnymi: organizacja przetargów na za-
kup oraz przetargów na najem lokali (użyt-
kowych i mieszkalnych). 

Zarząd wdrożył System Zarządzania Jakoś-
cią ISO 9001:2015 poprawiając jakość usług 
świadczonych na rzecz mieszańców (ISO 
wdrożono we własnym zakresie). Sukce-
sywnie system jest poprawiany i uzupeł-
niany.  Do tej pory dokonano i wprowadzono 
zmiany w zakresie: 

n oceny systemowej pracowników,
n regulaminu wyjść prywatnych,
n oceny systemowej firm współpracujących,
n wprowadzania karty kontroli inwestycji,
n regulaminu korzystania z telefonów służ-

bowych.
 
Ponadto, zgodnie z nakazem Państwowej In-
spekcji Pracy oraz wnioskami Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w za-
kresie dostosowania pomieszczeń socjalnych 
dla pracowników do obowiązujących prze-
pisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
norm sanitarnych, wyremontowano i adopto-
wano pomieszczenia na ul. Zielonej 11, 13, 15, 
Miodowej 2, 1 Maja. W  bieżącym roku zo-
stanie zakończona adaptacja pomieszczenia 
przy ul. Śląskiej 17 oraz przy ul. Słonecznej 18 
A. Proces adaptacji, modernizacji oraz remon-
tów pomieszczeń socjalnych dla pracowników 
zostanie w całości zakończony.

Część I – Os. A. Bożka

Część II – Os. Pionierów

Część III – Os. Zdrój

Część IV – Wodzisław Śl.

Część V – Os. Złote Łany

Część VI – Os. Przyjaźń



Prace remontowe 
i dociepleniowe
 Trwają prace remontowe zaplanowane do realizacji w 2017 roku. Na całych 
zasobach Spółdzielni zaplanowano wykonanie robót o wartości ok. 6 mln zł 

 Roboty remontowe są finansowane ze zgromadzonych na poszczególnych 
nieruchomościach opłat na funduszu remontowym, tzn. że każda nieruchomość 
sama finansuje prace, które są na niej przeprowadzane. 

 W gablotach ogłoszeń umieszczonych na klatkach schodowych znajdziecie 
Państwo szczegółowy zakres prac remontowych przewidzianych do realizacji na 
poszczególnych nieruchomościach zgodnie z planem remontów na 2017 r. 

 W ramach funduszu remontowego części wspólnej nieruchomości w 2017 r. 
realizowane są prace dociepleniowe ścian frontowych budynków zlokalizowa-
nych przy ul. Harcerskiej 5-7, Miodowej 2-4 oraz Kusocińskiego 25-43. Prace te 
planuje się częściowo dofinansować ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 W przypadku kompleksowych dociepleń poszczególnych budynków, zgodnie 
z obowiązującymi zasadami rozliczania kosztów termomodernizacji, jedynie mie-
szkańcy  budynków kompleksowo docieplanych biorą udział w finansowaniu tych 
prac po wyrażeniu takiej woli przez wymaganą większość. Uważa się, że mie-
szkańcy wyrażają zgodę na ocieplenie budynku, jeżeli co najmniej 55 % użytko-
wników lokali biorących udział w ankietowaniu (tzn. tych którzy zwrócili wypeł-
nione oświadczenie do ankiety we wskazanym w niej terminie i miejscu) w danym 
budynku wyrazi zgodę na jego ocieplenie wraz z jednoczesnym zobowiązaniem 
się do pokrycia kosztów prac. Użytkownikom każdego lokalu przysługuje w an-
kietach jeden głos. Do wyrażenia swojej woli w ankiecie uprawnieni są: 

n członkowie Spółdzielni lub ich współmałżonkowie, 
n osoby niebędące członkami, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe 

prawo do lokalu mieszkalnego, 
n właściciele lokali niebędący członkami, 
n najemcy lokali mieszkalnych. 

 W ankietowaniu nie bierze się pod uwagę głosów użytkowników lokali zlo-
kalizowanych bezpośrednio przy przegrodach pionowych (ścianach szczyto-
wych) docieplonych w okresie poprzedzającym ankietowanie.

 W roku bieżącym, po uzyskaniu pozytywnych wyników ankietowań, Spół-
dzielnia planuje zrealizować kompleksowe prace dociepleniowe na pięciu budyn-
kach naszych zasobów tj. przy ul. Wrzosowej 1-19, Konopnickiej 8, Wyspiań-
skiego 1-7 w Jastrzębiu – Zdroju oraz 26 Marca 118-128 oraz PCK 14-20 w Wo-
dzisławiu Śl. Przedmiotowe prace planuje się zrealizować w oparciu o finanso-
wanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
które daje możliwość częściowego umorzenia kredytu przeznaczonego na ten 
cel. 

 Zachęcamy użytkowników niedocieplonych budynków do składania stoso-
wnych wniosków w sprawie dociepleń oraz popierania idei termomodernizacji 
w trakcie ankietowań. Docieplenie budynku niesie ze sobą wiele korzyści. Prze-
prowadzenie  prac dociepleniowych pozwala na:

n obniżenie zużycia kosztów centralnego ogrzewania – zużycie energii cieplnej 
w docieplonym budynku jest mniejsze nawet o kilkadziesiąt procent od zużycia 
ciepła w niedocieplonym budynku tego samego typu, co jednocześnie ma ko-
rzystny wpływ na środowisko (zmniejszenie emisji zanieczyszczeń),  

n poprawę komfortu cieplnego budynku – mikroklimat pomieszczeń znacznie 
się poprawia poprzez zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotności 
powietrza zarówno podczas chłodnej zimy i gorącego lata,

n likwidację błędów technologicznych, mostków termicznych, „przewiewania” 
i przemarzania ścian, co jest również często przyczyną powstania zagrzybień 
budynków (wyeliminowanie kondensacji pary wodnej na powierzchni przeg-
ród),

n poprawę izolacyjności akustycznej – znaczne wyciszenie budynku,
n poprawę estetyki budynku – szare elewacje budynków stają się kolorowe, 

a przez to nasze osiedla stają się ładniejsze,
n przedłużenie żywotności konstrukcji budynku narażonej na działanie nieko-

rzystnych czynników zewnętrznych,
n zwiększenie wartości mieszkań. 
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  Remont kominów na ul Kaszubskiej – stan przed i po remoncie  

  Łącznik przy ul. Staszica – stan przed i po remoncie  

  Prace dociepleniowe na ul. Kusocińskiego 25-43, Miodowej 2-4 oraz Harcerskiej 5-7  



Masz problem z opłatami 
czynszowymi? 

Pomyśl o konsekwencjach 
Możesz ich uniknąć!

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-
MOS” już od wielu lat wykorzystuje wszel-
kie dostępne działania windykacyjne, 
mające na celu odzyskanie należności. Na 
koniec 2016.r zaległości aktualnych użyt-
kowników lokali mieszkalnych kształto-
wały się na poziomie 2 562 918,82 zł 
(bez odsetek od nieterminowych płatno-
ści) co w przeliczeniu na 1 m² powierzchni 
użytkowej wszystkich lokali mieszkalnych 
Spółdzielni (315 744,43m²) wynosi 8,12 zł. 
Jak wiadomo nie tylko Nasza Spółdzielnia 
boryka się z problemem windykacji należ-
ności w sektorze mieszkaniowym. Nie jest 
to proste zadanie, ponieważ większość na-
szych dłużników jest przekonana, że jeżeli 
są właścicielami mieszkania, to nikt nie ma 
prawa odebrać im własności. I właśnie 
w tym miejscu pragniemy przypomnień, że 
ten sposób myślenia jest jak najbardziej 
błędny, gdyż zgodnie z ustawą o własności 
lokali  jeżeli właściciel lokalu zalega dłu-
gotrwale z zapłatą należnych od niego 
opłat można żądać sprzedaży jego lokalu 
w drodze licytacji. W przypadku mieszkań 
spółdzielczych własnościowych kon-
sekwencje i procedury utraty mieszkania 
z powodu zaległości są takie same jak 
przy mieszkaniach stanowiących odrębną 
własność. Utrata mieszkania może być do-
tkliwym pośrednim skutkiem zaległości 
w opłatach. 

 Według danych na dzień 31.05.2017 
roku zaległości w opłatach za użytko-
wanie lokali mieszkalnych przez ich aktu-
alnych użytkowników wynoszą w Spół-
dzielni 2 334 159,96 zł  (bez odsetek od 
nieterminowych płatności) co w przeli-
czeniu na 1 m² powierzchni użytkowej 
wszystkich lokali mieszkalnych Spół-
dzielni  wynosi 7,39 zł. W odniesieniu do 
1424 lokali zaległości nie przekraczają 
wymiaru 3-miesięcznych opłat i wynoszą 
łącznie 470 997,50 zł. Odpowiednie służ-
by prowadzą na bieżąco wnikliwe analizy 
poziomu zadłużenia poszczególnych mie-
szkańców oraz realizują intensywne dzia-
łania windykacyjne. Jednym z wprowa-
dzonych działań windykacyjnych jest 
współpraca z Krajowym Rejestrem Dłu-
gów. 

 Krajowy Rejestr Długów Biuro Infor-
macji Gospodarczej S.A zarządza elektro-
niczną bazą danych o zadłużonych przed-
siębiorcach i konsumentach. Działa na 
podstawie ustawy o udostępnianiu infor-
macji gospodarczych i wymianie danych 
gospodarczych. Dopisanie dłużnika pole-

ga na umieszczeniu informacji o jego nie-
uregulowanych zobowiązaniach – także 
z tytułu zaległości czynszowych – w KRD 
BIG S.A.  Wpis w KRD dotyczący zadłuże-
nia skutkuje dla dłużnika ograniczeniem 
możliwości swobodnego funkcjonowania 
na rynku konsumenckim lub prowadzenia 
działalności gospodarczej, nawet do 10 
lat. Osoby wpisane w Krajowym Reje-
strze Długów napotykają na znaczne 
utrudnienia w korzystaniu z usług finan-
sowych (kredyty, zakupy ratalne, leasing), 
telekomunikacyjnych (możliwość kupna 
telefonu w abonamencie), multimedial-
nych (telewizja kablowa, szerokopasmo-
wy dostęp do internetu), wynajmu lokali 
(mieszkania, biura, magazyny) itp. Banki, 
firmy leasingowe i pośrednictwa ratalne-
go, operatorzy telefoniczni, telewizje  ka-
blowe i wiele innych firm mogą w takim 
przypadku odmówić współpracy lub za-
proponować ją na gorszych warunkach.

 Wpisu danych do bazy Krajowego 
Rejestru Długów Spółdzielnia może do-
konać w przypadku, gdy:

n zaległości przekroczą kwotę  200 zł,
n termin wymagalności zobowiązań wy-

nosi co najmniej 60 dni,
n upłynął co najmniej miesiąc od wysła-

nia dłużnikowi wezwania do zapłaty 

zawierającego informację o zamiarze 
przekazania danych do biura.

 Aby usunąć informację z rejestru dłu-
gów konieczna jest spłata zobowiązania 
w całości, co spowoduje obowiązek ak-
tualizacji danych i wykreślenie z bazy 
Krajowego Rejestru Długów. Na dzień 
19.06.2017r. Spółdzielnia dokonała wpi-
sów 119 dłużników na ogólną kwotę 
919 731,54 zł (w tym 100, którzy nie wid-
nieją z innych tytułów niż zaległości czyn-
szowe). 
 
 Osoby, które miały już w życiu proble-
my finansowe wiedzą jak łatwo popaść 
w coraz większe tarapaty i przestać sobie 
w pewnym momencie radzić z bieżącymi 
zobowiązaniami. Wychodząc naprzeciw 
nieterminowemu płaceniu należności 
czynszowych, jednocześnie dbając o jak 
najszersze informowanie o pojawiających 
się zaległościach na kartotekach miesz-
kaniowych, Zarząd Spółdzielni Miesz-
kaniowej „JAS-MOS” wprowadził w II 
kwartale 2017 roku nowe procedury win-
dykacyjne. Polegają one na regularnym, 
comiesięcznym informowaniu mieszkań-
ców, których zaległości w opłatach nie 
przekraczają 3 miesięcznych naliczeń, 
w przypadku odrębnych właścicieli 2 mie-
sięcznych o występujących zaległościach 

oraz o skutkach w przypadku wzrostu za-
ległości. Na tym etapie windykacja jest jak 
najbardziej polubowna oraz nie generuje 
dodatkowych kosztów. Osoby w trudnej 
sytuacji życiowej i materialnej powinny 
wcześniej reagować na pojawiające się 
zaległości czynszowe m.in. poprzez sta-
ranie się o dodatek mieszkaniowy czy wy-
stąpienie z prośbą o rozłożenie istnieją-
cych już zaległości na raty. 
 
 W związku z nową procedurą windy-
kacyjną należności w okresie od IV-VI b.r. 
przeprowadzone zostały trzy analizy 
osób zalegających i wystosowano 1335 
informacji do lokatorów o występujących 
zaległościach na kartotekach mieszka-
niowych. 

 Na wykresie obok przedstawiono wy-
sokość zaległości nie przekraczających 
okres 3 miesięcy w odniesieniu do wszy-
stkich tytułów prawnych. Jak widać za-
ległości występujące na koniec maja 2017 
roku są jedne z najniższych w analizowa-
nym okresie od grudnia 2013 roku. Tyl-
ko w grudniu 2014 roku zaległości były 
niższe od maja 2017 roku jedynie o kwotę 
7 466,87 zł.

 Na koniec chcielibyśmy przypomnieć, 
że można uniknąć problemów spowodo-
wanych wzrastającym zadłużeniem lo-
kalu mieszkalnego poprzez szybsze re-
agowanie na sytuację w jakiej się znajdu-
jemy.  Powództwa o zapłatę lub o eksmi-
sję z lokalu w stosunku do osób zalega-
jących z opłatami kierowane są do sądu 
niezwłocznie po bezskutecznym wez-
waniu dłużnika do zapłaty, natomiast po 
uzyskaniu tytułu wykonawczego (naka-
zu zapłaty lub wyroku eksmisyjnego) do 
komornika kierowane są wnioski o prze-
prowadzenie egzekucji. Jak wiadomo ko-
mornik na podstawie nakazu zapłaty 
może zająć wszystkie rzeczy należące do 
dłużnika, a także źródła jego dochodu. 
Warto pamiętać, że pieniądze wyegzek-
wowane przez komornika nie są w całości 
przekazywane do Spółdzielni na poczet 
zadłużenia. Część z zajętych środków ko-
mornik przeznacza na swoje wynagro-
dzenie oraz na pokrycie dodatkowych 
opłat związanych z prowadzoną egze-
kucją. Egzekucja komornicza jest zatem 
kosztowna dla dłużnika, a jej koszty, 
w każdym przypadku, dodatkowo zwię-
kszają powstałe zadłużenie i mogą bar-
dziej skomplikować naszą sytuację życio-
wą.
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 Czerwiec to tradycyjny miesiąc zwoływa-
nia walnych zgromadzeń w spółdzielniach 
mieszkaniowych. Obowiązek sporządzenia 
i zbadania sprawozdania finansowego dla tych 
jednostek, gdzie rok obrotowy pokrywa się 
z rokiem kalendarzowym mija z końcem mar-
ca. Zgodnie z ustawą zatwierdzenie sprawo-
zdania w spółdzielniach przez Walne Zgroma-
dzenia powinno odbyć się do 30 czerwca każ-
dego roku. W wielu spółdzielniach jest więc 
Walne zwoływane w czerwcu. W naszej Spół-
dzielni, zgodnie z § 61 ust. 1 Statutu Zarząd 
zwołał Walne Zgromadzenie w miesiącu maju 
bieżącego roku.

 Spółdzielcy nie mają głowy ani czasu do 
czytania sprawozdań, gdzie pełna księgowość 
wynikająca z ustawy o rachunkowości dodat-
kowo to komplikuje. Mało kto potrafi prawi-
dłowo przeczytać bilans, rachunek zysków 
i strat oraz informację dodatkową i objaśnie-
nia. Należy tutaj nadmienić, że sprawozdania 
finansowe spółdzielni mieszkaniowych są bar-
dziej skomplikowane niż spółek kapitałowych, 
ze względu na to, że podstawowa działalność 
Spółdzielni jest bezwynikowa (spółdzielnia to 
organizacja non profit), która w zasadniczej 

części nie podlega opodatkowaniu. Podatek 
dochodowy w zasadzie nalicza się od docho-
dów uzyskanych z Gospodarki Zasobem Mie-
szkaniowym, które nie zostały przeznaczone 
na cele związane z utrzymaniem zasobów mie-
szkaniowych oraz dochody uzyskane z innej 
działalności niż gospodarka zasobami mie-
szkaniowymi, m.in. z tytułu najmu lokali użyt-
kowych, powierzchni reklamowych, odsetek 
od lokat, odsetek uzyskanych od nietermino-
wych wpłat wnoszonych przez najemców lo-
kali użytkowych. Konia z rzędem temu, kto 
w tym wszystkim się połapie.

 W związku z powyższym przedstawiamy 
jedną z metod sprawdzenia czy nasza Spół-
dzielnia jest w dobrej czy złej kondycji finan-
sowej. Do tego celu możemy zastosować 
wskaźniki ekonomiczne i ich wartości za rok 
obrotowy 2016:

Wskaźniki bieżącej płynności finansowej:

Wskaźnik płynności I 
– płynności ogólnej = 2,80

aktywa obrot. - rozlicz. międzyokres. czynne

zobowiązania krótkoterminowe

Wskaźnik płynności II 
– szybkości spłaty zobowiązań = 2,80

aktywa obrot. - zapasy - rozlicz. międzyokres. czynne

zobowiązania krótkoterminowe

wskaźnik płynności III 
– pokrycia zobowiązań zasobami 

pieniężnymi = 2,50
krótkoterminowe aktywa finansowe

zobowiązania krótkoterminowe       
  

 Wszystkie wskaźniki płynności występu-
jące w Spółdzielni są prawidłowe i zapewniają 
możliwość regulowania na bieżąco zobowią-
zań, a poziom każdego z nich kształtuje się 
zdecydowanie powyżej przyjętych norm, któ-
re wynoszą odpowiednio:

n  dla wskaźnika I – 1,5

n  dla wskaźnika II – 1,0

n  dla wskaźnika III – 0,50

 Spadek wskaźników poniżej poziomu wy-
znaczonego przez wyżej przedstawione nor-

my uważa się za zagrożenie utraty płynności 
finansowej i możliwość wystąpienia ewentual-
nych trudności płatniczych. W Spółdzielni 
wskaźniki płynności finansowej znacznie 
przekraczają wielkość uznaną za prawidłową.
 
 Powyższe wartości poszczególnych wska-
źników świadczą o tym, iż sytuacja finansowa 
Spółdzielni jest dobra, a płynność finansowa 
umożliwia regulowanie zobowiązań własnymi 
środkami i nie wykazuje żadnych zagrożeń dla 
kontynuowania działalności w latach kolej-
nych. W Spółdzielni od lat występuje trwała 
równowaga ekonomiczna i nie występują 
obecnie żadne przesłanki wskazujące na jej za-
grożenie w kolejnych okresach.

 Po zakończeniu każdego roku obrachun-
kowego sprawozdanie finansowe Spółdzielni 
zostaje przedstawione do badania oraz wy-
rażenia opinii przez biegłego rewidenta, zgod-
nie z którą aktualne sprawozdanie finansowe 
przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji ma-
jątkowej i finansowej Spółdzielni, jak również 
wynik finansowy za ubiegły rok obrotowy zo-
stał przedstawiony zgodnie z przepisami usta-
wy o rachunkowości i przyjętymi jej zasadami. 

Jak sprawdzić kondycję 
finansową Spółdzielni?

Gdzie szukać pomocy?
„Samobójstwo nie jest kwestią wyboru, następuje, 
gdy cierpienie przekracza siły do walki z nim.”

Czynniki ryzyka:

ź zaburzenia psychiczne – depresja, choroba afektywna 
dwubiegunowa,

ź uzależnienia (alkohol, narkotyki, dopalacze),
ź żałoba, osierocenie, problemy małżeńskie (brak stabilności, 

poczucia bezpieczeństwa w  związku, separacja czy rozwód), 
frustracje związane z  pracą lub szkołą, bezrobocie, zadłużenie, 
konflikt z  rodzicami lub dziećmi, problemy mieszkaniowe, długi, 
problemy prawne, izolacja społeczna, osamotnienie, bycie ofiarą 
przemocy, nadużycia, u  młodych osób zawód miłosny, 
niemożność sprostania wymaganiom rodziców, niechciana 
ciąża,

ź choroby somatyczne (zwłaszcza wczesny okres ciężkiej choroby, 
choroby przewlekłe, przebiegające z  bólem, nowotwory, 
choroby upośledzające sprawność fizyczną, okaleczające, 
wiążące sięz  koniecznością przyjmowania dużej ilości leków),

ź objawy organicznych chorób mózgu (np. majaczenie, otępienie),
ź tragiczne wydarzenia życiowe – np. stanie się ofiarą wypadku, 

kradzieży, gwałtu, przemocy, zbrodni, utraty,

ź próby i  zapowiedzi samobójcze w  rozmowach,
ź samobójstwa wśród rodziców i  krewnych lub innych osób 

ważnych.

Sygnały ostrzegawcze:

ź wypowiedzi typu: „lepiej byłoby wam beze mnie”, „lepiej byłoby 
ze sobą skończyć”, 

ź przygotowywanie środków (np. gromadzenie leków, zdobycie 
ostrych narzędzi, sznura),

ź napisanie testamentu i/lub pożegnalnych listów, 
ź nieoczekiwane wizyty u  bliskich osób sprawiające wrażenie 

żegnania się, 
ź nagłe izolowanie się od otoczenia,
ź „filozoficzne” rozważania o  śmierci, 
ź sny o  tematyce śmierci, egzekucji, pogrzebu, 
ź rozważania o  możliwości połączenia się z  ukochanymi 

zmarłymi,
ź przeglądanie stron internetowych dotyczących samobójstw, 

pisanie o  tym na blogach, czytanie takich blogów itd. 

Punkt Interwencji 
Kryzysowej
ul. Opolska 9 

tel. 32 43 49  628
tel. 32 43 49  627

NZOP-P 
Variusmed
ul. Wrocławska 12 

tel. 32  473 16 79

Poradnia 
Psychologiczno
-Pedagogiczna 
(dzieci i młodzież)
ul. Wrocławska 12

tel. 32 47 17  878

Telefon zaufania 
„Kontakt”
Od pn. do ndz. 
w godz. 18-22

tel. 32  47 17 878

NWZOZ 
Salus
ul. Wrocławska 12a 

tel. 32 47 18  739

NSZOZ 
Neuromed
ul. Dębowa 20 

tel. 32  476 73 55

Poradnia Zdrowia 
Psychicznego 
WSS nr 2 
Al. Jana Pawła II 7 

tel. 32  478 42 63

Opracowanie: Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju
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Z cyklu „Pani Bożena, czyli monitoring doskonały”

 Obserwuję ich od ponad godziny. 
Dwóch mężczyzn i kobieta biegająca mię-
dzy nimi. Chodzą jak mrówki od samo-
chodu do klatki i z powrotem. W rękach 
niosą pudła, torby, czasem meble. Widać 
mieszkanie na parterze znalazło wreszcie 
kupca. Jak to dobrze, że skusiłam się osta-
tnio na tę poduszeczkę w markecie. Dzię-
ki niej mogę w komfortowych warunkach 
obserwować całą sytuację. Uklepuję 
miękki przedmiot, by w żaden sposób nie 
odczuć niedogodności wynikających z ko-
nieczności podpierania się łokciami 
o twardy parapet. Dobrze zorganizowany 
punkt obserwacyjny to połowa sukcesu.
Wydaje mi się, że skądś znam tę kobietę - 
próbuję dopasować obraz w pamięci. Bin-
go- recepcjonistka z przychodni w cen-
trum - puzzle w mojej głowie trafiły na 
właściwe miejsce. Co za szczęście, takie 
pożyteczne sąsiedztwo, nigdy nie wiado-
mo, co człowiekowi będzie w życiu po-
trzebne - przelatuje mi przez myśl, gdy po-
stanawiam przyjrzeć się sytuacji i sąsiad-
ce z bliska. Wychodzę na zewnątrz i moim 
oczom ukazuje się nieco krępująca scena. 
Nowa - bo takie tymczasowe imię jej na-
dałam, wściekła jak osa, pociera butem 
o trawę pod oknem swojego nowego lo-
kum. Nie trzeba bonusowego pakietu in-
teligencji, by szybko się zorientować w sy-
tuacji. Gołym okiem przecież widać, co się 
ukazało światu po stopnieniu ostatnich 
śniegów. Podeszwa prawego buta Nowej 
jest cała oblepiona charakterystyczną, 
brązową mazią.

- Ponoć to przynosi szczęście - rzucam 
na pocieszenie i wyciągam rękę, by się 
przedstawić.
 
- Jestem Bożena. Spod czwórki. Pani tu 
nowa?

- Tak, Celina - i w taki sposób Nowa, jak 
za dotknięciem czarodziejskiej różdżki 
przeistacza się w mojej świadomości w Ce-
linę.

-  Szczęście, mówi pani? Szczęście to ja 
będę miała, jak wreszcie skończę tę prze-

prowadzkę. Jeszcze jakby tego było mało, 
musiałam się zagapić za tą dziwną kobietą 
i … nieszczęście gotowe.

-  Dziwną kobietą? – zaintrygowała 
mnie. Czyżbym coś dzisiaj przegapiła?

-  Wybiegła taka młoda z klatki jak tor-
peda. Dobrze, że stałam z boku, bo inaczej 
pewnie by mnie stratowała. Ale jak ona 
śmierdziała… Tak, dobrze pani słyszy są-
siadko. Młoda dziewczyna, a fetor za nią 
straszny.
 
 Hmm… to dziwne. Mam wrażenie, że 
dzisiaj ogólnie zapach w moim otoczeniu 
jest mało przyjazny. Niby człowiek przy-
wykł do aromatów fundowanych przez 
pana Skaranieboskie Mietka z trzeciego 
piętra, ale dziś jakby bardziej jest to od-
czuwalne. Może ciśnienie - rozważam 
w duchu.

-  Tak, czy siak trzeba być dobrej myśli 
sąsiadko, że to jednak szczęście w nowym 
miejscu przyniesie - puentuję na odchod-
nym, wskazując na but Celiny.
 
 Nie uchodzę jednak nawet kilku kro-
ków, gdy w drzwiach klatki schodowej, ku 
mojemu zdziwieniu, ukazują się pan Ry-
siek z kierownikiem naszej spółdzielni 
mieszkaniowej. Ledwo ich poznałam, bo 
ubrani jak statyści na planie filmu „Epide-
mia”. Białe, flizelinowe kombinezony, gu-
mowe rękawice i maseczki ochronne na 
twarzy. To widok u nas delikatnie mówiąc 
niecodzienny. Kierownik przechodzi 
obok, jakby starał się być niewidzialny. 
Pana Rysia jednak zatrzymuję w drzwiach 
zdecydowanym ruchem.
 
- Panie Rysiu, co się dzieje? Jakaś epi-
demia wybuchła? Mamy się ewakuować? 
Co to za maskarada z tymi kombinezo-
nami? - zadaję pytania konspiracyjnym 
szeptem.

-  Spokojnie pani Bożeno, bez paniki. 
Żadna epidemia, na bal maskowy też 
w maju nie idziemy. To obowiązki służbo-

we po prostu - odpowiada z krzywym 
uśmiechem.

-  Jakież to obowiązki, że straszycie lu-
dzi w biały dzień? W ramach obowiązków 
sprawdzilibyście lepiej skąd ten smród się 
bierze, bo  wstyd przed nową lokatorką - 
mam nadzieję, że pan Rysio poważnie po-
traktuje moją prośbę.

-  Ale my właśnie w tej sprawie działa-
my droga pani.
 
 Moja dezorientacja najpewniej ma-
luje mi się na twarzy na tyle wyraźnie, że 
Rysio czuje się w obowiązku kontynuo-
wać.

-  Dobrze pani wie pani Bożeno, że od 
dłuższego czasu mamy poważny problem 
z panem Olszewskim…

-  Z  Mietkiem? Taa, kto nie ma z nim 
problemu - pytam retorycznie, bezwied-
nie przewracając oczami.

-  Z nim właśnie. Otóż, ile razy człowiek 
nie przyjdzie z interwencją do niego, bo 
zapach z jego mieszkania jest uciążliwy 
dla wszystkich sąsiadów, to jak to mówią - 
kamień w wodę, przepada.

-  Raczej, jak Miecio w wódę - precyzuję.

-  Mniejsza o szczegóły. Faktem jest, że 
trudno się z nim skontaktować. Albo go 
nie ma, albo odmawia otwarcia drzwi. 
Dziś po zgłoszeniu Majewskich wezwa-
liśmy policję i dzięki temu udało nam się 
wejść do …

-  Co pan mówi? U nas z policją? To po-
ważne coś musiało być? - podpytuję deli-
katnie, bo czuję, że ocieram się o sensację 
tygodnia.

-  Poważne, nie poważne. Jakby pani po 
ścianie w łazience płynęły fekalia sąsiada 
z góry, to też by pani nie czekała z poru-
szeniem wszystkich służb. Od rana wal-
czymy z wyczyszczeniem tego pobojowis-

ka, jakim jest mieszkanie Olszewskiego. 
W życiu takiego syfu nie widziałem, mó-
wię pani. Ja to jeszcze, jak to facet, odpor-
ny w miarę jestem, ale nasza pani Ania to 
nie dała rady i jak weszła do łazienki to jak 
z procy wystrzeliła. I tyle ją widzieliśmy. 
Mam nadzieję, że dojdzie do siebie bidula, 
bo taki obrazek to w pamięci na długo po-
zostaje, proszę mi wierzyć. Zresztą, co ja 
tu będę opowiadać, jak pani zaintereso-
wana, zapraszam na górę, tam każda para 
rąk do pomocy potrzebna. A cel szczytny, 
przecież to po to, by wam było lepiej - mó-
wi pośpiesznie i mijając mnie w drzwiach 
odchodzi.

 Ostatnią rzeczą o jakiej dziś marzę to 
robić za sprzątaczkę u Mietka, dlatego na-
tychmiast odrzucam tą myśl. Spoglądam 
na zdezorientowaną, nową członkinię na-
szej małej społeczności i rodzi się we mnie 
postanowienie. Mogę sobie wyobrazić, że 
jej pierwszy dzień w nowym miejscu i sy-
tuacja, której była właśnie świadkiem, nie 
napawa optymizmem. Dlatego czuję, że 
tylko we mnie nadzieja, by odwrócić tę 
kartę. Będziemy przyjaciółkami, przecież 
trzeba kobiecie pokazać, że normalni 
ludzie też tu mieszkają.

-  Pani Celino zapraszam na kawę - pro-
ponuję, by rozładować napiętą sytuację. 
Poopowiadam pani jak to u nas się żyje. 
Dobrze znać sąsiadów.

-  Ale ja taka na roboczo i do tego ta 
„przygoda z psią miną” - odpowiada zakło-
potana.

-  Nic nie szkodzi, najwyżej podzieli się 
pani ze mną trochę  tym szczęściem - mru-
gam do niej okiem i czuję, że pierwsze lody 
zostały przełamane.

 
c.d.n.

(przyp. Red.- Wszelkie podobieństwo do 
osób i zdarzeń jest przypadkowe jak miej-
sca, w których załatwiają swe potrzeby 
czworonożni mieszkańcy bloków)

„Śmierdząca sprawa”



«  Wakacyjny Teatr Rodzinny - Spektakl Teatralny  
 w wykonaniu aktorów Teatru Żelaznego
 "Wilk, Koza i Koźlęta"
6 lipca, godzina 11.00. Kino Centrum, wstęp 8 zł

«  Poranki w kinie
 Cykl dopołudniowych seansów filmowych
Kino Centrum
Godz. 10, wstęp: 14 zł
Szczegóły na mok.jastrzebie.pl

«  Letnie kino parkowe 2017
Wakacyjne seanse filmowe w Parku Zdrojowym. 
Poniedziałki, godz. 20:30 
Szczegóły na mok.jastrzebie.pl

8 www.smjasmos.pl

«  Muzyczne środy 2017
 Koncerty w Parku Zdrojowym
Tegoroczny program:
5.07.2017  CORIA
12.07.2017  KURCZAT
19.07.2017  BLEND
23.07.2017  ZIGGIE PIGGIE
2.08.2017  GROOVERSI
8.08.2017  PAWEŁ KAMIŃSKI QUARTET
16.08.2017  DAMIAN LUBER BAND
23.08.2017  TABU
30.08.2017  KONIEC ŚWIATA
Więcej na mok.jastrzebie.pl

«  Jastrzębskie lato muzyczne w Parku Zdrojowym  
 9,23 lipca, 6, 13, 20 sierpnia
23.07.2017, godz. 16:30
- Ewa Kopczyńska
- Krzysztof Koniarek
06.08.2017, godz. 16:30
- Orkiestra Dęta KWK „JAS-MOS”
- Zespół „GRAFIT”
13.08.2017, godz. 16:30
- Orkiestra Dęta KWK „Zofiówka”
- Alexander Martinez
20.08.2017, godz. 16:30
- Big Band KWK „Borynia”
- "DUO FENIX-DWA FYNIKI"

«  Parking Sztuki
 Wakacyjne warsztaty plecionkarstwa
Wszystkie wtorki lipca od godz. 11 do 14
Parking przed MOK
4 lipca 2017 – warsztaty wyplatania wikliny 
dla dzieci i młodzieży
11 lipca 2017 – warsztaty rodzinne ze słomy,  
wikliny i materiałów recyklingowych
18 lipca 2017 – płot z żywej wierzby warsztaty 
dla dzieci i młodzieży
25 lipca 2017 – warsztaty wikliniarskie dla osób 
niepełnosprawnych z opiekunami
Zapisy pod nr tel. 324731012

«  WViva Basket! Wystawa polskiego 
 i norweskiego plecionkarstwa
4-25 lipca
Miejski Ośrodek Kultury

 

«  Tanie poniedziałki w kinie
Mała sala w Kinie Centrum
Bilety na wszystkie poniedziałkowe seanse 
na Małej Sali w cenie 12 zł
Więcej na mok.jastrzebie.pl

«  Michał Bajor z zespołem
21 października 
Kino Centrum
tel. 32 47 17 924
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