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Rozmowa z Franciszkiem Śliwińskim, prezesem Zarządu SMB Osiedle Kabaty

Pakiet działań oszczędnościowych przyniósł efekty

TTeeggoorroocczznnee WWaallnnee ZZggrroommaa-
ddzzeenniiee bbyyłłoo ddooddaattkkoowwoo wwaażżnnee,,
ppoonniieewwaażż mmiiaałłyy ssiięę ooddbbyyćć wwyybboo-
rryy cczzłłoonnkkóóww RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj
SSppóółłddzziieellnnii nnaa nnoowwąą kkaaddeennccjjęę..
PPrroosszzęę oo kkoommeennttaarrzz ww tteejj kkwweessttiiii..

Nie ośmielę się oceniać składu
nowej Rady, ale z reporterskiego,
w tej sytuacji, obowiązku wy-
mienię, że w pracach Rady w ka-
dencji 2012-2015 uczestniczyć
będzie czterech członków z po-
przedniego składu oraz ośmioro
nowych członków, którzy, wie-
rzę, wzbogacą swoim doświad-
czeniem i wiedzą prace tego gre-
mium. W obecnym składzie Ra-
dy są dwie pracownice Minister-
stwa Finansów, w tym jedna z
koleżanek z administracji skar-
bowej, poza tym były prezes na-
szej spółdzielni, pracownica
Urzędu Dzielnicy Ursynów, pry-
watni przedsiębiorcy, jak rów-
nież byli pracownicy administra-
cji publicznej wysokiego szcze-
bla. Jestem przekonany, że skład
Rady gwarantuje wysoki poziom
merytoryczny jej prac oraz wła-
ściwy nadzór nad całością spraw
związanych z funkcjonowaniem
spółdzielni.

NNaajjwwaażżnniieejjsszzee ooddssłłoonnyy wwaall-
nneeggoo??

Członkowie spółdzielni podję-
li uchwały we wszystkich najważ-
niejszych sprawach. Przyjęto mia-
nowicie sprawozdanie finanso-
we, sprawozdania Rady Nadzor-
czej i Zarządu, dokonano zmian
w statucie, nakreślono główne
kierunki rozwoju oraz udzielono
w tajnym głosowaniu absoluto-
rium członkom Zarządu.

MMoożżee kkiillkkaa sszzcczzeeggóółłóóww ddllaa
ttyycchh,, kkttóórrzzyy zz rróóżżnnyycchh ppoowwooddóóww
nniiee mmooggllii uucczzeessttnniicczzyyćć ww zzeebbrraa-
nniiuu,, aallee iinntteerreessuujjąą ssiięę żżyycciieemm
ssppóółłddzziieellnnii ii cchhcciieelliibbyy ppoossiiąąśśćć
ttrroocchhęę wwiieeddzzyy oo kkoonnddyyccjjii mmaacciiee-
rrzzyysstteejj ssppóółłddzziieellnnii..

Trudno pokusić się o przed-
stawienie pełnych sprawozdań,
ponieważ łamy gazety są ograni-
czone. Pozwolę więc sobie na
wyartykułowanie kilka uwag,
które obrazują naszą kabacką
rzeczywistość. I tak, osiągnęli-
śmy dodatni wynik za ubiegły
rok bez podnoszenia opłat eks-
ploatacyjnych. Zapowiadane w
ubiegłym roku działania na rzecz
utrzymania dyscypliny finanso-
wej oraz poszukiwania systemo-
wych oszczędności przyniosły
pozytywny efekt. Nie planujemy
podwyżek opłat ponoszonych
przez naszych mieszkańców
również w roku 2012. W sytu-
acji, kiedy wokół wszystko dro-
żeje tego typu deklaracje powin-
ny być wysoko ocenione przez
naszych mieszkańców. 

AAllee nniiee mmaacciiee pprrzzeecciieeżż wwppłłyy-
wwuu nnaa pprrzzyykkłłaadd nnaa ppooddwwyyżżkkii
mmeeddiióóww wwpprroowwaaddzzaannee zz zzee-
wwnnąąttrrzz,, pprrzzeezz mmiiaassttoo,, ssppóółłkkii zz
jjeeddnnoooossoobboowwyymm uuddzziiaałłeemm mmiiaa-
ssttaa,, cczzyy uurrzząądd mmaarrsszzaałłkkoowwsskkii...... 

Naszym zamierzeniem jest,
aby planowane na bieżący rok
podwyżki cen mediów, na które
nie mamy jako spółdzielnia
wpływu, zostały zminimalizo-
wane przez efekty działań
oszczędnościowych podjętych w
ostatnim czasie. A są to: zmniej-
szenie zamówionej mocy energii
cieplnej w wyniku przeprowa-
dzonego na wszystkich węzłach
cieplnych audytu energetyczne-
go, podpisanie umów na dosta-
wę najtańszej na rynku energii
elektrycznej na potrzeby admini-
stracyjne, zmiana operatora te-
lefonicznego w spółdzielni, czy
zmiana firmy konserwującej
dźwigi osobowe w zachodniej
części osiedla (37 wind). Mógł-
bym jeszcze długo wymieniać
działania mające na celu to, aby
przestała być pustym hasłem wy-
powiedziana kiedyś na państwa
łamach prawda, iż każda wyda-
wana przez nas złotówka jest
ważna, ponieważ stanowi wła-
sność naszych członków. 

MMóówwiiłł ppaann rróówwnniieeżż oo wwddrroo-
żżeenniiuu ww żżyycciiee zzaassaaddyy pprrzzyyppiissyy-
wwaanniiaa kkoosszzttóóww ddoo mmiieejjsscc iicchh ppoo-
wwssttaawwaanniiaa.. CCzzyy jjeesstt oonnaa pprraakkttyy-
kkoowwaannaa ii jjaakkiiee pplluussyy pprrzzyynnoossii??

Ta zasada została wdrożona i
jest konsekwentnie realizowa-
na. W pełni zostanie zrealizowa-
na po zakończeniu procesu
wdrożenia zintegrowanego sys-
temu informatycznego w naszej
spółdzielni, który zakończy się
w sierpniu tego roku.

Jest dla nas ważne, że nie tyl-
ko Zarząd, Rada Nadzorcza i
Walne Zgromadzenie potwier-
dzają pozytywne, właściwe funk-
cjonowanie spółdzielni. Podpi-
sały się pod tym również upraw-
nione zewnętrzne organy kon-
trolne, które pozytywnie oceniły
miniony okres. Lustrator wysta-
wił pozytywną ocenę i nie prze-
kazał żadnych uwag czy zaleceń,
co do sposobu prowadzenia in-
westycji przy ul. Wąwozowej 4.
Także biegły rewident badający
bilans i sprawozdanie finansowe
wydał pozytywną opinię.

NNiiee uukkrryywwaałł ppaann ww uubbiieeggłłoo-
rroocczznnyymm wwyywwiiaaddzziiee ddllaa PPaassssyy,,
żżee bbyyłłaa zzaaggrroożżoonnaa ssttaabbiillnnoośśćć ffii-
nnaannssoowwaa SSMMBB OOssiieeddllee KKaabbaattyy..
JJaakk jjeesstt ddzziissiiaajj??

Udało się nam odbudować
stabilność finansową, co traktu-
jemy w kategorii dużego sukce-
su. Odzyskane zostały środki fi-
nansowe zaangażowane w przy-
gotowanie inwestycji przy ul.
Wąwozowej 4 i w dobudowę Dę-
bego 23 B i C, a w tym roku
sprzedany został blisko 400-me-
trowy lokal użytkowy budowany
kiedyś z myślą o urządzeniu w
nim nowej siedziby naszej spół-
dzielni. Doszliśmy do wniosku,
że w czasach kryzysu polepsza-
nie warunków lokalowych spół-
dzielczej administracji byłoby
zbytkiem i zdecydowaliśmy się

na sprzedaż tego lokalu. Będzie
się w nim mieścić ursynowska
siedziba ZUS.

TTaakk zz cciieekkaawwoośśccii,, uujjaawwnnii ppaann
sszzcczzeeggóółłyy ffiinnaannssoowwee tteejj ttrraannss-
aakkccjjii?? 

Nie ujawnię, bo jest to wiedza
wyłącznie dla naszych członków.
Mogę tylko powiedzieć, że uzy-
skaliśmy za ten lokal nie dobrą,
lecz bardzo dobrą cenę. 

PPrrzzeejjddźźmmyy zzaatteemm ddoo kkoolleejj-
nnyycchh wwaażżnnyycchh sspprraaww......

A więc kolejno: prawidłowo
przebiega budowa nowego do-
mu wielorodzinnego przy ul.
Wąwozowej 4, liczymy już tygo-
dnie do zakończenia inwestycji i
jestem przekonany, że w drugiej
połowie roku rozpoczniemy
przekazywanie mieszkań oraz
lokali użytkowych naszym człon-
kom. Dzięki pożyczce uzyskanej
z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej udało się nam w
ubiegłym roku poddać termo-
modernizacji cztery budynki z
tzw. “wielkiej płyty” we wschod-
niej części osiedla. W planie na
2012 rok jest ocieplenie kolej-
nych czterech, o których sfinan-
sowanie z pożyczki już wystąpi-
liśmy. Myślę, że nasze wnioski
zostaną pozytywnie rozpatrzo-
ne, ponieważ przeprowadzona
przez fundusz kontrola wykaza-
ła właściwe wykorzystanie przy-
znanych nam środków i osią-

gnięcie zamierzonych efektów
w postaci oszczędności energe-
tycznej. Proces termomoderni-
zacji wszystkich budynków z
“wielkiej płyty” powinien zostać
zakończony w 2013 roku. 

JJeeddnnyymm zz nnaajjbbaarrddzziieejj ppaalląą-
ccyycchh pprroobblleemmóóww wwaasszzeejj ssppóółł-
ddzziieellnnii jjeesstt ffaattaallnnaa oorrggaanniizzaaccjjaa
rruucchhuu nnaa tteerreenniiee ttaakk nnoowwyycchh,, jjaakk
ii ssttaarryycchh zzaassoobbóóww.. CCzzyy ccoośś zzmmiiee-
nniiłłoo ssiięę nnaa lleeppsszzee??

Właśnie dobiegają końca pra-
ce projektowe nad nową orga-
nizacją ruchu i zamknięciem na-
szego osiedla dla ruchu z ze-
wnątrz. Nie będziemy budować
płotów i czynić z naszego terenu
twierdzy, ale też nie ma zgody na
to, aby teren naszego osiedla był
bezpłatnym parkingiem dla osób
dojeżdżających do stacji metra
Kabaty. Chcemy być gościnny-
mi gospodarzami jednego z bar-
dziej urokliwych zakątków Ka-

bat, ale nasza gościnność ma
swoje granice. Na terenie SMB
Osiedle Kabaty znajduje się wie-
le wspaniałych kawiarni, restau-
racji, dobrze prosperujących
punktów usługowych, profesjo-
nalnie wyposażony plac zabaw,
czy plac Forum z fontanną, ulu-
bione miejsce wypoczynku i spa-
cerów naszych mieszkańców i
gości. Nie możemy pozwolić, aby
samochody całkowicie zdomi-
nowały przestrzeń publiczną na
terenie spółdzielni. Piesi mają
swoje prawa i my o nie zadbamy. 

RRóówwnniiee ppiieecczzoołłoowwiicciiee zzaaddbbaa-
cciiee oo bbeezzppiieecczzeeńńssttwwoo mmiieesszzkkaańń-
ccóóww oossiieeddllaa??

W dzisiejszych czasach bezpie-
czeństwo to jedna z kluczowych
kwestii w każdym dużym zbioro-
wisku ludzkim, dlatego traktu-
jemy ją jako jeden z naszych prio-
rytetów. Unowocześniamy mo-
nitoring na naszym osiedlu i po
osiągnięciu właściwego pozio-
mu technicznego będziemy za-
biegali o włączenie go do moni-
toringu miejskiego, co powinno
dodatkowo zwiększyć bezpie-
czeństwo naszych mieszkańców.

WWnniioosskkii kkoońńccoowwee......
Mówię z dumą o osiągnię-

ciach minionego roku, bo jest to
efekt ciężkiej pracy całego ze-
społu działaczy społecznych oraz
moich współpracowników.
Chciałbym jednak mocno pod-
kreślić, i często robimy to na róż-

nych forach, że praca, którą wy-
konujemy, nie jest niczym nad-
zwyczajnym. Ot po prostu, rze-
telne wykonywanie swoich obo-
wiązków, dobra komunikacja z
członkami oraz transparentność,
jak idzie o realizację naszych ko-
lejnych przedsięwzięć. Chcieli-
śmy po prostu osiągnąć normal-
ność i zarządzać spółdzielnią w
sposób nowoczesny, na miarę
XXI wieku oraz czasów, w któ-
rych żyjemy. Myślę, że nam się to
udało. Jest to jednak moja su-
biektywna opinia. 

MMyyśśllii ppaann,, żżee zznnaajjddzziiee ssiięę cchhęętt-
nnyy ddoo ddyysskkuuttoowwaanniiaa zz ffaakkttaammii..
MMaa ppaann pprrzzeecciieeżż ww zzaannaaddrrzzuu
kkoonnkkrreettnnee ddaannee,, kkttóórree ssaammee ppoo-
wwiinnnnyy ssiięę oobbrroonniićć..

To prawda, ale piękne polskie
przysłowie powiada, że jak się
chce uderzyć psa, kij zawsze się
znajdzie. Z dotychczasowych
moich wypowiedzi czytelnicy

Passy  mogliby wyrobić sobie
sielankową opinię o SMB Osie-
dle Kabaty. Nie miałbym nic
przeciwko temu, gdyby nie to,
że dosyć daleko do idealnej rze-
czywistości. Jest wiele proble-
mów dnia codziennego, które
pojawiają się w zgłoszeniach na-
szych służb technicznych lub w
zgłoszeniach mieszkańców.
Chcę poinformować, że dla nas
nie ma spraw mało ważnych,
bądź nieważnych. Niestety na-
szą powinnością jest wybiera-
nie spośród spraw ważnych tych
najpilniejszych. Ale to nie zna-
czy, że sprawy z dalszego planu
zostaną zapomniane. Przy oka-
zji jedna uwaga ogólna: jeżeli
postrzegamy problem staramy
się go dokładnie zidentyfiko-
wać, określić źródła finansowa-
nia i rozwiązać go. 

PPrroobblleemmóóww jjeesstt cchhyybbaa ssppoorroo,,
sszzcczzeeggóóllnniiee ww zzaacchhooddnniieejj,, ttzzww..
„„nnoowweejj”” cczzęęśśccii oossiieeddllaa......

Jeżeli ktoś zaryzykuje na przy-
kład postawienie tezy, że doko-
nywany system termomoderni-
zacji wschodniej części osiedla
jest realizowany kosztem części
zachodniej, tzw. „nowej”, jestem
gotowy przedłożyć wszelkie do-
kumenty finansowe, które poło-
żą kres pogłoskom kolportowa-
nym przez tych “dobrze poinfor-
mowanych”.

MMiiaałłeemm rraacczzeejj nnaa mmyyśśllii pprroo-
bblleemmyy ooddzziieeddzziicczzoonnee pprrzzeezz ppaannaa

zzaarrzząądd ppoo ppoopprrzzeeddnniikkaacchh,, ttaakk
zzwwaannee pprroobblleemmyy hhiissttoorryycczznnee..

O poprzednikach nie wypada
mówić źle, ale fakt faktem, że jest
kilka spraw, które mają wymiar
historyczny, mimo że SMB Osie-
dle Kabaty nie należy do tzw. sta-
rych spółdzielni. Niedoróbki, któ-
re dzisiaj drogo nas kosztują, to:
nieprzekazanie właściwym fir-
mom miejskim składników infra-
struktury, np. sieci zasilania wo-
dociągowego, czy odbioru kana-
lizacji. Sieci nie zostały w terminie
przekazane, a dzisiaj czynność ta
kosztuje ok. 350 tys, zł. Mimo to
chyba warto pozbyć się gilotyny
kosztów napraw. Dalej, cieknące
tarasy i przemarzające rynny... 

CChhyybbaa jjeeddnnaakk nniiee ttee nniieeddoorróóbb-
kkii,, kkttóórree ppaann wwyymmiieenniiłł,, ssąą nnaajj-
wwiięękksszzyymm pprroobblleemmeemm SSMMBB KKaa-
bbaattyy.. MMóówwii ssiięę oo pprrzzeeggrraannyycchh,,
wwiieelloommiilliioonnoowwyycchh pprroocceessaacchh ssąą-
ddoowwyycchh.. 

Na szczęście nie procesach, a
procesie. Rzeczywiście, otrzyma-
liśmy w spadku bardzo poważny
problem, z którym próbujemy się
uporać. W dniu 27 grudnia 2011
r. sąd okręgowy wydał wyrok, w
którym zobowiązał naszą spół-
dzielnię do zapłacenia solidar-
nie z miastem 5 mln 400 tys zł
odszkodowania z tytułu roszczeń
do własności gruntu, na którym
posadowiona jest część naszego
osiedla. W listopadzie 1997 r. ów-
czesny Zarząd spółdzielni pod-
pisując akt notarialny przejęcia
w wieczyste użytkowanie przed-
miotowego gruntu zobowiązał
się do zaspokojenia we własnym
zakresie roszczeń byłych właści-
cieli tej nieruchomości. W mo-
mencie podpisywania aktu z
gminą Ursynów jakiekolwiek
roszczenia wydawały się niere-
alne, poza tym kończył się usta-
wowy okres przejmowania zie-
mi bez przetargu i bez pierwszej
wpłaty. Przyszedł jednak rok
2005 i do sądu wpłynęło rosz-
czenie pod adresem naszej spół-
dzielni z racji wyżej wymienione-
go zapisu w akcie notarialnym. 

PPaammiięęttaamm,, żżee ww llaattaacchh ddzziiee-
wwiięęććddzziieessiiąąttyycchh uurrssyynnoowwsskkiiee
ssppóółłddzziieellnniiee pprrzzeejjmmoowwaałłyy ggrruunn-
ttyy ww uużżyyttkkoowwaanniiee wwiieecczzyyssttee zz
mmooccyy ttzzww.. uussttaawwyy GGllaappiińńsskkiieeggoo,,
cczzyy pprrzzeezz zzaassiieeddzzeenniiee,, aallee oo wwzziięę-
cciiuu nnaa ssiieebbiiee rroosszzcczzeeńń bbyyłłyycchh
wwłłaaśścciicciieellii jjeesszzcczzee nniiee ssłłyysszzaałłeemm..

Kiedy dzisiaj patrzę na to z
perspektywy czasu mogę
stwierdzić, że ja również podpi-
sałbym taki akt, z tym jednako-
woż zastrzeżeniem, że w kolej-
nych latach zrobiłbym wszyst-
ko, aby używając środków
prawnych usunąć z aktu nota-
rialnego wyjątkowo niekorzyst-
ny dla spółdzielni zapis. Nieste-
ty popełniony został grzech za-
niechania i dzisiaj możemy je-
dynie mieć nadzieję, że wyrok
Sądu Apelacyjnego będzie dla
spółdzielni korzystny. Gdyby
tak się nie stało, to jedynym ra-
tunkiem dla spółdzielczych fi-
nansów będzie podniesienie
opłat eksploatacyjnych. Ale o
tym wolę nie myśleć, bo prze-
wróciłoby to całą, bardzo sen-
sowną w moim przekonaniu,
ideę prowadzenia spraw naszej
spółdzielni.

R o z m a w i a ł  Ta d e u s z  P o r ę b s k i

WW ddnniiuu 1144 kkwwiieettnniiaa bbrr.. ooddbbyyłłoo ssiięę kkoolleejjnnee WWaallnnee ZZggrroommaaddzzeenniiee CCzzłłoonnkkóóww SSMMBB OOssiieeddllee KKaabbaattyy.. WWaallnnee ZZggrroommaaddzzeenniiee ttoo nnaajjwwaażżnniieejjsszzyy ww kkaażżddeejj ssppóółłddzziieellnnii oorrggaann ssttaattuuttoowwyy,, kkttóórryy oocceenniiaa sspprraawwoozzddaanniiaa RRaaddyy
NNaaddzzoorrcczzeejj oorraazz ZZaarrzząądduu,, pprrzzyyjjmmuujjee sspprraawwoozzddaanniiee ffiinnaannssoowwee ii ppooddeejjmmuujjee ddeeccyyzzjjee oo kkiieerruunnkkaacchh rroozzwwoojjuu ssppóółłddzziieellnnii..

AAllee nniiee ttyyllkkoo.. WWaallnnee ZZggrroommaaddzzeenniiee ttoo rróówwnniieeżż ddoorroocczznnee ssppoottkkaanniiee eelliittyy ssppóółłddzziieellcczzeejj,, cczzyyllii cczzłłoonnkkóóww ssppóółłddzziieellnnii,, kkttóórrzzyy cczzuujjąą ssiięę zzwwiiąązzaannii zzee ssppóółłddzziieellnniiąą nniiee ttyyllkkoo sswwooiimm mmaajjąąttkkiieemm,, aallee rróówwnniieeżż mmaajjąą wwoollęę
ssppoottkkaanniiaa ssiięę zzee wwssppóółłmmiieesszzkkaańńccaammii,, ssąąssiiaaddaammii,, aa cczzęęssttoo ii pprrzzyyjjaacciióółłmmii zznnaannyymmii oodd llaatt.. SSttąądd oodd ddwwóócchh llaatt nnaa ddoorroocczznnyycchh zzeebbrraanniiaacchh ww SSMMBB OOssiieeddllee KKaabbaattyy wwssppoommiinnaa ssiięę cchhwwiilląą zzaadduummyy CCzzłłoonnkkóóww,, kkttóórrzzyy

zzmmaarrllii ww ookkrreessiiee oodd oossttaattnniieeggoo WWaallnneeggoo ZZggrroommaaddzzeenniiaa.. JJeesstt oocczzyywwiissttee,, żżee ww ggrroonniiee 114400-115500 cczzłłoonnkkóóww,, bboo ttyyllee mmnniieejj wwiięęcceejj oossóóbb uucczzeessttnniicczzyy ww zzeebbrraanniiaacchh tteejj ssppóółłddzziieellnnii,, zznnaajjddzziiee ssiięę kkiillkkoorroo,, kkttóórrzzyy aallbboo pprrzzyysszzllii
zzaałłaattwwiićć sswwoojjąą iinnddyywwiidduuaallnnąą sspprraawwęę,, aallbboo tteeżż cchhccąą ddaaćć uuppuusstt sswwoojjeejj „„mmiiłłoośśccii ddoo śśwwiiaattaa ii bblliiźźnniicchh””.. TToo zzjjaawwiisskkoo ppoowwsszzeecchhnnee ww kkaażżddeejj ssppóółłddzziieellnnii mmiieesszzkkaanniioowweejj.. 
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