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W Warszawie w dniach 27 i 28 listopada 2012 r w Centrum Konferencyjnym Spółdzielni 
Turystycznej „Gromada” obradował V Kongres Spółdzielczości Polskiej. Uczestniczyło w nim 
581 delegatów (na 600 wybranych), którzy reprezentowali 8 milionów polskich spółdzielców. O 
randze kongresu niech świadczy fakt, że wśród kongresowych gości obecni byli: Przedstawiciel 
Kancelarii Prezydenta RP, pięciu ministrów, kilkunastu posłów i senatorów, przedstawiciele 
klubów parlamentarnych tj PSL, SLD, PiS i RP oraz przedstawiciele światowych i europejskich 
organizacji spółdzielczych.
W wystąpieniu otwierającym Kongres, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej 
Rady Spółdzielczej dr Jerzy Jankowski powiedział m.in. „Spotykamy się świadomi swoich 
osiągnięć i dorobku, ale również niepokoju o dalszy los spółdzielczości. Będziemy bronić jej 
historycznego dorobku i swych konstytucyjnych praw. Nie damy się!...... Do Sejmu trafiły po 
raz kolejny projekty ustaw spółdzielczych, które mogą sprawić, że nasz Kongres może być 
ostatnim. Władze, które dziś rządzą w Polsce nie liczą się z nami. Partie opozycyjne oraz PSL 
nie dopuściły do przyjęcia dyskryminującego spółdzielczość projektu prawa przygotowanego 
przez grupę posłów Platformy Obywatelskiej. Liczymy na ich poparcie w przyszłości, razem 
obronimy spółdzielczość, bo jest potrzebna Polsce. Polski rząd jest jedynym na świecie, który 
pominął milczeniem Międzynarodowy Rok Spółdzielczości i forsuje ustawy, których celem 
jest likwidacja spółdzielni. W pierwszym rzędzie spółdzielni mieszkaniowych. Nasze nadzieje 
wiążemy z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim, który z całą powagą traktuje swój 
patronat nad obchodami tego roku w Polsce.
 Wśród prawie sześciuset delegatów na kongres najwięcej (180) było przedstawicieli 
spółdzielczości mieszkaniowej, którzy najbardziej krytykowali projekt nowej ustawy o 
spółdzielniach mieszkaniowych, który miał wejść do porządku obrad Sejmu na kilka dni przed 
rozpoczęciem Kongresu.
Wśród uchwał podjętych przez Kongres jest Apel do Parlamentarzystów RP w którym 
m.in. czytamy: „ Apelujemy o stworzenie wspólnego frontu spółdzielni w obronie polskich 
konsumentów i społecznej gospodarki rynkowej zgodnie z zapisami w art. 20 Konstytucji 
RP. Spółdzielnie muszą mieć możliwość swobodnego rozwijania swojej aktywności w celu 
zaspakajania popytu rynkowego i potrzeb swoich członków bez tworzenia niesprawiedliwych i 
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zbędnych barier prawnych regulujących ich przynależność….”
Delegaci na Kongres wybrali również stuosobowe Zgromadzenie Ogólne, które na 
pierwszym posiedzeniu wyznaczonym na 19 grudnia 2012 r. wybierze przewodniczącego 
oraz zarząd i jej prezesa.
      Henryk Ładno

Henryk Ładno, mińszczanin, obecnie zamieszkujący w Siedlcach, działacz samorządowy Sie-
dleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, był delegatem na V Kongres Spółdzielczości reprezentując 
spółdzielczość mieszkaniową. Redaktor "Między nami spółdzielcami", współtwórca i komenta-
tor - Lokalnej Siedleckiej Telewizji.zdj. wyk. W.Gromek

ZMIANY 

W STATUCIE SPÓŁDZIELNI
Uchwalone przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 
20 i 21 czerwca 2012 roku zmiany w Statucie Spółdzielni zo-
stały przez Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrowane i w dniu 
12.09.2012 roku weszły w życie. Poza korektami wynikają-
cymi z nowelizacji prawa, zmiany dotyczą głównie proce-
dur i postępowań wewnątrzspółdzielczych, a także zmniej-
szenia udziału członkowskiego do kwoty 900zł (było 1500 zł). 
Ponadto istotną zmianą w Statucie jest zmniejszenie liczby 
członków Rady Nadzorczej do 9 osób (było 15 osób). Liczba 
ta będzie obowiązywała od najbliższych wyborów Rady jakie 
odbędą się w 2013 roku. Jednocześnie informujemy, że obo-
wiązujący tekst Statutu Spółdzielni  znajduje się na stronie in-
ternetowej Spółdzielni (www.smprzelom.pl).  
     Redakcja

ZMIANY 
W REGULAMINACH

Od momentu uchwalenia Regulaminu rozliczania kosztów 
dostaw energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i 
podgrzania wody wiele kontrowersji, niezadowolenia, dysku-
sji, interwencji oraz w trakcie odbytych w tej sprawie spotkań, 
przeprowadzonych rozmów powodował sposób rozlicza-
nia opłat za podgrzanie wody, według którego 30% kosztów 
uznawanych jako wartość utrzymania gotowości wody o od-
powiedniej temperaturze, tak zwanych kosztów „cyrkulacji”, 
dzielono proporcjonalnie do ilości lokali w rozliczanym bu-
dynku. Interweniujący uznali to za niesprawiedliwe i krzyw-
dzące, szczególnie osoby zamieszkujące samotnie. Argumen-
ty Spółdzielni , iż  za tzw. cyrkulację  powinni płacić wszy-
scy , również właściciele lokali nie zamieszkałych, co wpły-
wa na niższe  koszty ponoszone przez sąsiadów, nie znalazły 
zrozumienia u protestujących. Wobec powyższego po wnikli-
wej analizie problemu i rozpatrzeniu  kilku projektów roz-
wiązania tej trudnej sprawy, której nie da się w sposób satys-
fakcjonujący wszystkich załatwić, Rada Nadzorcza Uchwałą 
nr 11/2012 z dnia 15.10.2012 przywróciła poprzedni sposób 
rozliczania kosztów podgrzania wody, który mimo swoich 
ułomności był akceptowany przez mieszkańców. Zgodnie z 
tą zmianą koszt podgrzania wody w danym budynku dzielo-
ny będzie proporcjonalnie do zużycia  ciepłej wody przez po-
szczególne lokale. Zgodnie z podjętą uchwałą powyższą zasa-
dę zastosowano już do rozliczenia kosztów podgrzewu wody 

za okres rozliczeniowy od 1.05.2012r do 31.10.2012r .
Kolejna zmiana dokonana Uchwałą Nr 12/2012 z dnia 
15.10.2012r dotyczy nowelizacji Regulaminu rozliczania 
kosztów zimnej wody i odprowadzenia ścieków w 
zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku 
Mazowieckim.
Również w tym przypadku po wnikliwej analizie i rozwa-
żeniu zgłaszanych przez mieszkańców wniosków, postula-
tów i wyrazów niezadowolenia z powodu rozliczania różni-
cy odczytu wodomierzy głównych z sumą odczytów wodo-
mierzy indywidualnych  proporcjonalnie do zużycia wody w 
poszczególnych lokalach, postanowiono iż wartość różnicy w 
ilości zużytej wody będzie obciążała koszty eksploatacji danej 
nieruchomości. Według powyższej zmiany rozliczono zużycie 
wody zimnej za okres od 1.05.2012r do 31.10.2012r.
Powyższe zmiany zostały pozytywnie przyjęte przez 
mieszkańców.
Osoby zainteresowane powyższymi wewnętrznymi uregulo-
waniami prawnymi  odsyłamy na stronę internetową Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Przełom” - www.smprzelom.pl, gdzie 
są opublikowane jednolite teksty regulaminów zaprezento-
wanych w niniejszym artykule, z uchwalonymi zmianami.
              
                                                    REDAKCJA  

OGŁOSZENIE
Spółdzielnia   Mieszkaniowa    „Przełom”   w   Mińsku    Mazowieckim  
ul. Kościuszki  20  ogłasza przetarg   nieograniczony  na wynajęcie 
lokali użytkowych będących w zasobach  Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Przełom”:
1. Lokal   użytkowy  przy  ul. Kopernika 5  w  Mińsku   Mazowieckim  o  
pow.  użytkowej   59,14 m2 . 

 Lokal  wyposażony jest w instalację wodno-
kanalizacyjną i centralne ogrzewanie. Wywoławcza wysokość czynszu 
najmu za wynajęcie lokalu: 30 zł. /m²  + VAT. , wadium 3.000 zł
2. Lokal użytkowy nr 5 przy ul. Dąbrówki 35 w Mińsku Mazowieckim 
o pow.  użytkowej 12,4 m². Lokal  wyposażony jest w instalację wodno-
kanalizacyjną, ciepłą wodę i centralne ogrzewanie. Wywoławcza 
wysokość czynszu najmu za wynajęcie lokalu: 20 zł. /m²  + VAT., wadium 
2.000 zł.
3. Lokal użytkowy nr 3 przy ul. Dąbrówki 35 w Mińsku Mazowieckim 
o pow.  użytkowej 23,4 m². Lokal  wyposażony jest w instalację wodno-
kanalizacyjną, ciepłą wodę i centralne ogrzewanie. Wywoławcza 
wysokość czynszu najmu za wynajęcie lokalu: 10 zł. /m²  + VAT. wadium 
1.000 zł.
Wadia w w/w wysokościach należy wpłacić w terminie do dnia 
03.01.2013 r. do godz. 09.00 na konto Spółdzielni nr 12 1020 4476 0000 
8102 0021 1300
Przetarg   zostanie   przeprowadzony  w dniu 03.01.2013r. o  godz.  
1000   w  siedzibie   Spółdzielni sala  nr  6.
Bliższych informacji odnośnie przedmiotowych lokali i powyższego 
przetargu udziela Dział Administracji, pok. nr 4 tel.  025 758 5011 wew. 
17  codziennie  w  godzinach  urzędowania.
       
                    Zarząd Spółdzielni 
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REMONTY I KONSERWACJE W 2013 ROKU

Lp ZAKRES ROBÓT Adres - rodzaj robót
I Renowacja ścian zewnętrznych Ocieplenie ścian piwnicznych w budynkach : Nadrzeczna 6,10, Bulwarna 1, 1a, 

Piłsudskiego 1,Wyszyńskiego 23, 25 Kopernika 14, 16, 18 ;
Mycie i impregnacja antyglonowa ściany płn. kl.I w budynku Warszawska 212

II Wymiana stolarki okiennej oraz częściowa 
refundacja kosztów wymiany okien w 
lokalach wykonanych we własnym zakresie 

Wymiana witryn  klatek schodowych oraz okienek piwnicznych, daszki i 
przebudowa ścian bocznych drzwi do klatek i do rowerowni  + projekt w 
budynkach: Szczecińska 11a, Chełmońskiego 10a.10b, 12 
Wymiana okien  piwnic i pomieszczeń wspólnych w budynkach :Nadrzeczna 
6 , 10;
Wymiana okien  w klatkach schodowych, okienek piwnicznych i pomieszczeń 
wspólnych w budynkach : Warszawska 103, Bulwarna 1, 1a , Piłsudskiego 1, 
Topolowa 1, 3, 7, 9, 37, 39, Wyszyńskiego 23, 25 

III Malowanie klatek schodowych Malowanie klatek schodowych, przebudowa podestów, balustrad, wymiana 
drzwiczek elektrycznych + malowanie piwnic+ posadzki piwnic w budynkach 
Topolowa 37, 39 ;
Malowanie klatek schodowych i piwnic w budynkach : Okrzei 29, 31, 33, 35, 37, 
39, Topolowa 8, 10, 12, Wyszyńskiego 23, 25

IV Remont balkonów Remont  balkonów z  naprawą daszków i wymianą balustrad  w budynkach : 
Bulwarna 1, 1a, Piłsudskiego 1 ;
Remont  balkonów z wymianą balustrad w budynkach :Zamojska 8, 10 w 
Kałuszynie, Stanisławowska 1, 1-go Maja 95 w Kołbieli

V Roboty  elektryczne Projekt i wymiana instalacji elektrycznych w piwnicach  w budynkach :
Kopernika 18, Błonie 12, 14 , Warszawska 80, Okrzei 20, 29, 37, 39;
Projekt + wykonanie instalacji odgromowej w budynku Kościuszki 2

VI Roboty sanitarne Wymiana poziomu zimnej wody z podejściami do pionów w piwnicy w 
budynkach :Warszawska 86, 88, 90, Kopernika 18 ;
Wymiana poziomu kanalizacyjnego wraz z przyłączem zewnętrznym  z 
opracowaniem projektu, po stronie wschodniej budynku Topolowa 47 ;
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej od budynków Warszawska 86, 88, 90, 
Kościuszki 2  do jezdni ul.W-wskiej 

VII Roboty drogowe – chodniki Remont nawierzchni chodników i miejsc postojowych i śmietnika   z 
kanalizacją deszczową i kratkami ściekowymi + obsługa geodezyjna przy 
budynkach Topolowa 8-16 ;
Przebudowa schodów dojść do budynku i wykonanie podjazdu dla 
niepełnosprawnych przy budynku Piłsudskiego 1 ;
Opracowanie dokumentacji podjazdu dla niepełnosprawnych z przebudową 
schodów do budynku Kościuszki 20 ;
Opracowanie projektu utwardzenia , miejsc postojowych i altany śmietnikowej  
przy budynku Okrzei 27;
Remont chodnika + kratki ściekowe przed klatkami budynku Zamojska 10 w 
Kałuszynie ;
Opracowanie dokumentacji wjazdu do posesji Toruńska 4;
Przebudowa schodów zejścia do śmietnika przy budynkach Siennicka 8, 
Nadrzeczna 7

VIII Roboty różne Demontaż  belek nad przejściami części użytkowej budynków Warszawska 
86-90 ;
Opracowanie dokumentacji na wykonanie wiatrołapów   klatek schodowych  
budynków Bulwarna 1, 1a, Piłsudskiego 1

IX Roboty realizowane w ramach funduszu 
konserwacyjnego 

Malowanie klatek schodowych i balustrad zewnętrznych w budynku 
Warszawska 163;
Malowanie klatek schodowych i piwnic  oraz malowanie ogrodzenia budynków 
Topolowa 1, 3 ;

OGÓŁEM 3 900 000zł

Plan remontów na rok 2013 przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 16/2012, z dnia 19.11.2012r. 
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SPÓŁDZIELCZE OSOBOWOŚCI
Stanisław  DUDZIŃSKI spółdzielczy charakter ma chyba wrodzony. Jak spojrzeć 
wstecz, coś zawsze korciło Go, aby pracować na rzecz otaczających Go ludzi i 
przyjaciół. I tak minęły, szczęśliwie zapewne, dwie siódemki (77), bo w takim wieku 
jest przedstawiany dzisiaj spółdzielca naszego "PRZEŁOMU", mieszkaniec osiedla przy 
Chełmońskiego.
Jak wspomina pierwsze lata młodzieńcze, cieszył się kiedy tuż po II wojnie światowej 
ukończył szkołę podstawową i rozpoczął naukę w Gimnazjum Mechanicznym w 
Mińsku Mazowieckim. Dalej  natomiast było z rodzinnego Piaseczna Gmina Cegłów 
do Liceum Mechanicznego w Warszawie. Ale mimo dojazdów, mile ten czas wspomina, 
bo po  ukończeniu Liceum jako dyplomowany technik mechanik rozpoczął, w 1952 
r. pracę, zgodnie z „nakazem pracy” w Fabryce Urządzeń Dźwigowych  w Mińsku 
Mazowieckim.
Temu zakładowi poświęcił całe swoje, bogate życie zawodowe i to FUD, stał się jego 
„przyjaciółką”, bo technika i praca w zespole pozwalały oddać się temu, co lubił i czym 
kierował się w życiu. Systematycznie pogłębiał  tajniki wiedzy technicznej, by uzyskać 

na Politechnice Warszawskiej dyplom magistra inżyniera. Umiejętności organizatorskie i przygotowanie zawodowe znaczone 
były ciągłymi awansami, aż do stanowiska dyrektora technicznego FUD. Do rzadkości należy fakt kierowania przez okrągłe 25 
lat produkcją, zapleczem technicznym i innymi służbami, w największym zakładzie produkcyjnym w Mińsku Mazowieckim, 
znanym nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach świata, m. in. w Nigerii, Iraku czy Wietnamie.
Gazetowe ramy nie pozwalają na szeroką prezentację wielu zdarzeń, czy osobistych dokonań dyrektora Dudzińskiego. 
Spróbujmy zatem uzyskać odpowiedzi na kilka zadanych pytań.
Jak to się stało, że dyrektor techniczny FUD, mając służbowe mieszkanie na zakładowym osiedlu trafił do "Przełomu" ?
W blokach przy Armii Ludowej mieszkali pracownicy Fabryki i ja wśród nich. W tamtym, moim zdaniem, dobrym dla 
budownictwa mieszkaniowego okresie, nasz zakład wspomagał budownictwo "Przełomu", m.in.. poprzez pozyskiwanie 
trudno dostępnych materiałów budowlanych, co dla FUD, było znacznie łatwiejsze. Poza tym miejscowe firmy budowlane 
nie miały takich mocy przerobowych, mimo zamówień, a  nasza fabryka dysponowała Samodzielnym Oddziałem 
Wykonawstwa Inwestycyjnego, budującym na potrzeby własne. I właśnie SOWI podjął dzieło  budowy osiedla "Przełomu" 
przy Chełmońskiego. Tutaj i ja  z rodziną, na początku lat osiemdziesiątych zamieszkałem. A chcę podkreślić, że tu, na tym 
osiedlu zrodził się w Mińsku pomysł indywidualnego wykańczania mieszkań, czyli jak sam sobie przygotujesz mieszkanie, 
tak będziesz zadowolony mieszkał. Mam satysfakcję, że sprawdziło się to w praktyce. Zresztą sam w tym brałem udział. Wielu 
może nie wie, że po oddaniu tego osiedla zamieszkało w nim 80 pracowników FUD, członków Spółdzielni a liczba „fudowców” 
oczekujących na spółdzielcze mieszkanie zmniejszyła się do 17 osób.
Pytanie historyczno-osobowe. Jaką ciekawą postać wspomniałby pan dyrektor, dzisiaj, przy tej krótkiej, fudowskiej opowieści ?
Wielu nieprzeciętnych spotkałem w tym, niemal 50 letnim czasie pracy w Fabryce i nie chciałbym nikogo wyróżniać, czy 
też pominąć. Ale wspomnę jednego, z którym los mnie zetknął, przy pierwszym przekroczeniu bramy zakładu. Był to dobry 
fachowiec, znakomity organizator, Główny Mechanik - pan Jerzy Baniewicz. W tym właśnie dziale, pod jego kierownictwem, 
rozpoczęła się moja, długa, fudowska przygoda. Pan Jerzy Baniewicz, to żołnierz gen. Andersa, uczestnik walk pod Tobrukiem 
i Monte Casino. Szkoda tylko, że wówczas, ze względów politycznych nie było możliwe uzyskanie takich bezcennych 
wiadomości, które uczestnicy tych zdarzeń skrzętnie ukrywali. Ja zaś, tych historycznych wiadomości  mogłem wysłuchać. Tu 
przypomnę, że bardziej znana w Mińsku była małżonka p. Jerzego Baniewicza, p. Maria Baniewicz, będąca lekarzem-dentystą 
w naszej przychodni.
A jakie szczególne zdarzenie utkwiło w dyrektorskiej pamięci, warte ujawnienia ?
Fakt, myślę, ani znany, ani dla wielu pewnie dziś niewiarygodny. Otóż dzisiejszy zespół obiektów dworców PKP – PKS, 
budowany  na przełomie lat 1970/1980,  oparty jest na stalowym szkielecie, złożonym z różnego rodzaju konstrukcji. 
Powstał dzięki  operatywności i odważnej decyzji kierownictwa Fabryki 
Urządzeń Dźwigowych wykonania całości niezbędnych konstrukcji 
stalowych,  w czym pomogła Huta „SZCZECIN” w zamian za wykonanie 
dla niej dźwigu. Zawarcie stosownej umowy spowodowało rozpoczęcie 
prac przy  budowie  dworca. Termin dostawy został dotrzymany i ku 
ogólnemu zaskoczeniu  2 tysiące ton konstrukcji wjechało w terminie 
na plac budowy, blokując wszystkie bocznice kolejowe. Jestem pewien, 
że gdyby nie ta akcja, to budowa dworców byłaby odłożona zapewne na 
długi czas.
Zapytam pana dyrektora o taki fakt. Czy to pan przedstawiał b. 
prezydentowi na uchodźstwie Ryszardowi Kaczorowskiemu, historię 
Fabryki,  podczas jego pierwszego pobytu w Mińsku Mazowieckim ? .
Istotnie.. Kiedy ogłoszono projekt przekształcenia FUD w spółkę 
akcyjną, a głównym udziałowcem miał zostać p.  Bogusław Szulc,  zięć

Dyrektor Dudziński prezentuje historię zakładu Prezydentowi 
Ryszardowi Kaczorowskiemu oraz jego małżonce Karolinie. 
Zdj. ze zbiorów S.Dudzińskiego 
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p. Kaczorowskiego, zostałem poproszony, aby podczas wizyty obydwu panów, a szczególnie panu prezydentowi 
Kaczorowskiemu przedstawić informację o zakładzie. Tak też się stało i w półgodzinnym wystąpieniu przedstawiłem historię 
Fabryki, począwszy od czasów twórcy i pierwszego właściciela Konstantego Rudzkiego. Panu prezydentowi towarzyszyła 
wówczas małżonka, pani Karolina. Ja dodam, że już wtedy byłem na emeryturze, ale korzystano z moich doświadczeń i byłem  
konsultantem Zarządu FUD.
Ostatni temat. Sport – kultura – rekreacja
Czynnym sportowcem, w dosłownym znaczeniu tego słowa nie byłem, bo… nauka i praca. Choć przez jakiś czas, w rodzinnym 
Piasecznie szefowałem Kołu LZS. Ale za to dziś uprawiam kolarstwo, gdyż od dawna jeżdżę na rowerze.
Lubię teatr, ale przede wszystkim akordeonową muzykę. Nie tylko słucham, ale sam ją wykonuję. Akordeon mam zawsze w 
zasięgu ręki. Kiedy były studia, to był taki układ, trzy kwadranse nauki i jeden, muzycznego relaksu. Sąsiedzi uwag nie mieli i 
nie mają.
Jestem członkiem Polskiego Związku Działkowców i w ogrodzie na Jasnej, często czynnie wypoczywam, dbając o estetyczny 
wygląd mojej działki. A poza tym, mogę powiedzieć ,że mam duży  udział w tworzeniu  Wczasowego Ośrodka FUD w Nowej 
Wsi Ostródzkiej k/Olsztynka.
Wszystko to o czym dzisiaj mówimy, moje zawodowe i nie tylko dokonania, zawdzięczam wsparciu i cierpliwości mojej 
rodziny, szczególnie żonie Barbarze.
Panie Dyrektorze, chciałbym Panu powiedzieć, że mam wielką, osobistą satysfakcję, z powodu  wieloletniej pracy w 
gronie Kadry Technicznej FUD podległej Dyrektorowi Stanisławowi Dudzińskiemu, dzięki któremu  wiele skorzystałem, 
nabyłem zawodowego i organizatorskiego doświadczenia. 
Zarząd Spółdzielni  z dużym szacunkiem odnosi się do Pana zasług zarówno w zakresie spółdzielczego budownictwa 
mieszkaniowego, jak również Pańskiej aktywności jako członka Spółdzielni, udzielającego się  przez wiele lat w pracach 
organów samorządu.
Korzystając z faktu, iż nasza rozmowa odbywa się w okresie przedświątecznym, z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego 2013 Roku składamy Panu i całej Rodzinie życzenia wszelkiej pomyślności, 
spokoju i zdrowia
        Rozmawiał i tekst  redagował,
         Czesław  GĄGOL

OGŁOSZENIE
Wynajmę lokal użytkowy o powierzchni 
25 m2 przy ulicy Warszawskiej 163 (lok. 
nr 10 (lokalizacja od podwórza)  
tel. kom. 505 958 400

Praca wykonana na zajęciach w Klubie Osiedlowym 
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R E G U L A M  I N  
ZASAD WYMIANY I NAPRAWY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

ORAZ ZASAD REFUNDOWANIA KOSZTÓW WYMIANY  STOLARKI  OKIENNEJ W ZASOBACH 
ZARZĄDZANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ „PRZEŁOM” W MIŃSKU MAZOWIECKIM

§1
1. Naprawa i konserwacja stolarki okiennej polegająca na malowaniu obustronnym okien, wymianie uszkodzonych szyb i 
uszczelek, wymianie i regulacji okuć, należy do obowiązków osoby, której przysługuje prawo do lokalu.
2. Naprawa i  konserwacja  drzwi wejściowych do lokalu polegająca na obustronnym malowaniu skrzydeł, z wyjątkiem ma-
lowania z zewnątrz w ramach planowanego malowania klatek schodowych, malowania  ościeżnic, wymianie i naprawie zam-
ków oraz  zawiasów należy do obowiązków osoby, której przysługuje prawo do lokalu.
3. Naprawa i  konserwacja  drzwi wejściowych do budynku należy do obowiązków Spółdzielni.

§2
1. Wymiana stolarki okiennej w lokalu dokonywana jest przez osobę, której przysługuje prawo do lokalu, we własnym zakre-
sie w/g poniższych zasad:

a. osoba uprawniona składa wniosek o wyrażenie zgody na wymianę stolarki we własnym zakresie,
b. komisja przeprowadza oględziny stolarki, dokonując oceny zasadności wniosku i sporządza protokół stanu techniczne-

go stolarki oraz dokonuje  wpisu do rejestru wykonujących wymianę we własnym zakresie,
c. po wykonaniu wymiany, osoba uprawniona zgłasza ten fakt w dziale technicznym Spółdzielni dołączając do zgłoszenia 

kserokopię faktury potwierdzającą dokonanie wymiany oraz oryginał do wglądu,
d. służby techniczne Spółdzielni dokonują sprawdzenia wykonania wymiany oraz sporządzają  stosowny protokół.

§3
1. Wymiana stolarki okiennej następuje z zachowaniem poniższych warunków technicznych: 

a. okna muszą być tak zamontowane, aby nie powstało zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi ani nie było naruszone 
bezpieczeństwo publiczne,

b. montowane okna muszą spełniać wymagania wyrobów budowlanych, nadających się do stosowania przy wykonywaniu 
robót budowlanych wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych( Dz. U. nr 92 z 2004 r. 
poz.881),

c. montowane okna muszą zachować te same wymiary ościeżnic, co w oknach dotychczasowych,
d. montowane okna muszą zachować kolorystykę zgodną z kolorystyką okien dotychczasowych,
e. montowane okna bezwzględnie muszą posiadać nawiewniki okienne sterowane automatycznie, zapewniające dopływ  

powietrza dla prawidłowego funkcjonowania wentylacji grawitacyjnej,
f. obróbki blacharskie tj. podokienniki  okien powinny być montowane pod oknem w tzw. „rowku montażowym”.

2. Wymiana drzwi wejściowych do lokalu następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności w zakresie bhp i 
p.poż.

§4
1.Koszty napraw i konserwacji stolarki okiennej oraz drzwi do lokalu ponosi osoba, której przysługuje tytuł prawny do 
lokalu.
2. Koszty wymiany  drzwi do lokalu ponosi osoba, której przysługuje tytuł prawny do lokalu.
3. Koszty napraw, konserwacji drzwi wejściowych do budynku finansowane są z funduszu konserwacyjnego. 
4. Koszty wymiany drzwi wejściowych do budynku oraz okien w piwnicach w tym w pomieszczeniach przynależnych do lo-
kali finansowane są z funduszu remontowego danej nieruchomości zgodnie z planem remontów.
5. Koszty wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych i użytkowych częściowo są refundowane z funduszu remonto-
wego wg następujących zasad:

a. zwrotowi podlegają koszty wymiany stolarki okiennej PCV lub drewnianej w wysokości zatwierdzonej przez Zarząd 
Spółdzielni, a ustalonej w oparciu o średnie ceny krajowe, z roku poprzedzającego wymianę 

b. amortyzację stolarki ustala się na 30 lat.
c. kwotę podlegającą zwrotowi pomniejsza się o 3,3 % za każdy rok eksploatacji okien pozostający do upływu lat 30, przy 

czym kwota ta nie może przekraczać kwoty 50% kosztów wymiany stolarki zatwierdzonych przez Zarząd Spółdzielni. 
d. w przypadku jeśli faktycznie poniesione koszty wymiany okien są niższe niż koszty ustalone na zasadach określonych 

w §4 pkt. 5a  do refundowania  przyjmuje się koszt faktycznie poniesionych kosztów.
6. Częściowe refundowanie kosztów wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych i usługowych finansowane jest z fun-
duszu remontowego na rzecz osób, którym w dacie wymiany przysługiwał tytuł prawny do lokalu. 
7. Częściowe refundowanie kosztów wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych i usługowych finansowane jest z fun-
duszu remontowego, zgodnie z kolejnością złożonych i zarejestrowanych wniosków.
8. Wysokość rocznych kwot częściowego refundowania kosztów wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych i usłu-
gowych, obciążających fundusz remontowy, uchwalana  jest corocznie przez Radę Nadzorczą w planie gospodarczo-finanso-
wym Spółdzielni.
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9. Refundowaniu nie podlegają koszty wymiany stolarki okiennej w następujących przypadkach :
a. okres jej użytkowania nie przekracza 10 lat, 
b. nie została zgłoszona lub zakwalifikowana przez komisję  do wymiany,
c. nie spełnia warunków technicznych określonych w § 3.

10. W przypadku wystąpienia w lokalu zaległości  w opłatach eksploatacyjnych obciążających dany lokal, środki  z tytułu re-
fundowania kosztów wymiany stolarki okiennej, w pierwszej kolejności zostaną  zaliczone na spłatę zadłużenia.

§5
W przypadku wymiany okien oraz drzwi wejściowych do lokalu we własnym zakresie niezgodnie z warunkami techniczny-
mi osoba, której przysługuje prawo do lokalu,  zobowiązana jest do doprowadzenia stanu stolarki do warunków technicznych 
określonych w §3 na własny koszt jak również ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki prawne dokonania wy-
miany niezgodnie z warunkami technicznymi. 

 Sekretarz Rady Nadzorczej                      Przewodniczący Rady Nadzorczej
        Irena Łukaszewska                                    Bogusław Zwierz

Regulamin przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej  nr 20/2012, z dnia 19.11.2012r. Treść regulaminu opublikowana jest na stronie in-
ternetowej Spółdzielni - www.smprzelom.pl

24.12.2012
poniedziałek

25.12.2012
wtorek

26.12.2012
środa

31.12.2012
poniedziałek

1.01.2013
wtorek

Hydraulicy 607095188 607095188 607327772 609831786 607327772
elektrycy 609831785 605645257 609831785 607242224 607242224

Dyżury konserwatorów
w Święta Bożego Narodzenia i Nowego Roku

INWESTYCJA PRZY TOPOLOWEJ

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Przełom" w Mińsku Mazowieckim informuje, że w ramach realizacji uchwały Walnego 
Zgromadzenia z dnia 20 i 21 czerwca 2012 roku w sprawie  zatwierdzenia założeń organizacyjno – finansowych inwestycji 
polegającej na budowie budynku mieszkalnego – wielorodzinnego z częścią handlowo – usługową i garażem podziemnym 
przy ul. Topolowej ogłasza nabór chętnych do uzyskania prawa do lokali mieszkalnych w planowanym do realizacji budynku.  
Oferta skierowana jest do członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”.
Budowa przeprowadzona zostanie w technologii tradycyjnej a struktura lokali zaprezentowana jest poniżej
Proponowane mieszkania będą oddawane do użytkowania w stanie deweloperskim bez białego montażu, każdy lokal 
mieszkalny z balkonami, wyposażone w niezbędne w eksploatacji instalacje, będą posiadały indywidualne układy pomiarowe 
do pomiaru zużytego ciepła, liczniki gazu, liczniki prądu oraz ciepłej i zimnej wody, ogrzewanie z sieci miejskiej. Budynek 
zostanie wyposażony w windę. Przewidziane są garaże w części podziemnej. Szacowana cena 1m2 - 4300zł. Wartość umowna 
określona zostanie po przeprowadzeniu przetargu na wykonawstwo. 
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do działu członkowskiego Spółdzielni Mieszkaniowej "Przełom" celem złożenia 
wniosku o budowę lokalu. Planowane rozpoczęcie inwestycji to III kwartał 2013 roku, przewidywany okres realizacji 20 
miesięcy. Szczegółowe informacje uzyskać można  w dziale technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” u p. Krzysztofa 
Ciąćki pok. nr 1, telefon 25 758 5011 w. 16.
Zgłoszenia będą przyjmowane do końca lutego 2013 roku. 
         Zarząd Spółdzielni

6 mieszkań jednopokojowych 
o powierzchni 34m2 - 36m2

24 mieszkania dwupokojowe 
o powierzchni od 37m2 do 51m2

3 mieszkania trzypokojowe 
o powierzchni 52,4m2
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