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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI 

KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

ZA 2020 ROK 

 

 

Szanowni Spółdzielcy ! 

 

Zarząd Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, realizując postanowienia Statutu KSM  

§ 94, ust. 3 przedstawia Członkom roczną informację sprawozdawczą o działalności 

Spółdzielni w 2020 roku i sytuacji ekonomicznej naszego przedsiębiorstwa spółdzielczego. 

Na przestrzeni roku sprawozdawczego działalność Spółdzielni koncentrowała się 

przede wszystkim na realizacji założeń objętych „Planem gospodarczym oraz programem 

działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej KSM” przyjętym przez Radę Nadzorczą 

Uchwałą nr 1/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku, a także zadaniami wynikającymi  

z obowiązującej Strategii Ekonomicznej oraz uchwalonych Kierunków rozwoju działalności na 

2020 rok.  

Powołane wyżej dokumenty podstawowe były, po uprzednim przyjęciu ich przez Radę 

Nadzorczą KSM, uchwalone do realizacji przez Walne Zgromadzenie KSM, które odbyło się  

w dniach 29, 30 września i 1 października 2020 roku.  

Działalność Spółdzielni uwzględniała wymogi wynikające z obowiązujących ustaw  

i innych przepisów prawnych, bieżące zalecenia i wytyczne Rady Nadzorczej, a także przyjęte 

do wykonania wnioski z Zebrań Osiedlowych. 

Na przestrzeni 2020 roku zgodnie z uchwałą kierunkową Walnego Zgromadzenia 

Spółdzielnia prowadziła przede wszystkim działania stanowiące kontynuację prac  

związanych z:  

 aktualizacją przepisów prawa wewnętrznego Spółdzielni dostosowując je do zmian 

ustawowych i Statutu KSM,  

 realizacją zadań ujętych w ramach uchwalonych przez Radę Nadzorczą  

i Walne Zgromadzenie planów rocznych uszczegółowionych w planach wycinkowych 

określonych dla wydzielonych na wewnętrzny rozrachunek jednostek organizacyjnych, 
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 zabieganiem, poprzez wykorzystanie dostępnych środków i możliwości prawno-

finansowych i technicznych o utrzymanie poprawnych relacji i wskaźników 

ekonomicznych oraz właściwej stabilnej sytuacji finansowej Spółdzielni, 

 prowadzeniem czynności organizacyjno-prawnych i finansowych niezbędnych do realizacji 

wniosków dotyczących przyjęć członków do Spółdzielni, jak też wpisów członków do 

rejestrów związanych z dalszym przekształceniem spółdzielczych praw do lokali na 

odrębną własność i innych, przekształceń praw do nieruchomości gruntowych  

z wieczystego użytkowania w prawo własności i wszelkich rozliczeń z tym związanych  –

Spółdzielnia otrzymała z Urzędu Miasta Katowice 90,65% zaświadczeń o przekształceniu 

gruntu zabudowanego budynkami mieszkalnymi będącego w użytkowaniu wieczystym na 

własność, 

 dążeniem do uzyskania korzystnych dla Spółdzielni i Spółdzielców zapisów w nowo 

opracowanych przez Radę Miasta planach zagospodarowania przestrzennego Katowic,   

a w szczególności – bieżące śledzenie i analizowanie projektowanych zapisów, 

opiniowanie i wnioskowanie zmian w tym zakresie, podejmowanie niezbędnych 

interwencji, itp., 

 bieżącym monitorowaniem i analizowaniem warunków wykonawczych zakresu 

rzeczowego i finansowego zadań remontowych i modernizacyjnych, mających na 

względzie oszczędności i optymalizację wydatków z funduszu remontowego (część „A”  

i część „B”), 

 respektowaniem wszelkich wymogów sanitarnych wynikających z wprowadzonego  

w Polsce rozporządzeniem Ministra Zdrowia stanu epidemii. 

Dla oceny rocznej pracy władz Spółdzielni, jak również sytuacji gospodarczej naszej 

Spółdzielni – wg stanu na koniec 2020 roku, przedstawiamy poniżej podstawowe dane  

w poszczególnych elementach składowych sprawozdania. 

 

I. Ogólna sytuacja  finansowa Spółdzielni 

 

Działalność gospodarczą Spółdzielni za roczny okres sprawozdawczy najbardziej 

wiarygodnie obrazują dane finansowe ujęte w formie sprawozdania finansowego. Sytuację 

finansową KSM należy ocenić jako poprawną – nie zagrażającą dalszemu funkcjonowaniu 

Spółdzielni. 
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Poszczególne (wybrane) pozycje z części składowych całości sprawozdania 

finansowego  za rok 2020 przedstawiają się w następujący sposób: 

Bilans – zestawienie wartości aktywów i pasywów Spółdzielni – zamyka się tak zwaną 

sumą bilansową w kwocie 318.019.429,38 zł – w porównaniu do stanu na początku roku 

wartość sumy bilansowej zmniejszyła się o 2.313.272,22 zł, tj. o 0,72%. 

W aktywach bilansu dominującą pozycję zajmują aktywa trwałe o wartości 

285.028.842,27 zł, stanowiąc 89,63% całego majątku Spółdzielni. 

Aktywa  bilansu tworzą: 

A. Aktywa trwałe: 

I. Wartości niematerialne i prawne: 33.793,83 zł, stanowiące 0,01% wielkości aktywów 

trwałych, 

II. Rzeczowe aktywa trwałe: 235.589.546,48 zł, stanowiące 82,66% wielkości aktywów 

trwałych, z tego: 

1. środki trwałe: 229.406.759,97 zł, w tym: 

 grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania): 25.806.367,39 zł, 

 budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 201.443.276,92 zł, 

 urządzenia techniczne i maszyny: 1.224.546,56 zł, 

 środki transportu: 402.058,45 zł, 

 inne środki trwałe: 530.510,65 zł, 

2. środki trwałe w budowie: 6.182.786,51 zł, 

III. Należności długoterminowe: 0 zł,  

IV. Inwestycje długoterminowe: 974.418,37 zł, stanowiące 0,34% wielkości aktywów 

trwałych,  

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 48.431.083,59 zł, stanowiące 16,99% 

wielkości aktywów trwałych. Nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 5.726.801,77 zł.   

W roku 2020 nastąpiło zmniejszenie wartości majątku rzeczowego w stosunku do 2019 

roku o kwotę 9.040.711,88 zł, tj. o 3,70%.  

B. Aktywa obrotowe w kwocie 32.400.248,18 zł, stanowiły 10,19% całkowitej sumy 

aktywów, które tworzą: zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje 

krótkoterminowe oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. 

C. Należne wpłaty na kapitał w kwocie 590.338,93 zł, stanowiły 0,18% całkowitej sumy 

aktywów. 
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Pasywa bilansu tworzą: 

A. Fundusze (kapitały) własne (w tym: fundusz udziałowy, wkładów  

i zasobowy) o wartości 206.567.358,17 zł, tj. 64,95% ogólnej sumy pasywów.  

Ich wartość w porównaniu do roku 2019 zmniejszyła się o 4,63%, w tym fundusz 

wkładów o 36,38% – stanowiąc bezpośredni skutek postępującego od wielu lat 

ustawowego procesu wyodrębniania lokali (mieszkalnych i niemieszkalnych) wraz  

z udziałami w nieruchomościach gruntowych, 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – wynoszące 111.452.071,21 zł,  

tj. 35,05% ogólnej sumy pasywów, w tym: 

1. Zobowiązania długoterminowe wynoszące ogółem 38.044.150,12 zł, zwiększyły 

wartość  o 220.270,05 zł, tj. o 0,58% i dotyczyły: 

 zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5.410.161,00 zł,  

tj. zwiększenie o 1.008.436 zł,  

 innych zobowiązań w kwocie 32.633.989,12 zł, tj. zmniejszenie  

o 788.165,95 zł – dotyczą wpłaconych kaucji, zabezpieczeń, rozrachunków z byłymi 

członkami Spółdzielni, umów leasingowych w łącznej kwocie 7.873.108,29 zł oraz 

potrąconych zobowiązań wobec TAURON Ciepło S.A. w kwocie 24.760.880,83 zł  

(w sporze sądowym). 

2. Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 65.067.447,60 zł, (zwiększyły wartość  

o 8.552.117,98 zł) dotyczące m.in. kredytów i pożyczek, zobowiązań z tytułu dostaw  

i usług, podatków, ubezpieczeń i innych  świadczeń,  wynagrodzeń.  

3. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe w kwocie 8.340.473,49 zł – 

zmniejszenie o 1.048.924,77 zł. 

Dane zawarte w sprawozdaniu nie uwzględniają tej części majątku trwałego, który 

mimo wyodrębnienia na prywatną własność członków nadal pozostaje w zarządzie 

Spółdzielni, bo choć przestał być jej własnością w wyniku dokonanych przekształceń 

własnościowych, co należy uwzględnić przy interpretacji i ocenie wykazanych pozycji,  

a w szczególności w zakresie danych dotyczących wysokości zobowiązań, rozliczeń 

międzyokresowych oraz wielkości kosztów i wpływów, bo w swojej istocie dotyczą one 

całości zarządzanego przez Spółdzielnię majątku własnego i wyodrębnionego, a nie tylko 

ujętego w księgach majątkowych Spółdzielni.  
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Możliwość bieżącej realizacji rzeczowych zadań planowych, jak i płynność finansową 

Spółdzielni ogranicza zjawisko zadłużeń finansowych mieszkańców wynikające  

z niezachowania statutowych terminów wnoszenia opłat – zaległości te na dzień  

31.12.2020 r. stanowiły kwotę 10.186.062 zł. W stosunku do roku poprzedniego uległy one 

zwiększeniu o kwotę 1.176.785 zł – ich poziom nadal negatywnie rzutuje na bieżącą płynność 

finansową. Wskaźnik zaległości w opłatach liczony w stosunku do wpływów memoriałowych 

zwiększył się  z poziomu 6,27%  do  6,71%. Główną przyczyną wzrostu zaległości jest 

przejściowy kryzys związany z utrzymującą się pandemią koronawirusa, która rzutuje na 

indywidualną wydolność płatniczą wobec Spółdzielni. 

Zadłużenie użytkowników lokali w latach 2016-2020 w przeliczeniu na 1 m2 

powierzchni w zasobach KSM prezentuje wykres nr 1. 

wykres nr 1 

 

W 2020 roku wykorzystywano na bieżąco różnorodne prawnie dozwolone instrumenty 

windykacji należności oraz działania na drodze wewnątrzspółdzielczej, a także zewnętrzne 

formy dochodzenia należności prowadzone na zlecenie Spółdzielni przez wyspecjalizowane 

firmy windykacyjne.  

I tak w ramach działań zmierzających do poprawy sytuacji na odcinku dochodzenia 

należności: 
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 wysłano 5.209 wezwań do zapłaty, 

 zawarto 66 dwustronnych ugód o ratalną spłatę zadłużenia – łączna kwota objęta 

ugodami wynosiła 434.855 zł, wpłaty tytułem spłaty rat wyniosły łącznie 157.340 zł,  

 6 mieszkańców kontynuuje długoterminową ratalną spłatę niedopłat wynikających  

z zużycia mediów, 

 do marca 2020 odbyły się 3 posiedzenia Zarządu, na które zaproszonych zostało  

73 zadłużonych mieszkańców; kolejne posiedzenia w tym temacie nie mogły się 

odbyć ze względu na wprowadzony w kraju stan epidemii,  

 przekazano 243 spraw do Działu Obsługi Prawnej celem skierowania na drogę 

postępowania sądowego, z czego: 112 pozwów o zapłatę w sprawie zadłużeń z tytułu 

opłat i czynszów skierowanych na drogę sądową, 48 spraw zostało wycofanych przed 

skierowaniem pozwu do sądu z uwagi na spłatę zaległości bądź inne, 10 spraw 

zostało zakończonych z uwagi na spłatę całości zadłużenia, 73 sprawy pozostają  

w opracowaniu; ponadto skierowano na drogę postępowania sądowego: 5 pozwów  

o eksmisję z lokalu użytkowego, 5 wniosków o stwierdzenie nabycia spadku w celu 

ustalenia uprawnionych do spółdzielczych własnościowych praw do lokali lub 

własności lokali, 18 wniosków w sprawach innych (droga ta jest stosowana  

w kwestiach takich, jak: zasiedzenie, najem, zawezwanie do próby ugodowej, wpis do 

KRS, wpis do ksiąg wieczystych, zgłoszenia wierzytelności do upadłości), 

 przesłano do Urzędu Miasta Katowice 166 wezwań do zapłaty wraz z propozycjami 

ugód o zapłatę odszkodowania za niedostarczenie socjalnych lokali na kwotę  

402.868 zł - w wyniku czego zawarto z Gminą Katowice 75 ugód na łączną kwotę 

189.142 zł, z czego wpłynęło na konto Spółdzielni 16.446 zł, 

 potwierdzono 460 wniosków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o pomoc 

finansową dla konkretnych mieszkańców w formie dodatków mieszkaniowych, 

pomoc taką otrzymywało 221 gospodarstw domowych na łączną kwotę 665.844 zł, 

 843 spraw przekazano do windykacji prowadzonej przez zewnętrzne specjalistyczne 

firmy windykacyjne.  

Z uwagi na sytuację pandemiczną ograniczono wszelkie bezpośrednie kontakty  

z dłużnikami, a procedura windykacyjna opierała się na kontaktach drogą pocztową, 

telefoniczną oraz e-mailową. 
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II. Sprawy członkowskie  

 

Na dzień 31.12.2020 roku Spółdzielnia liczyła 19.162 członków, (w 2019 r. –  19.299 

członków), przy czym uzyskane per saldo przyrostowi liczby członków zgodnie z przepisami 

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie towarzyszy wzrost funduszu udziałowego, 

natomiast wykreśleniom towarzyszy wypłata udziałów wcześniej uiszczonych przez osoby 

wykreślane z rejestrów. Ponadto posiadamy w ewidencji jeszcze 93 członków oczekujących 

na lokale spółdzielcze. 

 

III. Działalność inwestycyjna 

  

W roku 2020 Spółdzielnia zgodnie z wolą ogółu członków, ograniczyła swoje czynności 

do przeprowadzenia aktualizacji niezbędnych uzgodnień branżowych (tj. pozyskanie 

pozwoleń od: Tauron Dystrybucja, Polska Spółka Gazownicza, Dalkia oraz Katowickie 

Wodociągi S.A.)  uzyskanych w latach poprzednich. W szczególności ma to zastosowanie do 

tej części przyszłościowych zamierzeń inwestycyjnych, co do których ich przygotowanie 

dokumentacyjno-prawne oraz ewentualne wykonawstwo nadal limitowały występujące 

uwarunkowania zewnętrzne - proces przygotowania inwestycyjnego ograniczony więc został 

do niezbędnych działań (określonych jako „bezkosztowych” lub niskonakładowych), 

umożliwiających przy sprzyjających warunkach prawno-ekonomicznych rozpoczęcie cyklu 

przygotowania dokumentacyjnego, a nie powodujących aktualnie dla Spółdzielni z tego 

tytułu kosztów. 

W ramach inwestycji w przygotowaniu w planie pozostają: 

1. Realizacja programu „Inwestycje w przygotowaniu” na rok 2020 

1) Budynek mieszkalny przy ul. Ligockiej w Katowicach – w roku 2020 nie przewidziano 

żadnych nakładów z uwagi na dalszy w stosunku do poprzedniego roku brak zmiany  

w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tego rejonu 

miasta, umożliwiający realizację niskiej zabudowy. 

2) Zespół mieszkalny przy ul. Osiedlowej – 2 budynki mieszkalne. Dla przedmiotowego 

terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i z tego 

względu procedura przygotowania inwestycji jest dwuetapowa. Dla zespołu 

mieszkalnego opracowano koncepcje urbanistyczno- architektoniczną umożliwiającą 
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uzyskanie Decyzji o warunkach zabudowy, dokonano uzgodnień w zakresie mediów  

z wyjątkiem podłączenia do sieci wod.-kan. oraz odprowadzenia deszczówki, które są  

w trakcje uzgodnień z podmiotem odpowiedzialnym za te media (pierwotnie 

planowano realizację 4 budynków mieszkalnych, obecna koncepcja zakłada realizację  

2 budynków mieszkalnych).  

2. Realizacja programu „Inwestycje w realizacji” na rok 2020 

1) Parking naziemny przy ul. Podhalańskiej na Osiedlu im. J. Kukuczki w Katowicach 

(docelowo parking wielopoziomowy) – połączony z istniejącym parkingiem strzeżonym 

przy ul. Podhalańskiej, zrealizowano w 2020 roku.  

3. „Inwestycje w przygotowaniu i realizacji” 

1) Zespół mieszkaniowy dla seniorów z zapleczem opiekuńczo-medycznym w rejonie 

ul. Morawa w Katowicach – uzyskano stanowisko Prezydenta w zakresie rezygnacji 

Miasta z lokalizacji na terenie planowanej inwestycji parkingów miejskich, co 

umożliwiło podjęcie czynności w kierunku uzyskania zapewnienia i warunków 

technicznych w zakresie podstawowych mediów, tj. zapewnienia dostawcy wody  

i odprowadzenia ścieków, energii i ogrzewania, co jest w trakcie i będzie podstawą 

wystąpienia o Decyzję ustalającą warunki zabudowy dla tej inwestycji. Brak Decyzji 

ustalającej warunki zabudowy uniemożliwia opracowanie dokumentacji i podjęcie 

realizacji. 

Kontynuując działania w zakresie porządkowania spraw terenowo-prawnych w roku 

2020 ustanowiono odpłatną służebność gruntową przechodu i przejazdu przez teren przy  

ul. Bytkowskiej-Agnieszki na rzecz Spółki AVANDIS oraz Biura Usług Inżynieryjnych CONCEPT.  

Ponadto w roku 2020 zbyto, mając przyzwolenie w postaci uchwał Walnych 

Zgromadzeń nieruchomości gruntowe przy ul. Bytkowskiej (dz. Nr 129/5, Nr 1/8),  

ul. Gen. K. Pułaskiego (dz. Nr 10/25), ul. Zamkowej (dz. Nr 2238/86, Nr 2240/86). 

  

IV. Gospodarka zasobami Spółdzielni 

 

Zasoby Spółdzielni (łącznie mienie własne i wyodrębnione pozostające w zarządzie 

Spółdzielni z tytułu współwłasności) składają się z: 346 budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych o 19.100 mieszkaniach, 3 domki jednorodzinne, 737 garaże wolno stojących  

i 26 wolno stojących pawilonów handlowych. Zarządzanie i administrowanie zasobami 
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prowadzone jest w oparciu o 17 – wyodrębnionych organizacyjnie i ekonomicznie Osiedli  

w ramach 16 administracji oraz Dyrekcji KSM przy wykorzystaniu również strukturalnie 

wyodrębnionych dla realizacji określonych zadań (usług) specjalistycznych oraz działających 

na wewnętrznym rozrachunku gospodarczym 4  Zakładów Celowych.  

Liczbę mieszkań pozostających w zarządzie KSM przedstawia wykres nr 2. 

wykres nr 2 

 

W 2020 roku niezbędne czynności związane z wyodrębnieniami dalszych lokali 

spółdzielczych na indywidualną własność były realizowane na bieżąco, łącznie  

z podejmowaniem i aktualizacją kolejnych uchwał określających przedmiot odrębnej 

własności lokali w poszczególnych nieruchomościach budynkowych.  

Aktualną na 31.12.2020 r. informację o procentowej strukturze własnościowej zasobu 

mieszkaniowego zarządzanego przez Spółdzielnię przedstawia poniższe zestawienie:  
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Zmiana struktury własności lokali rzutuje m.in. na poziom kosztów gospodarki 

zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni w odniesieniu do obciążeń z tytułu opłaty za wieczyste 

użytkowanie gruntów / opłaty przekształceniowej i podatku od nieruchomości lokalowych, 

ponieważ koszty te w odniesieniu do swoich lokali względem Gminy właściciele lokali 

ponoszą bezpośrednio, jednakże nadal poprzez Spółdzielnię (mimo wyodrębnienia)  

z właścicielami lokali rozliczane są obciążenia z tych tytułów w zakresie ich udziałów  

w częściach wspólnych nieruchomości oraz obsługującego te nieruchomości mienia 

Spółdzielni. 

Roczne koszty gospodarki zasobami w skali całej Spółdzielni (łącznie wszystkie Osiedla) 

obejmujące: koszty utrzymania i bieżącej eksploatacji nieruchomości wraz z kosztami zużycia 

zimnej wody i odprowadzenia ścieków w lokalach i częściach wspólnych nieruchomości oraz 

koszty dostawy i zużycia ciepła do lokali i części wspólnych nieruchomości na cele grzewcze  

i podgrzania wody w lokalach, odpisy z funduszu remontowego części „A” i „B” – wyniosły 

ogółem 142.704.534 zł, stanowiąc 104,06% kosztów planowanych, natomiast na pokrycie 

tych kosztów naliczone roczne wpływy z opłat za lokale stanowiły łącznie kwotę  

137.351.475 zł, (tj. 100,73% wpływów planowanych).  

Roczne wpływy wg naliczeń memoriałowych były wyższe niż planowano, i niższe od 

poniesionych faktycznie kosztów o 5.353.059 zł. Należy wyjaśnić, że wysokość wpływów  

w gospodarce spółdzielczej jest zgodnie z obowiązującymi przepisami podawana  

w wielkościach naliczonych, a nie w wysokości rzeczywiście uzyskanych wpłat  

własne KSM

wyodrębnione 

w zarządzie 

KSM

własne KSM

wyodrębnione 

w zarządzie 

KSM

własne KSM

wyodrębnione 

w zarządzie 

KSM

własne KSM

wyodrębnione 

w zarządzie 

KSM
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1 Centrum I 63,17% 36,83% 90,32% 9,68% 78,08% 21,92% 64,92% 35,08%

2 Superjednostka 82,33% 17,67% 61,54% 38,46% 90,86% 9,14% 83,32% 16,68%

3 HPR 50,75% 49,25% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 52,20% 47,80%

4 Śródmieście 62,98% 37,02% 76,00% 24,00% 72,55% 27,45% 63,86% 36,14%

5 Gwiazdy 46,52% 53,48% 94,29% 5,71% 83,33% 16,67% 48,40% 51,60%

6 Giszowiec 29,22% 70,78% 100,00% 0,00% 89,36% 10,64% 31,28% 68,72%

7 Murcki 38,73% 61,27% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 39,55% 60,45%

8 Wierzbowa 58,69% 41,31% 66,67% 33,33% 87,50% 12,50% 58,98% 41,02%

9 Kukuczki 35,24% 64,76% 98,41% 1,59% 0,00% 0,00% 37,56% 62,44%

10 Ścigały 40,03% 59,97% 76,92% 23,08% 72,73% 27,27% 41,07% 58,93%

11 Graniczna 56,65% 43,35% 87,50% 12,50% 12,41% 87,59% 47,57% 52,43%

12 Szopienice 34,35% 65,65% 100,00% 0,00% 83,33% 16,67% 34,86% 65,14%

13 Janów 57,32% 42,68% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 57,41% 42,59%

14 Ściegiennego 40,81% 59,19% 93,75% 6,25% 72,99% 27,01% 43,24% 56,76%

15 Zawodzie 44,76% 55,24% 93,88% 6,12% 54,17% 45,83% 46,13% 53,87%

16 Zgrzebnioka 51,38% 48,62% 63,64% 36,36% 70,12% 29,88% 55,56% 44,44%

17 Ligota 40,32% 59,68% 100,00% 0,00% 40,00% 60,00% 40,43% 59,57%

średnio w KSM 44,24% 55,76% 89,95% 10,05% 66,78% 33,22% 46,08% 53,92%

osiedleL.p.

lokale mieszkalne lokale użytkowe garaże razem zasoby KSM
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(w rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych mają bowiem zastosowanie zasady 

rachunkowości memoriałowej, a nie kasowej), co oznacza, iż po stronie „wpływów” nie 

uwzględnia się wszelkich występujących w opłatach za lokale zaległości płatniczych  

i „niedopłat”. Wynik roku skorygowany o naliczony i odprowadzony do budżetu państwa 

podatek dochodowy oraz po uwzględnieniu stanu środków (naliczonych) z roku 

poprzedniego zamyka się nadwyżką kosztów nad wpływami w wysokości (-) 3.115.174 zł. 

Strukturę kosztów i wpływów gospodarki zasobami Spółdzielni ogółem za rok 2020 

prezentują graficznie wykresy nr 3 i 4.       

                                                                                                            wykres nr 3 
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Struktura kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni
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wykres nr 4 

 

Sytuacja w poszczególnych częściach strukturalnych działalności gospodarki zasobami 

Spółdzielni w roku 2020 przedstawia się następująco: 

1. koszty i wpływy dotyczące eksploatacji zasobów (bez dostawy ciepła) 

 koszty poniesione: 64.605.797 zł, co odpowiada wykonaniu kosztów planowanych  

w 102,97%,  

 wpływy: 63.979.788 zł, tj. 101,64% wpływów planowanych, 

 wynik netto po uwzględnieniu salda – nadwyżki z lat ubiegłych (B.O.) oraz 

odprowadzonego należnego budżetowi państwa podatku dochodowego                  

wynosi 3.010.883 zł. 

Statystyczne roczne koszty jednostkowe i średnie jednostkowe wpływy na eksploatację 

zasobów KSM (w  przeliczeniu  na  1 m2)  przedstawia  wykres nr 5.  

 

 

 

 

 

 

odpisy na fundusz 
remontowy 

część "A" i część "B"
30,97%

wpływy na eksploatację 
(łącznie z zimną wodą i 

odprowadzeniem 
ścieków) 
46,58%

zaliczki na energię cieplną
22,45%

Struktura wpływów (naliczonych) gospodarki zasobami Spółdzielni w 2020 roku
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wykres nr 5 

 

2. koszty i wpływy dotyczące dostawy ciepła na cele grzewcze i podgrzania wody:  

 koszty roczne: 35.564.613 zł, stanowią one 107,73% kosztów planowanych, 

 wpływy zaliczkowe (do rozliczenia): 30.837.564 zł (wysokość zaliczek wynika  

z indywidualnego zużycia ciepła w lokalach w poprzednim okresie rozliczeniowym  

i jest ustalana dla każdego lokalu odrębnie),  

 wynik netto z uwzględnieniem B.O. wynosi (-) 6.126.057 zł. 

 

3. koszty remontów bieżących i wpływy z tego tytułu są odnoszone i rozliczane  

w ramach funduszu remontowego część „B” i omówione w części dotyczącej 

gospodarki remontowej. 

 

V. Działalność remontowa  

 

Gospodarka remontowa Spółdzielni była prowadzona zgodnie z planem gospodarczym 

Spółdzielni i wycinkowymi planami działań wyodrębnionych jednostek gospodarczych, które 

zostały przyjęte przez właściwe statutowo organy Spółdzielni (Rady Osiedli, Radę Nadzorczą  

i Walne Zgromadzenie), w powiązaniu z obowiązującą dla całej Spółdzielni jednolitą Strategią 

Ekonomiczną i w oparciu o właściwe regulaminy wewnętrzne oraz o wdrożony „Wieloletni 
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Program działań zmierzających do sukcesywnego zmniejszenia zobowiązań finansowych 

Spółdzielni wynikający z realizacji robót z funduszu remontowego część „A” w ramach 

Strategii Ekonomicznej KSM”.  

Realizacją  remontów w Spółdzielni w zależności od ich zakresu i rodzaju zajmują się:  

 Zarząd – Dyrekcja Spółdzielni – w zakresie gospodarowania funduszem remontowym 

część „A” w ramach określonych przez Walne Zgromadzenie w uchwale, 

uszczegółowionej dla konkretnego roku, wieloletniej Strategii Ekonomicznej (stawkę 

odpisu na ten fundusz w części dotyczącej działań termomodernizacyjnych i działań 

energooszczędnych reguluje Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami 

mieszkaniowymi i ustalania opłat w KSM); dobór wykonawców prowadzony jest  

w oparciu o przetargi i wybór ofert organizowane przez Zarząd, a przeprowadzane 

przez wieloosobową Komisję. Rada Nadzorcza Spółdzielni corocznie ocenia 

poprawność i efektywność przeprowadzonych wyborów wykonawców, 

 Osiedla KSM – w granicach zadekretowanej w regulaminach szczegółowych 

dyspozycji funduszem remontowym część „B”, gdzie tą część opłat miesięcznych  

w formie stawki odpisu na fundusz remontowy część „B” ustalają poszczególne Rady 

Osiedli w relacji do przyjętych osiedlowych planów wydatków remontowych, a koszty 

remontów bieżących i wpływów są odnoszone i rozliczane w ramach funduszu 

remontowego część „B”.  

W odbiorach robót remontowych wykonywanych w poszczególnych Osiedlach 

uczestniczą obok przedstawicieli Dyrekcji KSM przedstawiciele administracji i właściwych Rad 

Osiedli.  

W 2020 roku w skali całej Spółdzielni wydatkowano na remonty i modernizacje  

53.683.042 zł, co statystycznie stanowi 4,48 zł/m2/m-c przy średnim, sumarycznym odpisie 

na remonty, wchodzącym w skład opłat, wynoszącym 3,74 zł/m2/m-c (różnica przeznaczona 

jest na stopniowe oddłużenie nieruchomości w związku z wcześniej zrealizowanymi robotami 

remontowymi).  

I tak: 

1. remonty sfinansowane w 100% ze środków funduszu remontowego część „A” 

Z funduszu remontowego część „A” finansowane były prace wynikające dla roku 2020 

ze Strategii Ekonomicznej oraz zatwierdzonego na ten rok planu remontów,  
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a w szczególności: modernizacji docieplenia budynków, remonty instalacji i urządzeń c.o.  

i instalacji elektrycznej, modernizacji dźwigów osobowych.  

Uwzględniając po stronie wydatków także założoną w planie spłatę wymagalnych  

w tym okresie rat kredytowych i pożyczek – ze środków tej części funduszu – w roku 2020 na 

remonty i modernizację wydatkowano łącznie 31.504.321 zł.  

2. remonty sfinansowane z funduszy osiedlowych – tzw. fundusz remontowy część „B” 

Globalnie koszty i wpływy za 2020 rok dotyczące funduszu remontowego część „B” wyniosły:  

 koszty poniesione – ogółem 22.178.721 zł, co odpowiada wykonaniu kosztów 

planowanych w 90,29%, 

 wpływy (uwzględniające przesunięcia części środków na fundusz remontowy część 

„A” wynikającego z uchwał Rady Nadzorczej KSM Nr 86/2013 i 65/2015 oraz pożyczki  

z funduszu interwencyjnego) wyniosły 22.803.643 zł, tj. 103,34% wpływów 

planowanych wg naliczeń,  

 wynik finansowy na funduszu remontowym część „B” na koniec 2020 roku liczony  

w rachunku ciągnionym ukształtował się na poziomie 5.547.942 zł. 

3. roboty remontowe realizowane z częściowym zaangażowaniem środków funduszu 

remontowego część „A” i część „B” 

Uchwalona przez Walne Zgromadzenie KSM „Aktualizacja Strategii Ekonomicznej na 

lata 2020-2029” i plan remontów finansowanych z funduszu remontowego przewidywały  

w roku 2020 współfinansowanie części zaplanowanych przez Osiedla robót remontowych 

w zakresie modernizacji dźwigów.  

 W roku 2020 zakończono modernizację 6 dźwigów osobowych z planu 2019  

w Osiedlu Giszowiec (w budynkach przy ul. Mysłowicka 5,7, ul. Wojciecha 43, 43a,  

ul. Karliczka 9) oraz w Osiedlu Ligota (w budynku przy ul. Ligocka 70A).  

Zakończono modernizację wszystkich 12 dźwigów przewidzianych planem na 2020 rok, 

tj.: 

 w Osiedlu Giszowiec (ul. Mysłowicka 8, 14, 16, 20, 22, ul. Karliczka 25,  

ul. Gościnna 5B, ul. Wojciecha 11, 15, 15D, 

 w Osiedlu Wierzbowa (ul. Modrzewiowa 24), 

 w Osiedlu Zawodzie (ul. Łączna 1). 
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VI. Działalność Zakładów Celowych 

 

Na przestrzeni roku sprawozdawczego na potrzeby obsługi technicznej majątku 

trwałego i szeroko rozumianego pośrednictwa w obrocie nieruchomościami stosownie do 

obowiązującej struktury organizacyjnej Spółdzielni funkcjonowały cztery Zakłady Celowe 

wyodrębnione gospodarczo i ekonomicznie (wewnętrzny rozrachunek gospodarczy bez 

osobowości prawnej), tj.: Serwis Techniczny, Zakład Ciepłowniczy, Zakład Usług 

Parkingowych i Mieszkaniowe Biuro Pośrednictwa.  

Łączna wartość sprzedaży zrealizowanych usług wyniosła 13.443.575 zł, co stanowiło 

92,17% planowanej sprzedaży, przy kosztach w wysokości 13.787.420 zł, co stanowiło 

96,27% kosztów planowanych. 

Roczny wynik finansowy netto działalności Zakładów zamknął się niedoborem 

w wysokości (-) 401.942 zł. Wynik ten należy jednak ocenić pozytywnie, gdyż z punktu 

widzenia interesu spółdzielców (jak i ogółu mieszkańców) Zakłady realizują zadania 

poprawiające komfort życia i bezpieczeństwo zamieszkiwania w osiedlach Spółdzielni.  

Udział poszczególnych Zakładów Celowych w sprzedaży ogółem za 2020 rok 

przedstawia wykres nr 6. 

wykres nr 6 

 

 

 

Zakład Ciepłowniczy
63,91%

Serwis Techniczny
23,74%

Zakład Usług 
Parkingowych

9,12%

Mieszkaniowe Biuro 
Pośrednictwa

3,23%

Struktura udziału sprzedaży usług poszczególnych Zakładów Celowych KSM 
w ich sprzedaży ogółem w 2020 roku
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1. Serwis Techniczny 

 

Serwis Techniczny w 2020 roku wykonywał głównie zadania związane z ochroną 

majątku trwałego Spółdzielni i spółdzielców i zabezpieczaniem go przed potencjalnymi 

skutkami nagłych zdarzeń losowych i awarii – przede wszystkim po godzinach 

funkcjonowania pozostałych komórek organizacyjnych Spółdzielni, jak i w dni wolne –  

w ramach pełnienia całodobowych dyżurów, świadczeniem technicznych i remontowych 

usług na rzecz Osiedli i mieszkańców KSM, jak również usługami na rzecz zleceniodawców 

zewnętrznych (spoza Spółdzielni). 

Jednym z podstawowych założeń funkcjonowania Zakładu jest realizacja zadań 

powiązana z dążeniem do zrównoważenia kosztów działalności ze sprzedażą usług, a więc 

realizowanie zleceń na rzecz Osiedli i mieszkańców KSM po poniesionych kosztach własnych. 

W 2020 roku Serwis Techniczny osiągnął sprzedaż w wysokości 3.191.407 zł, co 

stanowiło 87,15% wielkości planowanej, przy kosztach 3.483.998 zł, stanowiących 95,35% 

kosztów planowanych. Roczną działalność Zakład zamknął wynikiem netto w wysokości  

(-) 295.840 zł.  

W 2020 roku Serwis Techniczny w ramach sprzedaży usług wykonał ogółem 4.351 

zleceń o łącznej wartości 3.191.407 zł, z czego przypada na:  

- Osiedla 2.757.190 zł, tj. 86,40% ogółu sprzedaży, 

- Dyrekcja KSM (łącznie z pawilonami) 265.199 zł, tj. 8,31% ogółu  sprzedaży, 

- Zakłady Celowe 119.475 zł, tj. 3,74% ogółu sprzedaży, 

- Indywidualni zleceniodawcy i jednostki zewnętrzne 49.543 zł, tj. 1,55% ogółu 

sprzedaży. 

Wg rodzaju świadczonych usług wykonane zostały następujące rodzaje prac i usług: 

 usunięcie lub zabezpieczenie awarii zalewania pomieszczeń – 544 zleceń, tj. 12,50% 

ogółu zleceń, 

 prace związane z instalacją gazową – 1.618 zleceń, tj. 37,19% ogółu zleceń, 

 wymiana, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych – 1.194 zleceń,  

tj.  27,44% ogółu zleceń, 

 wymiana, naprawa i konserwacja urządzeń sanitarnych – 63 zleceń, tj. 1,45% ogółu 

zleceń,  

 usuwanie usterek w instalacjach c.o. i c.c.w. – 199 zleceń, tj. 4,57% ogółu zleceń, 
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 prace związane z robotami stolarskimi – 14 zleceń, tj. 0,32% ogółu zleceń, 

 usługi transportowe – 154 zleceń, tj. 3,54% ogółu zleceń, 

 usługi sprzętowe –  126 zleceń, tj. 2,90% ogółu zleceń, 

 inne zlecenia – 439 zleceń, tj. 10,09% ogółu zleceń. 

Serwis Techniczny, w trybie doraźnym, od marca 2020 roku do nadal, realizuje –  

w ramach zaleceń w zakresie ograniczania ewentualności rozprzestrzeniania się pandemii 

koronawirusa – zadanie polegające na zminimalizowaniu kontaktów bezpośrednich 

pracowników terenowych (administracji osiedlowych i zakładów celowych) organizując 

usługi "kurierskie" dotyczące dostawy oraz odbioru korespondencji oraz faktur, jak również 

organizując zaopatrzenie w materiały niezbędne do bieżącej obsługi w zakresie zarządzania 

nieruchomościami. 

 

2. Zakład Ciepłowniczy 

 

W roku sprawozdawczym Zakład Ciepłowniczy osiągnął sprzedaż usług w łącznej 

wysokości na kwotę 8.592.036 zł, tj. 93,18% wykonania planu, przy kosztach w wysokości 

8.747.544 zł, tj. 95,10% założonych kosztów w planie.  

Roczną działalność Zakład zamknął wynikiem netto w wysokości (-) 162.936 zł.  

          W ramach prowadzonej w 2020 roku działalności podstawowej Zakład Ciepłowniczy, 

jako producent i dostawca ciepła eksploatował 26 kotłowni gazowych i 5 baterii kolektorów 

słonecznych wytwarzających ciepło dla celów ogrzewania pomieszczeń, a także (w części) dla 

podgrzania wody zimnej jako dostawca centralnej ciepłej wody. 

W roku sprawozdawczym Zakład Ciepłowniczy realizował swoje statutowe zadania 

związane z utrzymywaniem ciągłości dostaw zakontraktowanego ciepła, bieżącą 

eksploatacją, likwidacją awarii i remontami infrastruktury ciepłowniczej, regulacją  

i czyszczeniem chemicznym instalacji c.o., bieżącą obsługą układów uzdatniania wody 

uzupełniającej, comiesięcznymi odczytami ciepłomierzy w budynkach, stacjach wymienników 

ciepła i komorach oraz obsługą legalizacyjną własnych układów pomiarowych, ewidencją 

wodomierzy i ciepłomierzy lokalowych, pomiarami reklamacyjno-kontrolnymi, 

rozpatrywaniem skarg i reklamacji użytkowników, analizowaniem dostarczanej do KSM 

dokumentacji rozliczeniowej zużycia mediów i sporządzanej przez firmę rozliczeniową, 

monitorowanie korespondencji reklamacyjnej dotyczącej rozliczeń i działania urządzeń 
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pomiarowych, współuczestniczenie w postępowaniach reklamacyjnych, itp., obsługą 

indywidualnych wymian grzejników, a także pielęgnacją terenów zielonych i drzewostanu, 

planowaną wycinką drzew i nasadzeniem nowych drzewek, robotami drogowymi i małą 

architekturą, usługami indywidualnymi na rzecz użytkowników lokali w KSM. 

Niezależnie od powyższego Zakład zgodnie z profilem swojego działania  wykonał też 

różnorodne roboty związane z instalacjami centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody,  

w tym m.in.:  

 wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami w bud. przy ul. Jordana 16A-16C  

(Osiedle Śródmieście), 

 wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami wraz z regulacją podpionową w budynku 

przy ul.  1 Maja 158 (Osiedle Zawodzie), 

 montaż automatycznych zaworów podpionowych Danfoss przy ul. Bednorza  

(Osiedle Szopienice), 

 montaż kompaktowych dwufunkcyjnych stacji wymienników ciepła przy  

ul. Mysłowickiej 8, 14-16, 20-22, 28, Pawilon (Osiedle Giszowiec), 

 wykonanie przyłącza przy ul. Mysłowickiej 8 (Osiedle Giszowiec), 

 wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami w bud. przy ul. Grażyńskiego 9-9A  

(Osiedle Centrum I), 

 likwidację pionów grzewczych na rzecz nowych pionów  transportowych c.o.  

i grzejników łazienkowych przy ul. Nowowiejskiego 6-6E (Osiedle Ściegiennego), 

 we wszystkich osiedlach, z wyjątkiem Osiedla Superjednostka i Murcki prowadzone 

były prace pielęgnacyjne w zakresie zieleni, tj. koszenia, nasadzania, cięcia krzewów 

itd.. 

Struktura sprzedaży usług ogółem Zakładu Ciepłowniczego w roku 2020 przedstawia 

się następująco: 

 produkcja ciepła 1.423.428 zł, tj. 16,57% ogółu sprzedaży,  

 konserwacje instalacji c.o. 1.633.054 zł, tj.  19,01% ogółu sprzedaży, 

 konserwacje instalacji c.c.w. 140.700 zł, tj.  1,64% ogółu sprzedaży, 

 obsługa techniczna instalacji odbiorczych 1.593.943 zł, tj. 18,55% ogółu sprzedaży, 

 roboty remontowe i pozostałe usługi 2.346.070 zł, tj. 27,3% ogółu sprzedaży,  

 konserwacja i utrzymanie terenów zielonych 1.454.841 zł, tj. 16,93% ogółu sprzedaży. 
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3. Zakład Usług Parkingowych 

 

Sprzedaż Zakładu Usług Parkingowych w 2020 roku wyniosła ogółem 1.225.898 zł, 

realizując 87,33% sprzedaży planowanej. Koszty działania Zakładu w tym samym okresie 

wyniosły 1.274.750 zł, tj. 108,53% kosztów planowanych.  

Roczną działalność Zakład zamknął wynikiem netto w wysokości (-) 65.139 zł.  

W 2020 roku Zakład Usług Parkingowych prowadził całodobowe parkingi strzeżone  

w Osiedlu Gwiazdy oraz w Osiedlu Kukuczki – przeciętnie zapełnionymi łącznie w 75,42%. 

Łącznie, z miejsc postojowych na parkingach zarządzanych przez Zakład  korzystało  

w 2020 roku 224 użytkowników, z czego 190, tj. 84,82% stanowili mieszkańcy naszej 

Spółdzielni, a 34, tj. 15,18% użytkownicy spoza KSM. 

W garażu wielopoziomowym przy ul. Bytkowskiej 55 z 245 boksów garażowych w 2020 

roku średnio wykorzystanych było 190 boksów, tj. 77,55%  miejsc postojowych.  

W 2020 roku sprzedaż Zakładu i struktura procentowa udziału działalności  

wg rodzaju przedstawiały się następująco: 

- parkingi strzeżone (łącznie) 481.564 zł, co stanowi 39,28% sprzedaży ogółem, 

- garaże przejęte z Osiedli 304.453 zł, co stanowi 24,84% sprzedaży ogółem, 

- garaże Lotnisko 34.609 zł, co stanowi 2,82%, 

- garaż wielopoziomowy przy ul. Bytkowskiej 405.272 zł, co stanowi 33,06% sprzedaży 

ogółem. 

 

4. Mieszkaniowe Biuro Pośrednictwa 

 

W 2020 roku Mieszkaniowe Biuro Pośrednictwa uzyskało sprzedaż w wysokości  

434.235 zł, tj. 144,75% planowanej sprzedaży. Koszty działalności Zakładu wyniosły  

281.128 zł, tj. 95,28% kosztów planowanych.  

Roczną działalność Zakład zamknął wynikiem netto w wysokości 121.972 zł.  

Nadmienić należy, że odnotowany w tym okresie obrót finansowy MBP za 12 miesięcy 

2020 roku wiążący się ze sprzedażą lokali odzyskanych z tzw. „ruchu ludności” (rynek wtórny) 

wyniósł 1.855.000 zł, co stanowi efekt przeprowadzonych pozytywnie przetargów i działań 

poza przetargowych dotyczących zbycia lokali, co jednakże w świetle obowiązujących 
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aktualnie przepisów bezpośrednio nie zwiększa ani obrotów ani przychodów MBP, ma 

jedynie odzwierciedlenie w operacjach finansowych na funduszach celowych Spółdzielni. 

Za 12 miesięcy 2020 roku MBP zrealizowało ogółem 596 usług, z czego: 

 85 – dotyczyło pośrednictwa przy zbywaniu praw do lokali pozyskanych od Spółdzielni 

(z rynku wtórnego, jak i pierwotnego) oraz obsługi transakcji pomiędzy osobami 

fizycznymi. Realizacja usług pośrednictwa wiązała się m.in. z czynnościami 

dotyczącymi pokazywania nieruchomości lokalowych oferowanych do zbycia – wizje 

lokali, ustalania i negocjowania warunków transakcji sprawdzania i kompletowania 

dokumentacji wstępnej oraz dokumentacji niezbędnej dla poszczególnych 

konkretnych transakcji, projektów umów i uzgadniania terminów, a także 

uczestnictwa i doradztwa przy zawieraniu aktów notarialnych, 

 72 – w zakresie prowadzenia dla członków spraw związanych z przekształcaniem praw 

do lokali zajmowanych na warunkach spółdzielczych w odrębną własność, w tym 

sprawdzanie i kompletowanie niezbędnej dokumentacji prawnej i finansowej oraz 

uczestnictwo  w procesie sporządzania i zawierania aktów notarialnych dotyczących 

przeniesienia i ustanowienia praw własności lokali na rzecz ich użytkowników, 

 48 – to czynności związane z organizowaniem i przeprowadzeniem przetargów lub 

wyboru najemców lokali użytkowych  od KSM, 

 83 – usług dotyczyło realizacji umów-zleceń – w tym ustalenia i poboru opłat 

rejestracyjnych, ustanawiania darowizny, pełnomocnictw na wypadek śmierci, a także 

całokształtu czynności przygotowawczych w zakresie dokumentów wymagających 

notarialnego poświadczenia podpisów członków Zarządu i członków KSM (na 

przydziałach i umowach dot. lokali mieszkalnych i niemieszkalnych) oraz udzielanie 

różnorodnych informacji dotyczących oferowanych przez Biuro usług obrotu 

nieruchomościami i inne, 

 43 – usług realizowanych za odpłatnością z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego 

(przeprowadzanie oględzin nieruchomości, ocena stanu lokali i sporządzanie – 

operatów określających wartość rynkową lokali), 

 265 – sporządzanie bieżącej korespondencji i informacji zewnętrznych i wewnętrznych 

związanych z prowadzoną przez Biuro problematyką stosownie do zakresu 

obowiązków i uprawnień Biura, jak też działalnością marketingową Biura. 
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W wyniku prowadzonych sukcesywnie operatywnych działań MBP zakończyło 

pozytywnie etap sprzedaż lokali mieszkalnych i miejsc postojowych z inwestycji pn. 

„Rekreacyjna Dolina - Mały Staw” oraz doprowadziło do transakcji sprzedaży finalnej  

14 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Domeyki 12, w Katowicach. Równocześnie 

skuteczna była obecność na rynku wtórnym nieruchomości.  

W strukturze sprzedaży Zakładu realizacja usług wewnętrznych stanowiła 93,55% 

sprzedaży ogółem.  

 

VII. Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna 

 

Realizacja statutowej działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej w specyficznym 

2020 roku prowadzona była na podstawie jednostkowych planów uchwalonych przez 

poszczególne Rady Osiedla w zakresie organizacji imprez i form kulturalnych, rekreacyjnych, 

czy turystycznych oraz w kierunku animacji społecznej wśród społeczności lokalnej, a także  

w układzie ogólnym na rzecz wszystkich mieszkańców Spółdzielni, którzy brali udział  

w projektach integracyjnych w skali całej Spółdzielni organizowanych przez Dział Społeczno-

Kulturalny we współpracy z partnerami środowiskowymi. 

Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna w minionym roku podporządkowana była 

nakazom i zakazom władz krajowych ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce, co 

znacznie zakłóciło realizację zaplanowanych zadań spółdzielczych. Jednakże mimo tych 

perturbacji zorganizowano 598 przedsięwzięć dla 7.942 uczestników. 

Od 12 marca 2020 roku działalność spółdzielczych placówek została zawieszona, 

jednakże do tego terminu w okresie zimowym zorganizowano 226 imprez i  form z udziałem 

3.641 uczestników. Od 1 czerwca powrócono do bieżącej pracy, ale z ograniczeniami liczby 

uczestników i w ścisłym rygorze sanitarnym. Na okres letni przygotowano różnorodną ofertę 

zadań edukacyjnych, kulturalnych, ruchowych, survivalowych, czy turystycznych, które 

zrealizowano w liczbie 266 dla 2.707 uczestników. W tym obszarze zorganizowano m.in. dość 

znaczące imprezy, jak wczasy dla seniorów we Władysławowie (Klub „Trzynastka” i Dział 

Społeczno-Kulturalny), czy XII Bieg o Puchar Prezesa KSM w Parku Śląskim. 

Ponowne zawieszenie pracy klubów spółdzielczych w III kwartale (od 2 listopada) 

spowodowało wstrzymanie zajęć stałych oraz organizacji imprez stacjonarnych  

i wyjazdowych. Okres przedświąteczny przyniósł działania służące wsparciu osób samotnych, 
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niepełnosprawnych, czy gorzej sytuowanych życiowo, czego rezultatem  było przygotowanie 

dla nich, poprzez Administracje, Rady Osiedlowe i Fundację „Da Moc” Katowickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej, paczek żywnościowych i drobnych upominków. W okresie lockdownu dużą 

rolę i aktywność wykazała nasza Fundacja, która utrzymywała kontakty z osobami 

potrzebującymi pomocy lub aktywizacji m.in. poprzez prace wolontariackie.    

Pracownicy działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej w okresach ograniczonej 

pracy klubów spółdzielczych i Działu Społeczno-Kulturalnego, prowadzili akcję  wirtualnych 

porad i zajęć dla dzieci i dorosłych, proponując zajęcia do osobistego lub rodzinnego 

wykonania w domach (porady kulinarne, prace plastyczne, zajęcia ruchowe, itp.). Takie 

propozycje zadań były propagowane głównie poprzez Facebook i gazetę członków KSM 

„Wspólne Sprawy”. Ponadto pracownicy klubów spółdzielczych zostali oddelegowani do 

bieżącej pracy zarówno w siedzibie Dyrekcji KSM, jak i w Administracjach Osiedlowych. 

Wydatki roczne na organizację powyższych zadań wyniosły łącznie 1.140.252 zł przy 

wpływach 1.027.114 zł, wynik roku z bilansem otwarcia, pożytkami z działalności 

gospodarczej Spółdzielni i podatkiem dochodowym zamknął się kwotą 380.369 zł. 

 

VIII. Kontrole  

 
Komórka ds. kontroli wewnętrznej w 2020 roku przeprowadziła czynności kontrolne 

wynikające z rocznego planu na 2020 rok w jednostkach organizacyjnych KSM: 

 całokształtu działalności Administracji Osiedli: Centrum I, Szopienice, Janów, 

 całokształtu działalności placówki społeczno-kulturalnej: Klub Centrum. 

Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w w/w jednostkach organizacyjnych omawiane 

były szczegółowo na posiedzeniach Zarządu Spółdzielni. Nie zachodziła potrzeba 

formułowania wniosków pokontrolnych.  

1. Komórka ds. kontroli wewnętrznej współopiniowała – przy wiodącym udziale Działu 

Obsługi Prawnej: 

 wnioski, instrukcje i regulaminy wewnętrzne oraz: 

 uczestniczyła w pracach komisji w zakresie spraw związanych z realizacją w KSM 

zasad wynikających z unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych,  

a także na bieżąco współpracowała w tych kwestiach z Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych, 
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 jako wiodąca – uczestniczyła w pracach zespołu powołanego przez Zarząd KSM do 

spraw analiz, opracowania i wdrażania procedur związanych z realizacją oczekiwań 

mieszkańców i najemców wszystkich typów lokali (regulowanie zobowiązań 

finansowych wobec Spółdzielni w czasie obowiązywania szczególnych warunków 

związanych ze stanem pandemii koronawirusa COVID-19), 

 jako wiodąca – uczestniczyła w pracach zespołu powołanego przez Zarząd KSM do 

spraw realizacji wniosku o zwołanie zebrania ogółu właścicieli nieruchomości przy  

ul. Pułaskiego 24-26 zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawą  

o własności lokali, 

 uczestniczyła w pracach związanych z realizacją polecenia przygotowania wdrożenia 

dostępu dla użytkowników lokali usługi internetowej E-Karta Lokalu, 

 koordynowała przygotowanie materiałów dla potrzeb lustracji pełnej działalności za 

lata 2017-2019, 

 na bieżąco koordynowała sporządzanie materiałów sprawozdawczych 

przygotowywanych przez służby Spółdzielni poprzez elektroniczny portal 

sprawozdawczy dla Głównego Urzędu Statystycznego, 

 na bieżąco śledziła notatki prasowe, prasę lokalną i ogólnopolską dotyczącą 

spółdzielczości i KSM, 

 współpracowała z innymi instytucjami badawczo – naukowymi w zakresie udziału 

KSM w badaniach ankietowych i innych, 

 współpracowała w zakresie przygotowania materiałów dla biegłych sądowych 

powoływanych przez sądy, w celu przygotowania opinii dla potrzeb toczących się 

spraw sądowych, 

 współpracowała przy kontrolach zewnętrznych w zakresie obsługi dokumentacyjnej  

i merytorycznej, 

 współpracowała z Narodowym Bankiem Polskim w zakresie analiz rynku 

nieruchomości, 

 uczestniczyła w szkoleniach, konferencjach i różnego typu spotkaniach podnoszących 

kwalifikacje zawodowe oraz uzupełniających wiedzę w zakresie powierzonych zadań. 

Na przestrzeni 2020 roku do Spółdzielni wpłynęło: 

 11 skarg (nieuzasadnionych), 
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 22 wniosków i postulatów (w tym: 12 wniosków zbiorowych), 

 24 pism w kategorii „skarg lokatorskich”, związanych z zakłócaniem spokoju i miru 

społecznego, nieprzestrzeganiem Regulaminu porządku domowego, itp., 

 31 pism o charakterze interwencji w określonych sprawach – skierowanych do 

rozpatrzenia i załatwienia do dyrektorów właściwych pionów organizacyjnych KSM. 

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa kontrolowana była w roku sprawozdawczym przez: 

 Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej, w zakresie lustracji 

pełnej działalności za lata 2017-2019. Lustracja przeprowadzona była w okresie od 

01.10.2020 r. do 15.12.2020 r., 

 Niezależnego biegłego rewidenta, w zakresie badania rocznego sprawozdania 

finansowego za rok 2019. Na podstawie przeprowadzonego badania stwierdzono, że 

sprawozdanie z działalności Spółdzielni zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy  

o rachunkowości oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu 

finansowym,  

 Państwowa Inspekcja Pracy – kontrolę przeprowadzono w związku ze zgłoszeniem 

zagrożenia o charakterze publicznym,  w zakresie wykonywania prac na wysokości bez 

stosownego zabezpieczenia miejsca robót i osób zaangażowanych przy tych pracach; 

kontrola przeprowadzona była na terenie Osiedla Kukuczki; w wyniku kontroli 

stwierdzono, że pracownicy Administracji Osiedla przeprowadzali prace polegające na 

sprawdzeniu i udrożnieniu przewodów wentylacyjnych na dachu w w/w budynku bez 

stosownych zabezpieczeń – na pracowników została nałożona kara upomnienia za 

niestosowanie środków ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac na 

wysokościach, 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach, w zakresie kontroli stanu 

sanitarnego posesji przy al. Roździeńskiego 90 (3 kontrole) w związku z interwencją  

w dniach: 03.01.2020 r., 28.01.2020 r., 10.03.2020 r.; nie wniesiono uwag i nie 

wydano zaleceń pokontrolnych,   

 Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach, w zakresie kontroli 

stanu technicznego budynku przy ul. Szeligiewicza 6 (Osiedle Śródmieście) oraz 

kontroli prawidłowości przeprowadzania robót budowlanych  w lokalach 
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mieszkalnych nr 1 i 2 przy ul. Pułaskiego 30 (Osiedle Graniczna) w związku  

z interwencją; nie wniesiono uwag i nie wydano zaleceń pokontrolnych.   

 

IX. Zagadnienia organizacyjne  

 

W  roku 2020 Zarząd Spółdzielni pracował w składzie: 

 mgr Krystyna Piasecka – Prezes Zarządu, Dyrektor Spółdzielni, 

 mgr Zbigniew Olejniczak – Zastępca Prezesa Zarządu, Zastępca Dyrektora  

ds. Gospodarki  Zasobami Spółdzielni, 

 mgr Teresa Ślązkiewicz – Zastępca Prezesa Zarządu, Zastępca Dyrektora  

ds. Ekonomicznych. 

Obowiązki Zarządu wynikające z postanowień Statutu KSM były wykonywane na 

bieżąco. Zarząd odbył 62 protokołowanych posiedzeń i podjął 336 uchwał.  

Do stałych zagadnień rozpatrywanych kolegialnie przez Zarząd należały: sprawy 

członkowsko-mieszkaniowe oraz bieżąca analiza, monitoring, ocena realizacji zadań   

i wyników gospodarczo-finansowych Spółdzielni.  

Na posiedzeniach Zarządu rozpatrywane były również zagadnienia gospodarki 

zasobami mieszkaniowymi i działalności Osiedli oraz współpracy z samorządem osiedlowym, 

zadłużeń w opłatach za lokale, remontów kapitalnych i modernizacji zasobów, działalności 

społecznej, oświatowej i kulturalnej, wyników wewnętrznych i zewnętrznych kontroli 

działalności Spółdzielni, spraw pracowniczych i socjalnych, zmian w regulaminach 

wewnętrznych, spraw organizacyjnych, skarg i wniosków i inne.  

W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 21 zarządzeń wewnętrznych, 5 pism 

okólnych i 10 poleceń.  

   W ocenie zewnętrznej na przestrzeni 2020 roku za swą działalność Spółdzielnia nasza 

została uhonorowana prestiżowymi wyróżnieniami, takimi jak: 

 Nagroda „Bezpieczna Firma 2020” – Polska Agencja Przedsiębiorczości, 

 Nagroda „Grand Prix” – Domy Spółdzielcze, 

 Tytuł „Dobra Spółdzielnia, Grand Prix X-lecia 2011-2020” – Redakcja Strefy 

Gospodarki. 

Przedstawiając Sprawozdanie z działalności za 2020 rok Zarząd Katowickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej prosi o życzliwą i konstruktywną dyskusję, jak również o jego przychylną  



Sprawozdanie Zarządu z działalności KSM za 2020 rok 
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i obiektywną ocenę oraz przyjęcie, składając równocześnie podziękowanie wszystkim, którzy 

przyczynili się do realizacji przedstawionych w sprawozdaniu zadań i niezakłóconej bieżącej 

pracy naszej Spółdzielni oraz jej pozytywnego postrzegania. 

 

Katowice, maj 2021 rok  

 

 Zarząd 

 Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej   

 


