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Dokończenie str. 2-3

Z parlamentarzystami o spółdzielczości
Pod hasłem „NIC O NAS BEZ NAS” 24 lutego w sali konferencyjnej Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyło 
się spotkanie spółdzielców z parlamentarzystami z Okręgu Wyborczego Nr 18 (Siedlce - Ostrołęka), na którym 
dyskutowano o złożonych w Sejmie projektach ustaw o spółdzielniach i spółdzielniach mieszkaniowych. 

W spotkaniu uczestniczyli: posłowie na 
Sejm RP: Bodio Bartłomiej (niezrzeszony), 
Borkowski Krzysztof PSL, Gos Marek PSL, 
Kowalczyk Henryk PiS, Prządka Stanisława 
SLD, Rozenek Andrzej TR, Sawicki Marek PSL, 
Tchórzewski Krzysztof PiS; senatorowie Górski 
Henryk i Kraska Waldemar obaj z PiS oraz 
przedstawiciele spółdzielni: SM „Podlasianka” 
w Węgrowie, ŁSM w Łukowie, SM „Przełom” 
w Mińsku Mazowieckim, SSM w Sokołowie 
Podlaskim, SM „Centrum” w Ostrołęce, SM 
w Małkini, SMLW „Małkinianka” w Małkini, 
SBM w Wołominie oraz SSM Siedlce. 

Ile razy jeszcze przyjdzie Spółdzielcom ape-
lować: „Nic o Nas ... bez Nas”! Dodajmy – bez 

nas Spółdzielców! Powtarzamy te hasło od lat 
i zawsze w sytuacji, gdy Sejm RP podejmuje 
kolejną, „uzasadnioną inicjatywę” znowelizo-
wania prawa spółdzielczego. W ostatnich kilku 
latach owych nowelizacji było bez liku. 

Nikt nie twierdzi, że systematyczne „edu-
kowanie” spółdzielców w zakresie obowiązu-
jących, bądź właśnie nowelizowanych zapisów 
prawa – co czyni redakcja spółdzielczej gazety 
„Między nami Spółdzielcami” – przyczyniła 
się do tego, że na zorganizowane przez Sie-
dlecką Spółdzielnię Mieszkaniową w Siedlcach 
spotkanie z posłami i senatorami RP przyszli 
„spółdzielcy przygotowani merytorycznie”! 
Wiedzieli, z kim i o czym będą rozmawiali! 
Spokojnie, rzeczowo, bez zbędnych emocji i co 
ważne – chaosu. Zwykle wydarzało się dotąd 
tak, że spotkania spółdzielców stawały się okazją 
do poruszanie „wszystkich tematów”. Od tych 
istotnych i ważnych, po problem psich kupek 
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i dziur w chodnikach. Tym razem spółdzielcy 
wiedzieli dobrze, czego dotyczy spotkanie i o 
jakie sprawy należy Posłów zapytać, o czym 
poinformować, o co zaapelować. Podobnie rzecz 
potraktowali zaproszeni Goście reprezentujący 
Spółdzielnie z miast i miasteczek regionu.. Wie-
dza, wzajemny szacunek, ale i wspólna troska 
o kształt prawa stanowionego w Polskim Sejmie 
pozwoliły zrealizować główne cele, dla których 
spotkanie przygotowano i przeprowadzono. 
A cel był jasny i oczywisty ... trzeba Posłom 
i Senatorom przypomnieć, że przy stanowieniu 
prawa spółdzielczego nie można pominąć opinii 
zainteresowanych ... czyli spółdzielców. Trzeba 
„poprosić” by Posłowie i Senatorowie obecni 
na sali – jak to się określa „patrząc w oczy” – 
zadeklarowali, jaką to postawę zaprezentują 
podczas prac komisji sejmowych i podczas 
głosowania nad „nową” ustawą o spółdzielniach 
mieszkaniowych. Żadnych gierek politycznych, 
czy przedwyborczych ... po prostu jasna dekla-
racja – „będę za”, „będę przeciw”. 

Organizatorom spotkania, należy pogratu-
lować nie tylko „pomysłu” na przebieg obrad, 
ale i dyscypliny, która obowiązywała wszystkich 
uczestników. Wypowiedzi na temat, krótkie, 
merytoryczne i bez powtarzania tego, co już 
ktoś wcześniej omówił – to zasada pierwsza! 
Druga, to najpierw głosy zainteresowanych, 
czyli spółdzielców, a po nich wypowiedzi za-
proszonych posłów i senatorów. Żadnej agresji, 
żadnych uszczypliwości, kpin, złych emocji! Tak 
też spotkanie przebiegło i może właśnie dzię-
ki temu okazało się wartościowym dialogiem 
stron, które wiele miały sobie do wyjaśnienia 
i do zadeklarowania. Wydarzyło się zatem tak, 

że skoro spółdzielcy nie polemizowali sami ze 
sobą i nie kłócili się, to i posłom „nie wypadało” 
przenosić na siedlecką salę sejmowych „metod 
debatowania”! 

Tyle może o sytuacji! Czas na „głosy”, które 
wybrzmiały i zostały „poprawnie” odczytane 
przez zaproszonych posłów oraz senatorów. 
Członkowie Siedleckiej Spółdzielni Mieszka-
niowej w Siedlcach – ci, którzy zabrali głos 
– ale i przedstawiciele innych spółdzielni oraz 
władz krajowych związków spółdzielczych me-
rytorycznie rozszerzyli tezy, które w referacie 

wprowadzającym przedstawił delegat SSM na 
V Kongres Spółdzielczości Pan Henryk Ładno. 
Warto najważniejsze z owych tez przytoczyć. Tak 
więc stwierdzono, że proponowana przez Klub 
PO nowela ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych, poprzez nowe uregulowania prawne 
doprowadzi do dzielenia własności prywatnej, 
jaką jest majątek spółdzielców i przejmowania 
tego majątku przez wspólnoty mieszkaniowe 
(tworzone sztucznie, z brakiem poszanowania 
praw nabytych, w tym zwłaszcza decydowania 
właścicieli o ich własności); do automatycznego 
powstawania wspólnot i to z chwilę wyodrębnie-
nia pierwszego lokalu (czytaj: jeden mieszkaniec 
bloku wydzielający się z własności spółdzielczej 
wymusi na pozostałych utworzenie wspólnoty 
mieszkaniowej); do sytuacji gdy spółdzielcy 
w tak powstałych wspólnotach będą płacili za 
dłużników i tracili prawo do lokalu; do likwi-
dacji solidaryzmu spółdzielczego; do likwida-
cji działalności kulturalno – oświatowej jaką 
prowadzą spółdzielnie na rzecz spółdzielców 
oraz do znacznego ograniczenia kompetencji 
organów statutowych spółdzielni. 

Powodów, dla których powstaje nowa ustawa 
jest znacznie więcej. W podtekście – o czym 
mówiono głośno – jest docelowa likwidacja spół-
dzielni mieszkaniowych, która ucieszy wyłącznie 
prywatnych inwestorów w sektorze budownictwa 
mieszkaniowego. Dlaczego? „Wytną” konkurencję 
(czytaj: spółdzielcze budownictwo mieszkanio-
we), która buduje taniej i działa „non profit” (bez 
zysku). Pozyskają tereny pod budowę mieszkań 
... drogich ... droższych ... i dla nielicznych! Na 
takie rozwiązania prawne, zwłaszcza, że narzu-
cane, niekonsultowane, ograbiające spółdzielców 
z wypracowanego przez dziesięciolecia majątku 
spółdzielczego ... a więc każdego członka spół-
dzielni ... zgody być nie może! 

Aktualności 
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Dokończenie ze str. 1

Z parlamentarzystami o spółdzielczości
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Zabierający głos spółdzielcy przypomnieli 
posłom i senatorom, że spółdzielczość istnieje 
od ponad 150 lat i nie jest wymysłem, relik-
tem komunizmu, jak to się często w mediach 
przedstawia. Przypominali także 55-letnią hi-
storię tworzenia obecnego potencjały naszej, 
siedleckiej spółdzielni, mówili o poniesionych 
kosztach i wyrzeczeniach, by doprowadzić osie-
dla mieszkaniowe do stanu, którego dzisiaj nie 
ma powodu się wstydzić, podkreślali znaczenie 
samorządności spółdzielczej dla prawidłowego 
zarządzania i rozwijania spółdzielczych zaso-
bów mieszkaniowych, mówili o zintegrowanym 
środowisku, które było i jest partnerem dla 
samorządów miasta, czy gminy. Wiele padło 
merytorycznych uzasadnień i przypomnień! 
W końcu padło pytanie – bo paść musiało – jak 
się Państwo Posłowie i Senatorowie zachowa-
cie, gdy przyjdzie zmierzyć się z pazernością 
i „prawną głupotą” inicjatorów szkodliwej no-
welizacji prawa spółdzielczego?! Odpowiedzi? 
Zaprezentujmy je (w kolejności wystąpień). 

Poseł Andrzej Rozenek: -Konstytucja, jak 
słusznie tu powiedziano jest to prawo do zrze-
szania się w jakiejkolwiek formie. W formie 
spółdzielczej tym bardziej, bo jest to forma znana 
od ponad stu lat, dobra i nikomu jeszcze spół-
dzielczość nie zaszkodziła….. Proszę państwa, 
ja przeczytałem ten apel uważnie, który tu nam 
daliście. To jest apel, który płynie z serca od was 
i z którym w pełni się zgadzamy. Twój Ruch 
na pewno ten apel poprze i MY NA PEWNO 
ODRZUCIMY TEN PROJEKT GWARANTUJĘ 
TO NASZYMI 38 GŁOSAMI. 

Poseł Marek Sawicki: - Chcę tylko po-
wiedzieć, że po roku 89 są takie siły polityczne 
w Polsce, które nadal uznają, że spółdzielczość 
jest jakąś pozostałością, zapominając o tym, że 
powstała wtedy kiedy Rzeczpospolita była z mapy 
wykreślona i kiedy była podstawą organizowania 

się ówczesnego obywatelskiego społeczeństwa 
i nie tylko w sprawach gospodarczych. I przy-
pomnijcie sobie – a tych nowelizacji sporo było 
po 89 roku za każdym razem wydawało się, że 
plują z różnych stron, że mimo różnych partii 
politycznych, ale za każdym razem w tym sa-
mym duchu likwidacji spółdzielczości. TERAZ 
MOŻECIE BYĆ SPOKOJNI O PSL, AKURAT 
W SPRAWIE SPÓŁDZIELCZOŚCI I PANI STA-
ROŃ KOALICJĄ NIE JESTEŚMY ZWIĄZANI. 

Posłanka Stanisława Prządka: - Wyrażając 
swoje zdanie w imieniu mojego Klubu SLD, jestem 
jednoznacznie nastawiona, przygotowana i prze-
świadczona i wyrażam to, że mój klub w całości 
będzie walczył, tak jak do tej pory to robił, tak 
jak robił to przy ogrodach działkowych, tak jak 
robimy to przy wielu innych ważnych, potrzebnych 
i niezbędnych ustawach. BĘDZIEMY BRONIĆ 
SPÓŁDZIELCZOŚCI TAK MOCNO, JAK DO-
TYCHCZAS Z NADZIEJĄ, ŻE RAZEM NAM 
SIĘ UDA. 

Poseł Krzysztof Tchórzewski: - Jeśli chodzi 
o Prawo i Sprawiedliwość – my stoimy na stano-
wisku, że w obecnej ustawie za wiele poprawiać 
nie trzeba….. Natomiast chciałbym wyraźnie 
podkreślić, że TEN OBECNY PROJEKT PO 
JEST IDENTYCZNY, JAKI BYŁ ZŁOŻONY 
W UBIEGŁEJ KADENCJI. i MY TAK SAMO, 
JAK UBIEGŁEJ KADENCJI UWAŻAMY, ŻE ON 
NIE POWINIEN  BYĆ UWZGLĘDNIONY…. 
MOGĘ POWIEDZIEĆ, ZE KLUB BĘDZIE NA 
PEWNO GŁOSOWAŁ NA PEWNO PRZE-
CIWKO PROJEKTOWI PANI STAROŃ i w tej 
dziedzinie będzie dyscyplina.

Poseł Henryk Kowalczyk -Ponieważ wła-
ściwie kolega Krzysztof Tchórzewski deklarację 
wobec Klubu złożył, więc niewiele mi zostaje do 
powiedzenia….  „DEKLARACJĘ KLUBU PiS 
PODTRZYMUJEMY I W TAKIM KSZTAŁCIE, 
JAK ZOSTAŁA ZAPROPONOWANA USTAWA 

PRZEZ POSEŁ LIDIĘ STAROŃ ONA PRZY-
JĘTA BYĆ NIE MOŻE. KLUB PiS BĘDZIE 
GŁOSOWAŁ PRZECIWKO. 

Poseł Krzysztof Borkowski „…Tak na-
prawdę, jak widać chodzi tu o to, żeby dewe-
loperzy czy też inni mogli wyjąć ten majątek 
i tam budować mieszkania i po prostu zarabiać 
na tym kasę PROSZĘ PAŃSTWA NA NASZ 
KLUB MOŻECIE PAŃSTWO LICZYĆ…. Dzisiaj 
w wielu miejscach wracamy do spółdzielczości 
i szkoda żebyśmy zmarnowali to co przez lata 
było bardzo dobre”.

Senator Waldemar Kraska …”Wiemy 
jednak, że projekt ustawy autorstwa PO jest 
skierowany do bardzo wąskiej grupy, grupy de-
weloperów, co nie jest w interesie spółdzielni. 
MY BĘDZIEMY PRZECIWKO TEJ USTAWIE. 

Poseł Marek Gos (przewodniczący Komisji 
Nadzwyczajnej, która pracuje nad omawianym 
projektem ustaw): - Staram się z każdego punktu 
widzenia analizować płynące do nas sygnały i rze-
czywiście źle się stało, że nie ma nikogo tutaj z PO 
– autorów ustawy, która tak mocno jest dzisiaj 
przez Państwa krytykowana (…). Jesteśmy gdzieś 
na poziomie 1/3 całego dokumentu. To pokazuje 
jak bardzo skomplikowane są prace (…). Także 
wiele złego sprawiają poprawki, które są perma-
nentnie zgłaszane przez Panią Staroń (…). W pełni 
podzielam państwa obawy, podzielam państwa 
argumentację, jeśli chodzi o projekt naszych ko-
alicjantów. Mam nadzieję, że koalicjant wycofa 
się do momentu gdy przyjdzie nam nad nim 
(projektem dop. red)   procedować.. Bardzo proszę 
o jakąś determinację, jeśli chcemy pewne rzeczy 
ugrać (…). PODKREŚLAM TO, ABSOLUTNIE 
NIKT Z NASZYCH POSŁANEK I POSŁÓW 
NIE PODPISZE SIĘ POD EKSPERYMENTEM, 
KTÓRY KTOŚ WYMYŚLIŁ.

Redakcja

Z parlamentarzystami o spółdzielczości
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Bardziej niż kiedykolwiek potrzebny jest udział członków Naszej Spółdziel-
ni w Walnych Zebraniach Członków (cząstkowych), które realizowane będą 
według harmonogramu wywieszonego na klatkach schodowych, dostępnego 
w administracjach oraz zamieszczonego na stronie internetowej SSM i wy-
drukach czynszowych. Powód apelu o wzięcie licznego udziału wydaje się 
być oczywisty. Z jednej strony będzie to doskonała okazja do uzyskania pełnej 
informacji o stanie Naszej Spółdzielni, z drugiej natomiast będzie to szansa na 
dialog „między nami spółdzielcami” o wszystkich sprawach, które wymagają 
omówienia, wyjaśnień, decyzji. Jest jeszcze jeden powód, zapewne też istotny 
i ważny. Podczas zebrań wybierać będziemy nowy skład Rady Nadzorczej 
SSM. Zadecydujemy zatem o tym, kto będzie ponosił odpowiedzialność za 
funkcjonowanie Naszej Spółdzielni w trzech najbliższych latach..

W naszym (czyt. redakcji) przekonaniu, obok wiedzy na temat kondycji 
finansowej SSM, planów remontowych i inwestycyjnych, zamierzeń w zakresie 
nowoczesnego zarządzania majątkiem spółdzielczym, warto będzie poznać, 
jakie to kolejne, nowe regulacje prawne „szykuje” Sejm RP i czym owe decyzje 
Posłów oraz Senatorów mogą nas – niekoniecznie pozytywnie, korzystnie 
– zaskoczyć. A gotuje się w sejmowym tyglu niezła zupa prawna... groźna 
dla własności spółdzielczej, dla procesu modernizacji i termomodernizacji 
zasobów mieszkaniowych, dla utrzymania solidaryzmu spółdzielczego oraz 
stowarzyszeniowego charakteru naszej społeczności.

Należy zachęcić do wzięcia udziału w zebraniach zwłaszcza tych, którzy na 
forach społecznościowych zgłaszali pretensje o to, że władze SSM ze spotkania 
z Posłami oraz Senatorami RP w sprawie nowelizacja prawa spółdzielczego nie 
uczynili wiecu „przeciw” ograniczając debatę wyłącznie do jednego, istotnego 
przecież tematu – kolejnych prób manipulowania prawem bez udziału zainte-
resowanych – czyli nas Spółdzielców. Wyjaśnialiśmy, że odbyta debata ma stać 
się „naszym głosem” w tak trudnym temacie, zatem powinna być merytoryczna, 
wolna od elementów wyborczych, politycznych, zwłaszcza w wymiarze lokalnym. 
I przyjęto „Apel”, który oby przyczynił się do odrzucenia zgubnych pomysłów 
Posłanki Staroń z Olsztyna. Uzyskano zapewnienia wszystkich klubów par-
lamentarnych (oprócz PO), że na zniszczenie spółdzielczości mieszkaniowej 
zgody nie będzie. Zatem wiec, krzyk, mieszanie tematów polityki lokalnej, 

wrzucanie spraw czysto wynikających z zarządzania nie należało do istoty 
odbytego spotkania. O tych sprawach będzie szansa porozmawiać właśnie 
podczas najbliższych spotkań.

I znowu... ze względu na powagę Zebrań oraz wagę omawianych spraw należy 
zaapelować, by Spółdzielcy skupili się na problemach istotnych i nie przenosili 
na Walne tematów, które od ręki można załatwić w administracjach, przedstawić 
swoim reprezentantom w Radzie Nadzorczej, czy bezpośrednio Zarządowi SSM. 
Bywa bowiem tak, że sporo czasu, sporo emocji pochłaniają dyskusje o bardzo 
lokalnych, drobnych, chociaż i może dokuczliwych sprawach, a zainteresowanie 
finansami SSM, poziomem zadłużenia członków niepłacących, polityką remon-
tową i inwestycyjną proponowaną przez Zarząd SSM jest marginalne. Tymczasem 
to właśnie te informacje, te analizy powinny pozwolić nam wykreować wnioski 
skutkujące na przyszłość ... pomyślną przyszłość Nas Spółdzielców. Jeżeli wyniki 
finansowe za rok 2013 będą stanowiły podstawę do „spokoju i poczucia bezpie-
czeństwa”, to należy takie efekty pochwalić. Wszelkie wątpliwości rozwiać. Przy 
błędach wnioskować o korekty, naprawę złych trendów – wszystko po to byśmy 
ze spokojem mogli realizować swoją codzienność. Musimy też dowiedzieć się, czy 
współpraca z samorządem miasta Siedlce, w tym zwłaszcza ze spółkami miejskimi 
pozwala na w miarę sensowne planowanie wydatków domowych. Odwieczne 
pytania o podwyżki i ich zasadność mogą i zapewne padną podczas zebrań. Tak 
trzeba, by dać Zarządowi podstawy do reprezentowania Naszych interesów wobec 
dostawców ciepła, wody, odbiorców nieczystości itd. Podobnie sprawy związane 
z utrzymaniem zieleni, komunikacją miejską, miejscami parkingowymi, dodat-
kami mieszkaniowymi ... to wszystko, gdy przedyskutowane i ubrane w formy 
merytorycznych wniosków pozwoli na przeniesienie opinii Spółdzielców na forum 
Rady Miasta, Komisji Mieszkaniowej, rozmów i negocjacji z Prezydentem Siedlec.

Oczywiście nikt nie zamierza ograniczać tematów wystąpień podczas zebrań. 
Spółdzielcy zadecydują o ich przebiegu i merytorycznej zawartości. Wydaje się 
jednak sensowne postulować, by sprawami, które bez problemu można załatwić 
indywidualnie, skuteczniej i prędzej, nie obciążać uczestników Zebrań dając im 
szansę na skupienie się na sprawach rzeczywiście ważnych dla SSM, jako całości. 
A liczny udział w zebraniach? I to nie tylko ze względu na wybory do Rady Nadzor-
czej SSM? Jesteśmy przekonani, że właśnie frekwencja będzie najbardziej istotnym 
argumentem potwierdzającym spójność ruchu spółdzielczego, poczucia współod-
powiedzialności za majątek spółdzielczy, formą obrony solidaryzmu spółdzielczego 
i społecznego charakteru spółdzielczości mieszkaniowej, jako takiej. Być może 
właśnie w ten sposób przekonamy „sejmowych harcowników”, że zobowiązani są 
szanować Nas, należne nam prawa, w tym przywilej organizowania się na sposób 
przez Nas określony, nazwany i dla Naszego funkcjonowania w społeczeństwie – 
bezpieczny. W wolnych i demokratycznych państwach jest to norma. A w Polsce?

Redakcja

TERMINARZ ZEBRAŃ WALNEGO 
ZGROMADZENIA 2014 r. w częściach

Początek każdej części zebrania godz 16.00
22 kwietnia - Os. Warszawska II etap, Szkoła Podstawowa nr 12, 

ul. Unitów Podlaskich 16
23 kwietnia - Os. Orlicz Dreszera, Szkoła Podst. nr. 5 ul. Dreszera 3
24 kwietnia - Os. 1000-Lecia III etap, ,, Klub „Lech” ul. Chrobrego 4 
25 kwietnia - Os. Warszawska I etap, Gimnazjum Publiczne nr. 4, 

ul. Pescantiny 2
28 kwietnia - Os. Roskosz, Szkoła Podst. nr 12 ul. Unitów Podlaskich 16
29 kwietnia - Os. Czerwonego Krzyża, Błonie, Klub „Rafa” ul Rynkowa 24
30 kwietnia - Os. Młynarska, sala konferencyjna SSM ul. 3 Maja 28
05 maja - Os. Kiepury, Czackiego, Reymonta, sala konferencyjna SSM, 

ul. 3 Maja 28
06 maja - Os. Zalew, Studium Menagerskie „NOVUM” ul Dylewicza 10
07 maja - Os. 1000Lecia II etap, Klub „Rafa” ul Rynkowa 24
08 maja - Os. Ogrody, sala konferencyjna SSM ul. 3 Maja 28
09 maja - Członkowie oczekujący i inni, sala konferencyjna SSM, 

ul 3 Maja 28

Wszystkie materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia SSM zostaną 
wyłożone do wglądu w statutowym terminie w administracjach osiedli 
oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców SSM ul. 3 Maja 28. Ponadto porządek 
obrad Walnego Zgromadzenia zostanie podany w wydrukach czynszo-
wych na II kwartał 2014r oraz na stronie internetowej SSM.

Zarząd SSM

BARDZIEJ NIŻ KIEDYKOLWIEK...
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SPÓŁDZIELCZE FINANSE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2013 SIEDLECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

ZBADANE PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA

Pani Wanda Brzózka - Kluczowy Biegły 
Rewident podmiotu EKSPERT Biuro Biegłego 
Rewidenta Sp. z o.o. w Siedlcach w dniu 6 marca 
2014 roku na posiedzeniu Zarządu Spółdzielni 
przedłożyła „Opinię Niezależnego Biegłego Re-
widenta” oraz „Raport z badania sprawozdania 
finansowego za rok 2013 Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach” a także omówiła 
przebieg i wyniki badania sprawozdania finan-
sowego. Biegły Rewident w opinii stwierdza 
m.in. iż „zbadane sprawozdanie finansowe we 
wszystkich istotnych aspektach:
a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie infor-

macje istotne dla oceny sytuacji majątkowej 
i finansowej jednostki na dzień 31.12.2013r. 
jak też wyniku finansowego za rok obrotowy 
od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.,

b) zostało sporządzone zgodnie z wymagają-
cymi zastosowania zasadami (polityką) ra-
chunkowości oraz na podstawie prawidłowo 
prowadzonych ksiąg rachunkowych,

c) jest zgodne z wpływającymi na treść spra-
wozdania finansowego przepisami prawa i 
postanowieniami statutu jednostki”.

Biegły Rewident stwierdza również iż 
„rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 
stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. „zamyka się 
zyskiem netto 773.184,39zł” oraz że: „Nadwyżka 
przychodów nad kosztami gospodarki zaso-
bami mieszkaniowymi za rok 2013 w kwocie 
193.902,41zł została przeniesiona na zmniejsze-
nie rozliczeń międzyokresowych kosztów GZM”.  
Z kolei na str. 10 raportu Biegły Rewident doko-
nała ogólnej oceny działalności Spółdzielni za 
2013 rok stwierdzając że:

„Zaprezentowane wskaźniki i relacje za rok 
badany wskazują, że Spółdzielnia realizując w 
pełni zadania statutowe osiągnęła dobre efekty 
ekonomiczne:

Efekty pozytywne:
•	 wzrost przychodów ze sprzedaży działalności 

podstawowej, pozostałej działalności opera-
cyjnej i przychodów finansowych

•	 utrzymała wysoki poziom majątku trwałego 
w strukturze 79,03% (przy ciągłych wyod-
rębnieniach)

•	 dodatni wynik netto z działalności
•	 dodatni wynik finansowy GZM

•	 dodatnie wskaźniki rentowności: sprzedaży 
brutto, netto, majątku i kapitału własnego

•	 dobre wskaźniki płynności finansowej
•	 dobre wskaźniki finansowania

- niska stopa zadłużenia
- pełne pokrycie majątku trwałego kapita- 

łem stałym
- wysoki stopień trwałości struktury finan-

sowania”.
Biegły Rewident stwierdza również, że przeprowa-
dzone badanie za rok 2013 nie wskazuje na istnie-
nie zagrożenia kontynuowania przez Spόłdzielnię 
działalności gospodarczej w roku 2014.

Na plenarnym posiedzeniu Rady Nadzor-
czej Spółdzielni w dniu 26 marca 2014 roku 
Biegły Rewident przedstawi opinię i raport z ba-
dania a sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 
rok 2013 zostanie umieszczone w materiałach  
na Walne Zgromadzenie i będzie przedmiotem 
obrad tego organu statutowego.

Poniżej zamieszczamy „Informację do 
skróconego bilansu Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach za rok 2013”. 

INFORMACJA do skróconego bilansu Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach za rok 2013

Podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych na dzień 1 stycznia 2013 
roku był bilans na dzień 31 grudnia 2012 roku zamykający się po stronie 
aktywόw i pasywόw kwotą 236.664.297,73 zł . Na koniec 2013 roku aktywa 
i pasywa stanowiły kwotę 243.444.941,03 zł. W ciągu 2013 roku majątek 
Spόłdzielni zwiększył  się o 6.780.643,30 zł, tj. o 2,87 %.

AKTYWA

AKTYWA TRWAŁE
Aktywa trwałe na dzień 31.12.2013r. stanowiły kwotę 219.030.907,96 
zł, z tego: 
•	 wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) - 6.067,42 zł,
•	 rzeczowe aktywa trwałe - 192.388.992,46zł, z tego:

- środki trwałe (grunty, budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne 
środki trwałe) –  190.583.145,76zł,

- środki trwałe w budowie (w tym: budynek mieszkalny wielorodzinny 
przy ul. Pescantina) – 1.805.846,70 zł,   

•	 należności długoterminowe (dotyczące kredytów i skapitalizowanych 
odsetek od kredytów mieszkaniowych) – 3.043.256,54 zł,

•	 inwestycje długoterminowe (udziały) – 21.350,00 zł.
•	 długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (dotyczące rozliczeń 

m/o z tyt. funduszu remontowego – termomodernizacja budynków 
mieszkalnych  wielorodzinnych) – 23.571.241,54zł.

W 2013 roku aktywa trwałe zwiększyły się o 24.692.986,86zł, tj. 
12,71% z tytułu:
•	 zwiększenia w poz. „środki trwałe” o kwotę 2.303.178,78zł (w wyniku 

oddania do użytku budynku mieszkalnego przy ul. Mieszka I 14),
•	 przeniesienia z krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych do 

długoterminowych rozliczeń międzyokresowych kwoty 23.571.241,54zł 
dotyczącej kosztów termomodernizacji budynków mieszkalnych wie-
lorodzinnych sfinansowanych przejściowo preferencyjnymi kredytami 
bankowymi (PKO BP S.A. i BOŚ S.A.) oraz częściowo umorzonymi 
pożyczkami  WFOŚ I GW, które są spłacane przez użytkowników lokali 
budynków podlegających termomodernizacji. 

W 2013r. zmniejszyły się należności z tytułu kredytów i skapitalizo-
wanych odsetek od kredytów mieszkaniowych tzw. „starego portfela” o 
kwotę 676.107,23zł, tj. o 18,18%.

AKTYWA OBROTOWE
Aktywa obrotowe na dzień 31.12.2013 r. stanowiły kwotę 24.414.033,07zł 
i były niższe  o 17.912.343,56 zł, tj. 42,32 % od stanu na początek 2013 roku.
Zapasy materiałowe dotyczą materiałów zakupionych w 2013r. i nie 
wydanych do konserwacji do dnia 31.12.2013r. – kwota 134.320,62zł. 
Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2013r. wyniosły 
4.597.432,41zł i zwiększyły się o 46.820,48 zł, tj. o 1,03 %, wskutek wzrostu 
należności z tytułu dostaw i usług. 
Środki pieniężne na rachunkach i lokatach bankowych na dzień 
31.12.2013r. wyniosły 2.038.233,66zł i zmniejszyły się o 1.080.726,78zł 
tj. o 34,65%.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na koniec 2013 roku 
wyniosły 17.644.046,38 zł i dotyczyły:
•	 rozliczeń międzyokresowych kosztów GZM – kwota 4.166.953,65zł,
•	 rozliczeń międzyokresowych kosztów remontów – kwota 

13.421.155,40zł.
•	 rozliczeń międzyokresowych pozostałych – kwota 55.937,33 zł

Rozliczenia międzyokresowe kosztów remontów dotyczą m.in. kosz-
tów termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych sfinan-
sowanych przejściowo preferencyjnymi kredytami bankowymi (PKO BP 
S.A. i BOŚ S.A.) oraz częściowo umorzonymi pożyczkami WFOŚiGW, które 
będą spłacone w roku 2014 (kwota 3.539.963,93zł).

P A S Y W A

(KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
Kapitał (fundusz) własny na dzień 31.12.2013r. stanowił kwotę 
202.536.633,15zł i zwiększył się o 1.258.315,70 zł, tj. o 0,63% .
Kapitały (fundusze) własne na dzień 31.12.2013r. tworzą:
•	 kapitał podstawowy  (fundusz udziałowy) – kwota 330.699,25zł. W 

2013 r. fundusz  zwiększył się o 6.000,00zł z tytułu wpłaty udziałów 
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SKRÓCONY  BILANS SIEDLECKIEJ  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ za rok 2013

Lp. AKTYWA STAN  NA  DZIEŃ Lp. PASYWA STAN  NA  DZIEŃ
01.01.2013r. 31.12.2013r. 01.01.2013r. 31.12.2013r.

A

I

II

III

IV

V

AKTYWA TRWAŁE
z tego:
wartości niemat. i prawne

rzeczowe aktywa  trwałe

należności długoterminowe

inwestycje długoterminowe

długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe

194.337.921,10

15.785,98

190.581.421,35

3.719.363,77

21.350,00

0,00

219.030.907,96

6.067,42

192.388.992,46

3.043.256,54

21.350,00

23.571.241,54

A

I

II

III

IV

V

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
z tego:
kapitał podstawowy (udziałowy)

kapitał zapasowy (zasobowy i wkładów) 

kapitał z aktualizacji wyceny

zysk (strata) z lat ubiegłych

zysk (strata) netto

201.278.317,45

326.529,75

140.462.366,15

59.574.018,26

15.300,00

900.103,29

202.536.633,15

330.699,25

185.423.921,59

18.168.685,16

-2.159.857,24

773.184,39

B

I

II

III

IV

AKTYWA OBROTOWE
z tego:

zapasy materiałowe

należności krótkoterminowe

środki pieniężne

krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

42.326.376,63

187.344,08

4.550.611,93

3.118.960,44

34.469.460,18

24.414.033,07

134.320,62

4.597.432,41

2.038.233,66

17.644.046,38

B

I

II

III

IV

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA  
ZOBOWIĄZANIA
z tego:
rezerwy na zobowiązania

zobowiązania długoterminowe

zobowiązania krótkoterminowe

rozliczenia międzyokresowe

35.385.980,28

0,00

21.938.440,99

13.421.284,54

26.254,75

40.908.307,88

2.198.765,89

26.338.077,23

12.322.332,88

49.131,88

AKTYWA     RAZEM 236.664.297,73 243.444.941,03 PASYWA        RAZEM 236.664.297,73 243.444.941,03

Siedlce, 11.03.2014r.

członkowskich i zmniejszył się o 1.830,50zł  z tytułu zwrotu udziałów.
•	 kapitał zapasowy (fundusz zasobowy i fundusz wkładów) - kwota 

185.423.921,59zł.  W  2013 r. fundusz zwiększył się o 7.503.079,82zł 
głównie w związku z wpłatą i waloryzację wkładów.

•	 kapitał z aktualizacji wyceny – kwota 18.168.685,16zł. W 2013 r. fun-
dusz zmniejszył  się o 3.946.857,48zł głównie z tytułu wyodrębnienia 
lokali mieszkalnych i umorzeń.

•	 strata z lat ubiegłych – kwota 2.159.857,24zł dotyczy utworzenia 
rezerw na świadczenia emerytalne i podobne.

•	 zysk netto – kwota 773.184,39zł. W 2013 roku uzyskano dodatni wynik 
na pozostałej działalności, głównie z tytułu najmu lokali użytkowych i 
dzierżawy terenu.

Zysk netto za rok 2013 w kwocie 773.184,39zł stanowiący nadwyżkę 
bilansową za rok 2013 zgodnie ze statutem Spółdzielni po podjęciu sto-
sownej uchwały przez Walne Zgromadzenie zasili fundusz remontowy 
wszystkich członków Spółdzielni.

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. sta-

nowiły kwotę 40.908.307,88zł i były wyższe o 5.522.327,60 zł, tj. o 15,61 
% od stanu na początek roku.

Rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2013r. stanowiły kwotę 
2.198.765,89zł i dotyczyły rezerw na świadczenia emerytalne i po-
dobne.

Zobowiązania długoterminowe w kwocie 26.338.077,23zł dotyczą 
kredytόw mieszkaniowych zaciągniętych do 31 maja 1992r. (kwota 
2.766.835,69zł) oraz kredytów na termomodernizację budynków 
mieszkalnych (kwota 23.571.241,54zł).

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2013r. stanowią kwotę 
12.322.332,88zł i dotyczą głόwnie zobowiązań z tytułu dostaw, robόt 
i usług , które zostały uregulowane w styczniu 2014r. zgodnie z przy-
padającymi terminami płatności (kwota 6.142.197,74zł), rat kredytu 
mieszkaniowego (kwota 160.000,00zł), rat kredytu na termomoder-
nizację (kwota 3.539.963,93zł) przypadających do spłaty w 2014 roku, 
zobowiązań z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych, wynagro-
dzeń, kaucji, rozrachunków z pracownikami (kwota 2.324.825,93zł) 

oraz fundusze specjalne:
•	 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                     140.903,86 zł
•	 Fundusz remontowy                                 0,00 zł
•	 Fundusz Pomocy dla najuboższych członkόw Sp-ni    14.441,42zł

                                                                            Razem      155.345,28 zł
Saldo funduszu remontowego w kwocie: – 6.946.291,44 zł zostało 

przeksięgowane na konta długoterminowych i krótkoterminowych 
rozliczeń międzyokresowych.

Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2013r. stanowiły kwotę 
49.131,88 zł i dotyczyły głównie przychodów z tytułu odsetek bankowych 
od kaucji zabezpieczającej kredyt w Banku Ochrony Środowiska S.A.

Ogólna ocena działalności Spółdzielni za 2013 rok 
dokonana w „Raporcie z badania sprawozdania Siedleckiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach ul. 3 Maja 28”.
Biegły Rewident na str. 10 raportu stwierdza m.in.: „Zaprezentowane 

wskaźniki i relacje za rok badany wskazują, że Spółdzielnia realizując w 
pełni zadania statutowe osiągnęła dobre efekty ekonomiczne:
Efekty pozytywne:
•	 wzrost przychodów ze sprzedaży działalności podstawowej oraz do-

datnie saldo z działalności finansowej
•	 utrzymała wysoki poziom rzeczowych aktywów trwałych w strukturze 

79,03% (przy ciągłych wyodrębnieniach)
•	 dodatni wynik netto z działalności
•	 dodatni wynik finansowy GZM
•	 dodatnie wskaźniki rentowności: sprzedaży brutto, netto, majątku i 

kapitału własnego
•	 dobre wskaźniki płynności finansowej
•	 dobre wskaźniki finansowania

niska stopa zadłużenia
pełne pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym
wysoki stopień trwałości struktury finansowania.
Biegły Rewident stwierdza również, że przeprowadzone badanie 

za rok 2013 nie wskazuje na istnienie zagrożenia  kontynuowania przez 
Spόłdzielnię działalności gospodarczej w roku 2014. 

H.W.

INFORMACJA do skróconego bilansu Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach za rok 2013
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Jesteśmy najstarszą polską firmą rozliczającą koszty energii cieplnej i wody.
Nasza kadra jest merytorycznie przygotowana do rozwiązywania problemów z ogrzewnictwa i ciepłownictwa.

q Dysponujemy własnym podzielnikiem dyfuzyjnym oraz podzielnikami elektronicznymi - 1 i 2 czujnikowymi renomowanej 
firmy KUNDO. Podzielniki zgodne są z wymaganiami Polskich Norm PN EN 834 i PN EN 835.

q Posiadamy własny system rozliczeniowy dostosowany do potrzeb i warunków polskiego budownictwa 
wielorodzinnego.

q Rozliczeń dokonujemy w kilku centrach na terenie kraju, między innymi w naszym Oddziale w Siedlcach. 
Dzięki temu jesteśmy blisko naszych klientów.

q Pomagamy również w rozwiązywaniu problemów związanych z dostawą ciepła dla potrzeb ciepłej 
wody użytkowej poprzez dobór i montaż termostatycznych ograniczników cyrkulacji. Dostarczamy 
także system izolacji pionów.

q Metodą pneumatyczną docieplamy stropodachy wentylowane w budynkach. Jako materiału izolacyjnego używamy 
granulowanej wełny mineralnej (szklanej i skalnej) oraz celulozy.

Na realizowany profil działalności posiadamy certyfikat zgodności z normą ISO 9001 : 2000
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

ENERGOSYSTEM Oddział w Siedlcach
ul. Brzeska 120, 08 - 110 Siedlce 

tel./fax 25 643 46 09
e-mail: siedlce@energosystem.com

ENERGOSYSTEM Sp. z o.o.
ul. Nieszawska 10, 61-021 POZNAŃ
e-mail: biuro@energosystem.com

Rok założenia 1992

www.energosystem.com

Nowy pakiet 
w sieci VECTRA

Po długich pertraktacjach prowadzonych 
przez władze Siedleckiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej VECTRA SA zaproponowała nowe 
rozwiązanie. W ramach pakietu podstawowe-
go „Stalowy” za dotychczasową opłatę 5,5zł 
wprowadzi wszystkie bezpłatne programy 
cyfrowe emitowane przez naziemną telewizję 
cyfrową. 

Każdy, kto dysponuje odpowiednim te-
lewizorem (lub dekoderem DVB-C) będzie 
mógł korzystać z zalet telewizji cyfrowej. 
W ofercie analogowej (stare telewizory) po-
zostaną programy TVP1, TVP2, TVP Regio-
nalna, TV Polsat, TV Puls, TV4, TVN, TV 
Trwam i TVP Info.

Nowa oferta zgodnie z obietnicą operatora 
obowiązuje od 01.04.2014 r. (to nie prima apri-
lis). Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Biurze Obsługi Klienta Vectra.

jojo

We wrześniu 2013 roku Sejm uchwalił w miej-
sce dotychczasowej  ustawy „Rodzina na swo-
im”, nową ustawę o pomocy państwa w nabyciu 
pierwszego mieszkania przez ludzi młodych tzw. 
„Mieszkanie dla Młodych” – czyli w skrócie MdM. 
Według rządu celem nowej ustawy jest zwiększe-
nie dostępności lokali mieszkalnych na rynku 
w odniesieniu do osób młodych, nabywających 
pierwsze mieszkanie i nie dysponujących zdolno-
ścią kredytową do obsługi zobowiązania, które bez 
wsparcia finansowego byłoby wyższe. „Jednakże 
jak napisał Wiesław Szczepański w numerze 4/2013 
czasopisma „Mieszkalnictwo” wbrew pozorom 
program nie jest skierowany do młodych, skromnie 
zarabiających ludzi. Jest on raczej dla tych, których 
poziom dochodu jest na tyle wysoki, że będą 
spełniali wymogi stawiane przez banki odnośnie 
tzw. zdolności kredytowej. To ograniczona grupa. 

W odróżnieniu od programu „Rodzina na 
swoim”, który pozwalał kupić mieszkanie również 
na rynku wtórnym (używane), nowy program MdM 
ogranicza się tylko do kupna nowego mieszkania, 
a tym samym mają na niego szanse tylko mieszkań-
cy miast, w których działają firmy deweloperskie. 

Czyli mówiąc prościej, rząd chce pomóc wyłącznie 
deweloperom, a nie wszystkim ludziom młodym, 
którzy chcieliby nabyć własne „M”. Nowy program 
wprowadza również znaczne ograniczenia. I tak, 
ustawa określa limit powierzchni nieruchomości 
dla jakiej można ubiegać się o pomoc ze strony 
państwa. Limit powierzchni nieruchomości wynosi 
w przypadku lokali mieszkalnych maksymalnie 75 
m kw powierzchni użytkowej lub 85 m kw, gdy 
nabywca lokalu wychowuje troje lub więcej dzieci. 
Dla mieszkań o powierzchni użytkowej powyżej 50 
m kw podstawą dla określenia dopłaty jest 50 m kw. 

Małżeństwa i osoby samotne dzieci mogą 
liczyć na kwotę wsparcia w wysokości 15% naby-
wanego mieszkania. Dla tych osób także obowią-
zuje ograniczenie dofinansowania do powierzchni 
50mkw. Jeśli osobie korzystającej z programu 
urodzi się trzecie bądź kolejne dziecko w okresie 
5 lat od daty zakupu mieszkania, będzie możliwe 
ubieganie się o kolejne 5% dopłaty. 

Należy w tym miejscu zadać pytanie. Czy 
program ten to pomoc dla deweloperów, czy 
prezent dla ludzi bogatych, a może Mieszkanie 
dla Majętnych? Ta ustawa moim zdaniem, to 
pomoc państwa w zbyciu lokali deweloperskich,  
których obecnie wiele stoi pustych, a nie pomoc 
młodym. To pomoc państwa w windowaniu cen 
za m kw mieszkania, to lobbowanie pewnej gru-
py przedsiębiorców.

H.Ł.

Dla kogo MdM?
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www.ssm.net.plEkspert radzi: 
jak mądrze ubezpieczyć mieszkanie
Mądrze ubezpieczone mieszkanie to mieszkanie ubezpieczone kompleksowo. Takie, które obejmuje 
ochroną zarówno mury, jak i mienie domowe, czyli ruchomości domowe (sprzęty, ubrania, biżuterię) 
oraz stałe elementy mieszkania (np. stolarka okienna i zabudowa kuchenna). Jeszcze jednym elementem 
kompleksowego ubezpieczenia jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym. 

Wygodne i nieodczuwalne dla portfela
Czym jeszcze charakteryzuje się mądrze wybrane ubezpieczenie? 
Tym, że płacimy niskie składki, najlepiej wynoszące już od kilku 
złotych miesięcznie. Takiego wydatku nie odczujemy specjalnie w 
domowym budżecie, a zapewni nam on spokój i bezpieczeństwo. 
Bardzo wygodną formą jest ubezpieczenie „przy czynszu”, 
czyli takie w którym składkę opłacamy wraz z comiesięcznymi 
opłatami czynszowymi. Dobrym rozwiązaniem będzie też zawarcie 
ubezpieczenia na czas nieokreślony. Nie będziemy musieli wtedy 
pamiętać o konieczności odnawiania polisy w wymaganym terminie.  

Pełna suma odszkodowania
Wykupując polisę warto zorientować się, czy przewiduje ona 
tzw. brak udziału własnego w szkodzie i czy uzyskamy wypłatę 
odszkodowania w pełnej wysokości. Musimy mieć pewność, 
że ubezpieczenie nie przewiduje tak zwanej „konsumpcji sumy 
ubezpieczenia”, czyli gdy na przykład dostaliśmy w lutym od 
ubezpieczyciela odszkodowanie za spowodowane przez nas zalanie 
sąsiada, a z kolei w marcu zdarzyło się włamanie do naszego 
mieszkania i złodzieje dokonali kradzieży, to i tak dostaniemy pełną 
sumę odszkodowania, na którą się umawialiśmy.

Pełne zabezpieczenie
Zalanie, pożar i kradzież z włamaniem to trzy główne zagrożenia 
dla naszego mieszkania i pozostawionego w nim mienia. Zalania 
powodowane są zwykle przez nieumyślne niedokręcenie kurków, 
zsuniecie się węża odpływowego od pralki, ale także przez samoistne 
uszkodzenia instalacji wodociągowej. Zdarzyć się może również 
wyciek wody z urządzeń chłodniczych, z lodówki czy zamrażarki. 
Do rzadszych, ale spotykanych przypadków, należy zalanie wodą  
z uszkodzonego... akwarium. 

Kolejnym zagrożeniem jest pożar, którego przyczyną bywa nieostrożne 
obchodzenie się z ogniem lub niezgaszony papieros. Jednak najczęstszą  
przyczyną pożarów w naszym kraju (około 9000 pożarów rocznie) są 
wadliwe, bądź źle użytkowane urządzenia elektryczne.

W roku 2011 wydarzyło się w Polsce ponad 135 tysięcy kradzieży  
z włamaniem. Oznacza to, że co 4 minuty gdzieś w kraju ma miejsce 
włamanie. Mimo że stosujemy różne zabezpieczenia, wstawiamy 
drzwi antywłamaniowe, zakładamy dodatkowe zamki, to i tak nie 
jesteśmy w stanie całkowicie zapobiec włamaniu. Złodzieje nie 
tylko kradną nasze mienie, ale często brutalnie dewastują nasze 
mieszkanie w poszukiwaniu pieniędzy czy biżuterii, niszczą również 
to, czego nie mogą wynieść. 

Jak być mądrym przed szkodą
Po prostu warto się ubezpieczyć od skutków wymienionych wyżej 
zdarzeń, których przecież nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć. 
Pozostaje oczywiście pytanie, jakie ubezpieczenie warto wybrać? 
Najlepiej takie, które spełnia wszystkie wymienione wyżej kryteria. 

Takim ubezpieczeniem jest ubezpieczenie mieszkania ze 
składką płatną „przy czynszu”, oferowane przez Towarzystwo 
Ubezpieczeniowe UNIQA. Ubezpieczenie mieszkania ze składką 
płatną „przy czynszu” to kompleksowa ochrona zarówno Państwa 
lokalu (jego wartości rynkowej), jak i mienia, znajdującego się  
w mieszkaniu (elementów stałych i ruchomości domowych), 
piwnicy, komórce oraz garażu przed: zalaniem, pożarem, kradzieżą 
z włamaniem i wandalizmem. 

Ubezpieczeniem mieszkania ze składką „przy czynszu” objęta 
jest również odpowiedzialność cywilna (OC) za szkody rzeczowe 
i osobowe: zalanie sąsiada, szkody wyrządzone przez dzieci, 
szkody wyrządzone przez posiadane zwierzęta domowe itd. Jeżeli 
nieumyślnie wyrządzą Państwo innym szkodę, otrzymają Państwo 
odszkodowanie. Odpowiedzialność UNIQA w ubezpieczeniu 
OC w życiu prywatnym to dziesięciokrotność wybranej sumy 
ubezpieczenia. Oznacza to, że jeżeli zdecydują się Państwo na sumę 
ubezpieczenia w wysokości 7 000 zł, to UNIQA odpowiada za szkody 
wyrządzone przez Państwa do 70 000 zł. 

Małgorzata Zasadowska
Ekspert SM / Departament Współpracy z Mieszkalnictwem UNIQA TU SA


