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PRACE REMONTOWE NA ROK 2020
W grudniu 2019 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni podjęła uchwałę o zatwierdzeniu planu remontów na 
2020 r. Na całych zasobach mieszkaniowych Spółdzielni zaplanowano wykonanie robót o wartości 

ponad 5,6 mln zł. W poniższej tabeli przedstawiamy zbiorowe zestawienie planowanych prac.

Remont i wymiana drzwi wewnętrznych

Izolacja ścian piwnicznych i drenaż

Remont i naprawa dźwigów osobowych

Remont instalacji C.O.

Docieplenie ścian frontowych (spłata pożyczki i odsetek)

Roboty dekarskie i remonty kominów

Likwidacja wejść do zsypów zewnętrznych

Docieplenie ścian frontowych (udział własny + koszty audytu i wniosku do WFOŚiGW)

Remont i wymiana stolarki okiennej, zabudowa loggii szybami przesuwnymi 

Naprawy i  remonty elewacji

Razem Spółdzielnia

Remont schodów wejściowych do budynków

Remont instalacji gazowej

Roboty brukarskie, asfaltowe i schody terenowe

Remont i naprawa  instalacji odgromowej

Prace projektowe, audyty, przygotowanie wniosków

Remont i naprawa instalacji domofonowej i dostępu elektronicznego

Remont i malowanie klatek schodowych

Remont i naprawa instalacji AZART i SAT

Remont balkonów i balustrad balkonowych

Roboty nieplanowane i awaryjne

Remont i naprawa  instalacji elektrycznej

15.

3.

16.

13.

14.

6.

9.

17.

5.

1.

10.

12.

18.

21.

2.

11.

19.

20.

7.

8.

4.

6 bud.

9 bud.,  19 szt.

1 bud.

8 szt.

1 bud.

58 szt.

8 szt.

27 szt.

23 bud.

16 kl.

1 bud.

499 m²,  1 szt.

38 kl.

7 szt.

1 bud.

2 szt.

10 szt.

2 bud.

wg potrzeb

5 bud.

4 bud.

165 000,00 zł

286 700,00 zł

20 000,00 zł

75 000,00 zł

126 560,00 zł

10 000,00 zł

1 426 700,00 zł

366 000,00 zł

274 000,00 zł

240 000,00 zł

1 360 000,00 zł

179 500,00 zł

10 500,00 zł

73 500,00 zł

63 000,00 zł

38 000,00 zł

10 000,00 zł

158 000,00 zł

378 870,50 zł

150 000,00 zł

239 000,00 zł

5 650 330,50

Roboty remontowe są finansowane ze zgromadzonych na poszczególnych nieruchomościach opłat na funduszu remontowym, tzn., że 
każdą nieruchomość sama finansuje prace, które są na niej przeprowadzane. W gablotach ogłoszeń umieszczonych na klatkach scho-
dowych znajdziecie Państwo szczegółowy zakres prac remontowych przewidzianych do realizacji na poszczególnych nieruchomościach 
zgodnie z planem remontów na 2020 r. 
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Rada Nadzorcza pracuje w cyklu miesięcznym i w każdym kolejnym biuletynie „Nasze Mieszkanie” staramy się przedstawić państwu krótkie 

sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej. Tym Razem przedstawię Państwu informację jakimi najważniejszymi sprawami zajmowała się Rada 

Nadzorcza w miesiącach: grudniu 2019 r. oraz w styczniu 2020 r. – Bartłomiej Sułkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej SM „JAS-MOS”. 

Z-ca Prezesa ds. technicznych Andrzej Baran 

omówił planowane w tym zakresie działania. Plan 

na 2020 rok przewiduje, m.in. etapowe wykonanie 

robót remontowych związanych z dociepleniem 

budynków przy udziale środków z WFOŚiGW. Po-

nadto planowane są remonty elewacji, dźwigów 

osobowych, instalacji gazowej, instalacji odgromo-

wej, roboty brukarskie, roboty dekarskie, elek-

tryczne, malowanie klatek schodowych. Dodał 

również, że fundusz remontowy tworzony jest 

głównie z odpisów z opłat wnoszonych przez 

wszystkich użytkowników lokali. Ze względu na 

obserwowany w ostatnim okresie wzrost cen 

usług na rynku ogólnobudowlanym wysokość 

stawek funduszu remontowego na większości 

nieruchomości zostanie podwyższona o 0,10 – 
20,30 zł/m . W wyniku analizy kosztów planowa-

nych remontów członkowie Rady Nadzorczej kie-

rowali zapytania do Zarządu dotyczące plano-

wanych kosztów oraz zakresu kontynuowanych  

prac remontowych na zasobach oraz w siedzibie 

Spółdzielni. 

Podczas grudniowego posiedzenia:

Zarząd wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie 

planu remontów na rok 2020 r. oraz zatwierdzenie 

stawek funduszu remontowego na poszczegól-

nych nieruchomościach. Prezes Zarządu Piotr 

Szereda złożył wyjaśnienia Radzie Nadzorczej, że 

propozycja planu ujmuje najbardziej pilne potrze-

by remontowe poszczególnych nieruchomości, 

które były konsultowane z mieszkańcami po-

szczególnych osiedli podczas zebrań remonto-

wych odbywających się w listopadzie 2019 r. 

Ponadto Zarząd wystąpił z wnioskiem o zatwier-

dzenie planu finansowo-gospodarczego na 2020 r. 

z uwzględnieniem podziału kosztów i kalkulacji 

stawek opłat na poszczególne nieruchomości 

Spółdzielni. Zastępca Prezesa ds. ekonomicz-

nych - Główna Księgowa Jadwiga Sieczkowska 

wyjaśniła, że założeniem do opracowania planu 

było ustalenie potrzeb rzeczowych gospodarki za-

sobami mieszkaniowymi, których zaspokojenie 

jest niezbędnie do zapewnienia sprawnej obsługi 

eksploatacyjnej zasobów oraz utrzymania budyn-

ków i ich otoczenia w należytym stanie. Projekt 

planu został opracowany z podziałem na część 

dotyczącą bezpośrednich kosztów eksploatacji 

i utrzymania poszczególnych nieruchomości oraz 

kosztów, które dotyczą całych zasobów w równym 

stopniu i które zostały rozliczone na poszczególne 

nieruchomości wg powierzchni użytkowej. Na 

etapie budowy planu uwzględnione zostały zgło-

szone przez mieszkańców potrzeby w sprawie eks-

ploatacji poszczególnych nieruchomości, uwagi 

W dalszej części dyskusji omówiono propozycję 

kalkulacji stawek opłat eksploatacyjnych na po-

szczególnych nieruchomościach oraz koszty 

sprzątania i wysokości wnoszonych z tego tytułu 

opłat przez mieszkańców. Głównia Księgowa 

Jadwiga Sieczkowska poinformowała, że średnio 
2opłata eksploatacyjna wzrośnie o ok. 0,70 zł/m . 

Jest kilka nieruchomości gdzie podwyżka wynosić 
2będzie ok. 0,90 zł/m  i na dwóch nieruchomościach 

2opłata eksploatacyjna wzrośnie o 1 zł/m  z uwagi na 

fakt, że mieszkańcy muszą pokryć ujemny wynik na 

nieruchomości z lat poprzednich. 

Podczas styczniowego posiedzenia:

służb administracyjno-technicznych w sprawie 

koniecznych do realizacji napraw i poprawy stanu 

technicznego zasobów oraz wszelkie usługi, któ-

rych realizacja w 2020 roku wynikać będzie z umów 

zawartych  i przewidywanych do zawarcia na dzień 

sporządzenia projektu planu. Z-ca Prezesa ds. 

ekonomicznych Jadwiga Sieczkowska wskazała, że 

z przedłożonego projektu planu wynika, że w ro-

ku 2020 nastąpi wzrost kosztów konserwacji 

o 15,42%, kosztów utrzymania służb admini-

stracyjnych o 9,5% i kosztów zarządzania 

o 19,50%. Ponadto z projektu planu wynika, że 

w wyniku realizacji pozostałej działalności gos-

podarczej planowane jest osiągnięcie w roku 2020 

dochodu w wysokości ponad 580 tys. zł. 

Zarząd przedstawił informację dot. ustanowienia 

praw odrębnej własności i zbycia oraz najmu lokali 

mieszkalnych odzyskanych z ruchu ludności w 2019 

roku. Prezes Zarządu poinformował, że w ubiegłym 

roku Spółdzielnia dysponowała 13 wolnymi 

mieszkaniami z czego 1 mieszkanie zostało za-

adoptowane z lokalu użytkowego i zostało zbyte 

w drodze przetargu (dot. Górnicza 40/45). Ponadto 

1 mieszkanie zbyte w drodze przetargu na ustano-

wienie i sprzedaż prawa odrębnej własności oraz 

11 lokali zasiedlonych w drodze przetargu na na-

jem. Tak duża liczba lokali zasiedlonych na najmie 

świadczy o dużym zainteresowaniu tego typu for-

mą zamieszkania. Stawki najmu w naszej Spół-
2dzielni oscylują w wysokości ok. 20 zł/m  p.u.

Zarząd wystąpił z wnioskiem o podjęcie uchwały 

w sprawie ustalenia zasad zaliczania członków do 

W przygotowanym projekcie planu finansowo-

gospodarczego koszty eksploatacji i utrzyma-

nia poszczególnych nieruchomości w przeli-
2czeniu na 1m /m-c kształtują się w przedziale 

2 2od 2,51 zł/m /m-c do 3,87 zł/m /m-c przy 

średnim koszcie utrzymania zasobów wyno-
2szącym 3,19 zł/m /m-c. 

Krótkie sprawozdanie 
z prac Rady Nadzorczej 

6. Os. Złote Łany – ulica Wiejska.

Nadzorczej SM „JAS-MOS”. 

Odpowiedzialny za wykonanie uchwały – Zarząd 

SM „JAS-MOS”

Przeciw uchwale oddano 0 głosów

Przewodniczący Rady 

Za uchwałą oddano 9 głosów

Z protokołami z Posiedzeń Rady Nadzorczej, 

które odbyły się w miesiącu grudniu 2019 r. 

oraz styczniu 2020 roku Członkowie Spółdzielni 

mogą zapoznać się na stronie internetowej 

www.smjasmos.pl. 

Dziękuję za uwagę.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bartłomiej Sułkowski 

UCHWAŁA NR  83/VIII/2020

poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. 

Zarząd poinformował, iż zamierza, wzorem lat 

ubiegłych dokonać podziału Walnego Zgromadze-

nia na sześć części oraz zwołać WZ  w maju – czer-

wcu  2020 r. 

w sprawie: ustalenia zasad zaliczania 

Walnego Zgromadzenia 

Na podstawie § 71 ust. 1 pkt. 11 i § 53 ust. 2 Statutu 
3Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” oraz art. 8  

ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 

Rada Nadzorcza ustala przynależność członków do 

poszczególnych części Walnego Zgromadzenia 

w zależności od lokalizacji lokali, do których posia-

dają prawa, wg poniższego przypisania ulic do po-

szczególnych części:

członków do poszczególnych części 

2. Os. Pionierów – ulice: Kaszubska, Kurpiowska, 

Śląska, Warmińska, Pomorska,

3. Os. Zdrój – ulice: M. Konopnickiej, K. Miarki, 

Słoneczna, Krótka, J. Kusocińskiego, Ofiar Faszyz-

mu,  1 Maja, Poprzeczna, S. Staszica, Jana Pawła II, 

11 Listopada, gen. W. Andersa,

1. Os. A. Bożka – ulice: Zielona, Harcerska, Mio-

dowa, Wrzosowa,

      

4. Wodzisław Śl.- ulice:  26 Marca, kard. S. Wyszyń-

skiego, PCK, Plac Zwycięstwa,

5. Os. Przyjaźń – ulice: Górnicza, S. Wyspiańskiego, 

S. Moniuszki, G. Morcinka, M. Kopernika, I. Krasic-

kiego,



 7.    Wyspiańskiego 1-7

 18.    Andersa 2-4

 21.    Andersa 23-37

Szanowni użytkownicy lokali mieszkalnych 

n/w budynków zasobów mieszkaniowych 

Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” w Ja-

strzębiu-Zdroju:

 5.    Górnicza 38

 L.p.   Budynek

 6.    Górnicza 40

 1.     Pomorska 17-29

Prosimy Państwa o śledzenie ogłoszeń i do-
stosowanie się do trzech bezpłatnych ter-
minów.

 9.    Morcinka 6-8

 4.    Kopernika 10-12

 10.   Poprzeczna 1-5

 12.   Poprzeczna 8-12
 13.   Krótka 2-6
 14.    Słoneczna 4-8

 17.    Of. Faszyzmu 2-10

W roku 2020 mija 10-letni okres działania do-

tychczas zamontowanych podzielników kosz-

tów centralnego ogrzewania. W związku z po-
wyższym wynika konieczność ich wymiany. Re-
alizacja zadania nastąpi w trzech terminach od 
czerwca do sierpnia br. W każdym z w/w mie-
sięcy będzie wyznaczony jeden bezpłatny ter-
min realizacji zadania. Terminy wymiany po-
dzielników zostaną podane w ogłoszeniach 
umieszczonych na klatkach schodowych. 
W czwartym i kolejnym terminie koszt usługi 
będzie powiększony o koszt dojazd.

 3.    Pomorska 44-56

 15.    Słoneczna 20-30

 8.    Morcinka 5-7

 2.    Pomorska 31-43

 11.    Poprzeczna 2-6

 16.    1 Maja 2-8

 19.    Andersa 10-12
 20.    Andersa 14-16

 22.    M. Konopnickiej 6
 23.    M. Konopnickiej 8

 25.    K. Miarki 1
 26.    11 Listopada 7b
 27.    11 Listopada 11b

 24.    K. Miarki 8-9

 28.    Staszica 8
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Spółdzielnie mieszkaniowe

odczują wzrost kosztów utrzymania 

Pamiętajmy, że jest bardzo niski procent bez-
robocia, a wzrost płacy minimalnej to przede 

usług firm zewnętrznych? 

Tak, o tym już wiedzieliśmy w zeszłym roku. 
W niektórych miastach, spółdzielniach lokato-
rzy otrzymywali takie informacje o pierwszych 
podwyżkach już we wrześniu.  Przeważnie jest 
to wzrost rzędu kilkudziesięciu złotych, ale zna-
lazłem też przypadki, w których ta podwyżka 
wyniosła nawet ponad 100 złotych. 

Wzrost płacy minimalnej to przede wszystkim 

podwyżka wynagrodzeń ludzi najmniej wy-

kwalifikowanych, czyli pracowników fizycznych 

wykonujących zadania sprzątania, prace budo-

wlane, naszych konserwatorów czy firm wyko-

nujących usługi na rzecz naszej Spółdzielni. 

– mówi Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszka-
niowej „JAS-MOS” Piotr Szereda - Wszystkie wy-
mienione firmy będą zmuszone podnieść 
wynagrodzenia swoim pracownikom, a skoro 
pensje będą wyższe, to w tych firmach wzrosną 
koszty.

i wspólnoty w tym roku z pewnością 

ich nieruchomości?

A to chyba duża kumulacja?

To w zależności od kosztów miasta, spółdzielni 
i nieruchomości. Pierwsze to koszty mediów, 
do których zalicza się wodę oraz centralne 
ogrzewanie, wywóz śmieci. W tym przypadku 
szacujemy, że koszty zostaną mniej więcej na 
tym samym poziomie, spodziewamy się nie-
wielkich podwyżek. Drugi rodzaj to koszty za-
rządu nieruchomością. Składają się na nie: 
usługi sprzątania, zarządzania zielenią, odśnie-
żania, porządkowania terenów, wszelkiego ro-
dzaju konserwacji, napraw, modernizacji, re-
montów i zakupów oraz koszty zarządzania,  
administracji, ubezpieczenia czy energii elek-
trycznej. W tym momencie  będziemy borykali 
się z znacznymi podwyżkami. 

Ma na to wpływ wzrost kosztów 

Nie tylko, oprócz tego znaczny wpływ na pod-
wyżki ma również wzrost płacy minimalnej. 
W tym roku - przypomnijmy - wzrosła ona o po-
nad 15,5% do (2600 złotych brutto) plus Pra-
cowniczy Program Kapitałowy 1,5% (PPK). Mo-
żemy nie zdawać sobie sprawy z tego, że więk-
szość kosztów utrzymania nieruchomości to 
właśnie koszty wynagrodzenia tych pracowni-
ków, którzy otrzymują najniższe wynagrodze-
nie. 

To wina najniższego wynagrodzenia? 

wszystkim podwyżka wynagrodzeń ludzi naj-

mniej wykwalifikowanych, czyli pracowników 

fizycznych wykonujących zadania sprzątania, 

prace budowlane, naszych konserwatorów czy 

firm wykonujących usługi na rzecz naszej Spół-

dzielni. Wszystkie wymienione firmy będą 

zmuszone podnieść wynagrodzenia swoim 
pracownikom, a skoro pensje będą wyższe, to 
w tych firmach wzrosną koszty. My, np. bory-
kamy się z zatrudnieniem pracowników na sta-
nowiska fizyczne, a jeszcze większe problemy 
mają firmy, którym zlecamy zadania. 

wzrost zadłużenia na 

nie stoi w miejscu? 

Oczywiście, stawiamy cały czas na rozwój, tego 
od nas oczekują nasi lokatorzy, czystość i ład 
w klatkach schodowych oraz na zewnątrz, sta-
wiamy kolejne wiaty na odpady komunale, 
w tym roku będziemy kończyć inwestycje zabu-
dowy palców rekreacyjnych dla dorosłych 
(cztery takie place powstają), nowe zagospo-
darowanie ogródków przed blokami. Kolejne 
nowe windy, termomodernizacja kilku budyn-
ków, malowanie klatek schodowych, wymiana 
instalacji gazowych, itd. Pracy na naszych zaso-
bach jest sporo, ale też widać postęp. Kolejny 
rok kolejne wyzwania i taka jest nasza rzeczy-
wistość. 

Czy wzrost opłat spowoduje 

lokalach mieszkalnych? 

Na całe szczęście to się nie przekłada. Nasze 
służby windykacyjne, pracują skutecznie. Kilka 
lat wstecz pułap zadłużenia w naszej spółdziel-
ni sięgał  ponad 3 miliony złotych. Obecnie sto-
pa zadłużenia naszych lokatorów oscyluje 
w okolicy 1,8 miliona złotych. Trzeba pamiętać 
też, że ceny na rynku wynajmu mieszkań osią-
gają wysokość ponad 25 złotych. Mamy dwa lo-
kale, gdzie w drodze przetargu koszt wynajmu 
wynosi 40 złotych za metr kwadratowy miesz-
kania. Przy naszym średnim koszcie utrzyma-

2
nia zasobów wynoszącym 3,19 zł/m  kwoty 
rynkowe robią wrażenie. Dlatego warto być 
członkiem spółdzielni i mieszkać na zasobach 
naszej spółdzielni mieszkaniowej. Należy też 
pamiętać, że zgodnie z art. 4 naszej spółdziel-
czej ustawy wszyscy są zobowiązani uczestni-
czyć w pokrywaniu kosztów związanych z eks-
ploatacją i utrzymaniem ich lokali oraz utrzy-
maniem, i eksploatacją nieruchomości wspól-
nych. 

Mówi o kosztach, 
ale Spółdzielnia 

Dziękuję za rozmowę.

A rozmawiałem z Prezesem Zarządu 
SM „JAS-MOS” Piotrem Szereda. 

„Opłaty eksploatacyjne 
i remontowe w górę”

Wymiana 
podzielników
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Zaległości czynszowe

Zielona 24-42

Zielona 33-43

Warmińska 30-42, 44-56

Zielona 21-31

NIERUCHOMOŚĆ

Wrzosowa 1-19, Zielona 4-22

Zielona 44-62, Zielona 76A-J

Zielona 1-3, 5-7

Zielona 9-19

Harcerska 1-3, 5-7
Harcerska 2-4, Miodowa 2-4
Śląska 11, 13, 15, 17
Śląska 19
Kurpiowska 5-13, 15-23
Kaszubska 1, 3, 5, 7
Warmińska 1-13
Warmińska 2-14, 16-28

Pomorska 17-29, 31-43, 45-57

Pomorska 59-71, 73-85, 87-99

11 Listopada 7B
11 Listopada 11B

1 Maja 2-8

Pomorska 30-42, 44-56

Krótka 2-6

Słoneczna 4-8, 10-18
Słoneczna 20-30, 32-42

Staszica 8

Of. Faszyzmu 1-5, 7-15
Of. Faszyzmu 2-10, 12-16

Poprzeczna 1-5, 2-6, 8-12,1 4-18

K. Miarki 5, 6-7, 8-9
K. Miarki 1

Gen. W. Andersa 2-4
Gen. W. Andersa 1-9, 11-21, 23-37

Gen. W. Andersa 10-12, 14-16
Gen. W. Andersa 6-8

26 Marca 11,13,15, Pl. Zwycięstwa 12
PCK 14-20

Moniuszki 2, 4-6

Krasickiego 1, 2, 3, 7, 4, 9

Konopnickiej 2, 4, 6, 8, 10

Morcinka 5-7

Al. Jana Pawła II 15 a-f

Wiejska 9b, 9c

Górnicza 38, 40 Wyspiańskiego 1-7

Kopernika 11-13

Krasickiego 6, 8, 15

26 Marca 118-128
26 Marca 140-152

Moniuszki 8-10

Kopernika 2-4, 6-8, 10-12

Wyszyńskiego 45-49, 51-53

Krasickiego 19

Wyszyńskiego 55-57, 59-61

Morcinka 6-8

Wiejska 9, 9a

RAZEM

NIERUCHOMOŚĆ

Kusocińskiego 5-23, 25-43

Wiejska 29 b-d, 23 b-c, 17 b-d, 13c, 19d

Dział windykacji na bieżąco analizuje i monitoru-

je stan zaległości już od drugiego miesiąca braku 

zapłat za lokal mieszkalny, gdyż wówczas łatwiej 

jest spłacać takie zobowiązanie. Reaguje i wysyła 

ponaglenia, wezwania do zapłaty, stara się ne-

gocjować z osobami posiadającymi zaległości, 

gdyż lepiej ze Spółdzielnią wypracować jakiś 

sposób spłaty zobowiązania, niż pozwolić na 

egzekucję na drodze sądowej i komorniczej, po-

nieważ wówczas koszty zobowiązania rosną 

znacznie. Na bieżąco pracownicy informują 

o możliwości uzyskania wsparcia gminy w kosz-

tach utrzymania mieszkania w postaci uzyska-

nia dodatku mieszkaniowego. 

Zawsze w pierwszej fazie windykacji należności 

podejmowane są próby ugodowe i proponowa-

ne jest zawieranie porozumień, co do spłaty za-

ległego zobowiązania. Zaległości mogą być roz-

łożone na raty, żeby unikać kosztów sądowych 

i egzekucyjnych, tylko do tego potrzebna jest 

wola lokatora do wyjścia z długu. 

Powyższy wykres prezentuje jak kształtowały się 

zaległości w przeciągu od grudnia 2018 r. do 

grudnia 2019 r. 

40

36

21

29

42

11

13

Ilość mieszkań 
zadłużonych

32

47

45

15
41

36

47
27
47
44
63
40
72
8

1
1
5
13
4
12
13

11
2

20

1
8
17
6

5

Ilość mieszkań 
zadłużonych

5

9

4

12

6

4

7

5

23

34
8

2

24

7

6

19
13

30

10

28

13

1144

Kwota zadłużenia
na 31.12.2019r.

48 313,35
35 100,85
10 553,75
44 470,90

28 583,86

24 766,43

36 372,53

23 062,84

34 857,07

80 508,18

130 744,32

10 501,89

10 241,98

108 190,60

9 375,44

113 925,03

1 166,03

15 395,07

58 454,78

27 797,26

876,10

541,77

81 058,74

3 471,04

24 658,82

44 007,10

23 105,01

37 928,00

37 679,98

2 446,46

43 191,04

4 603,27

88 166,19

70 167,48

12 755,19 1 787 551,11

3 400,24

5 090,24

Kwota zadłużenia

4 175,90

na 31.12.2019r.
 

26 510,39

5 628,61
10 797,28
31 028,27

104 815,77
21 126,72

536,66
1 637,13

15 558,01
9 008,88

51 478,34
43 700,92
24 629,15

34 373,54
11 718,12
10 948,15
2 956,58
7 058,84

34 335,02

W tabeli prezentujemy Państwu kwoty zaległości na dzień 31.12.2019 r. na poszczególnych nieruchomościach. 
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Ogłoszenie o pracy

 2. Staż pracy nie wymagany. 
 1. Dobry stan zdrowia.

 3. Mile widziani emeryci.

Zakres prac:

 2. Plewienie i porządkowanie ogródków przed klatkami.

Wymagania:

 1. Sadzenie drzew i krzewów.

 3. Podlewanie posadzonych roślin.

 5. Układanie palisad betonowych w ogródkach i ich zakładanie. 
 4. Przycinanie drzew i krzewów.

 1. Kultura osobista, komunikatywność.

Miejsce składania dokumentów

 6. Naprawa i wymiana uszkodzonych listew w ławkach.

Predyspozycje osobowościowe kandydata:

 7. Malowanie koszy na śmieci i ławek.

 2. Umiejętność pracy w zespole.

 2. List motywacyjny.

Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”, ul. Słoneczna 18A Jastrzębie-Zdrój 

 8. Wykonywanie prac konserwatorskich.

 1. CV (z opisem przebiegu dotychczasowej pracy).

 3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody 
 na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty należy składać w pok. nr 11 

 3. Odpowiedzialność, dokładność i sumienność 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” 

przy ul. Słonecznej 18 A

zatrudni, w pełnym wymiarze czasu pracy, 
osoby do wykonywania prac ogrodniczych, 
budowlanych  

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju 

Przetwarzane przez Administratora Państwa dane realizowane są w celach przeprowadzenia rekrutacji na 
wolne stanowisko pracy w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.
W związku realizacją celu przetwarzania nie będziemy przekazywać Państwa danych żadnemu podmiotowi, ani 
osobie fizycznej. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia rekrutacji i po tym 
okresie niszczone. Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
a także prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego z 
siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 2. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” z siedzibą w Jastrzę-
biu-Zdroju przy ulicy Słonecznej 18 A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach  X Wydział Gospodarczy, którego siedziba mieści się przy ulicy 
Powstańców Warszawy 23, pod numerem KRS 0000057461. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 
– Rafałem Wydrzyńskim można kontaktować się osobiście lub telefonicznie – nr tel. 509 023 717.

Zarząd informuje, że w związku ze zmianą systemu 

informatycznego w Spółdzielni dostęp do serwisu 

czynszowego wkrótce ulegnie zmianie. 

Ze względu na bezpieczeństwo danych naszych lo-

katorów wszyscy użytkownicy, nowi i dotychcza-

sowi serwisu czynszowego na nowo muszą zwrócić 

się o dostęp do serwisu Ebok na zasadach obowią-

zujących dotychczas, tj. za pośrednictwem strony 

internetowej www.smjasmos.pl i wówczas na 

adres mailowy otrzymają Państwo login i hasło, 

które po pierwszym zalogowaniu należy zmienić. 

Będzie również możliwość uzyskania dostępu do 

Ebok osobiście w siedzibie Spółdzielni lub na admi-

nistracjach osiedlowych. 

Do czasu przebudowy naszej strony internetowej 

Dostęp do serwisu czynszowego EBOK
udostępniamy Państwu dostęp jeszcze do starego 

serwisu czynszowego, do którego logujemy się bez 

zmian oraz do nowego serwisu czynszowego, do 

którego można się zalogować po podaniu nowego 

loginu i hasła.

Przypominamy, iż aktualną wysokość opłat czyn-

szowych mogą Państwo poznać telefonicznie pod 

numerem telefonu 324762636 – 8 wew. 61 lub 68. 

drukarniajastrzebie.pl       +48 570 177 300
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MATERIAŁ SPONSOROWANY

Szanowni mieszkańcy

Przypominamy, że możemy posiadać ubez-

pieczenie w zakresie:

- ruchomości domowych takich jak: me-

ble, sprzęt RTV i AGD, odzież i wiele innych  

oraz stałych elementów wyposażenia ta-

kich jak: podłogi, instalacje, glazury i wiele 

innych,

- „murów‘’ dzięki któremu w sytuacji cał-

kowitego zniszczenia mieszkania umożliwi 

Ci zakup innego mieszkania na wolnym 

rynku,

Cieszymy się niezmiernie z popularności 

programu kompleksowego ubezpieczenia 

mieszkań. W ostatnim czasie słyszymy od 

Państwa liczne głosy wskazujące na niewąt-

pliwą potrzebę wprowadzenia zmian oraz 

douzupełnienia programu o inne ryzyka, 

które wynikają z codziennego życia. A za-

tem spieszymy z informacją, iż nowy pro-

gram obowiązujący od 1 lutego to ubezpie-

czenie w systemie all risks, czyli ubezpie-

czenie od wszystkich ryzyk zgodnie z ogól-

nymi warunkami ubezpieczeń.

- NNW - ubezpieczymy Ciebie i Twoich bli-

skich od trwałego uszczerbku na zdrowiu, 

- nagrobka cmentarnego, zakres ubez-

pieczenia obejmuje zdarzenia takie jak: 

osuwanie się ziemi, akty wandalizmu, gra-

du, deszczu, powodzi, pożaru, wybuchu, 

uderzenia pioruna,

Oczywiście program dotychczas obowiązu-

jący jest dalej aktualny, jednakże namawia-

my Państwa do ewentualnej zmiany na 

program all risks czyli od wszystkich ryzyk 

zapewniający dużo szerszą ochronę ubez-

- Assistance, które zagwarantuje Ci po-

moc fachowca i części zamienne zepsutego 

sprzętu RTV, AGD, zorganizuje pomoc me-

dyczną, zapewni wsparcie informatyczne, 

infolinia czynna jest 24 h,

pobytu w szpitalu lub śmierci w następ-

stwie nieszczęśliwego wypadku, wskazana 

kwota składki dotyczy wszystkich domow-

ników bez względu na ich ilość, 

- OC w życiu prywatnym, z którego Uniqa 

wypłaci odszkodowanie za nieumyślne 

spowodowanie szkód innej osobie, np.: 

uszkodzisz komuś telefon, jadąc na rowe-

rze zarysujesz samochód, potrącisz piesze-

go, zalejesz sąsiada, zniszczysz mu miesz-

kanie. To ubezpieczenie działa nie tylko 

w kraju ale i poza jego granicami.

pieczeniową. A zatem, jak zapewne 

Państwo zauważyli odwiedza Was nasz 

przedstawiciel Pan Sławomir Pencko, 

posługujący się dla uwierzytelnienia 

stosownym identyfikatorem ze zdję-

ciem. Umocowany pracownik odpowie 

na zadane pytania odnośnie ubez-

pieczeń mieszkań oferowanych przez 

UNIQA. 

My z kolei zapraszamy do kontaktu poprzez 

naszą stronę internetową, telefonicznie 

oraz osobiście w siedzibie naszej agencji, 

po uprzednim umówieniu. Pamiętajmy, dla 

osób korzystających z ubezpieczenia 

mieszkania czekają bonifikaty sięgające na-

wet czterdziestu procent na pozostałe 

UNIQA-lne ubezpieczenia za naszym, czyli 

GWARANTA pośrednictwem. Serdecznie 

zapraszamy. 

Mirosław Dobrowolski

Pełnomocnik UNIQA   


