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Wprowadzenie

Dbałość zarządów spółdzielni mieszkaniowych o zasoby mieszkaniowe po-

woduje, że stają się one wzorcem do naśladowania dla zarządzających mieszka-

niami zakładowymi, gminnymi i wspólnot mieszkaniowych. Decyzje i działania 

podejmowane przez zarządy zapewniają efektywność ekonomiczną spółdzielni, 

ale mają także znaczny wpływ na środowisko naturalne z uwagi na zmniejszenie 

zużycia: energii cieplnej, elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków. Takie po-

dejście wynika ze względów ekonomicznych i potrzeb zgłaszanych przez członków 

spółdzielni.

Zarządy muszą sobie zdawać sprawę, że tak długo będą zarządzać spółdzielnią, 

jak długo członkowie są zadowoleni z działań podejmowanych w ich interesie. 

Cele realizowane przez zarządy muszą być wyrazem oczekiwań członków. Sta-

jemy się konkurencyjni na rynku zarządzania mieszkaniami, dbając o poprawę 

estetyki budynków mieszkalnych, terenów zielonych, dróg, chodników, placów 

zabaw, utrzymując niskie opłaty za ciepło, wodę, ścieki, energię elektryczną, a tym 

samym – mniejsze opłaty czynszowe.

Członkowie spółdzielni są z reguły ludźmi wrażliwymi na problemy i za-

grożenia społeczne. Należy szukać trafnych celów społecznych, które zyskają 

ich poparcie i zaufanie. Dlatego należy nieustannie rozpoznawać oczekiwania 

członków, możliwości spółdzielni i nowych rozwiązań rynkowych, w dziedzinie 
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poprawy warunków życia. Takie postępowanie zarządów spowoduje, że spółdziel-

nie będą przejmować w zarządzanie mieszkania zakładowe, gminne i wspólnot 

mieszkaniowych.

1. Konkurencja na rynku mieszkaniowym

Konkurencja jest to termin w gospodarce rynkowej, oznacza rywalizację na 

tym samym rynku np. produktów, wyrobów, usług. Konkurencja oznacza wspól-

ne poszukiwanie najlepszego rozwiązania właściwego problemu, we właściwym 

miejscu i czasie. Konkurencja pod wpływem myśli i działania ekonomicznego stała 

się walką pomiędzy rywalami o sprzedaż wyrobów, usług na najkorzystniejszych 

warunkach. Można określić, że konkurencja jest to proces zabiegania o klienta.

Każda fi rma, która chce pozyskać nabywców swoich wyrobów lub usług, 

musi aktywnie uczestniczyć w mechanizmie konkurencji. Konkurencyjność jest 

to zdolność utrzymania się na rynku oraz warunek rozwoju fi rmy. W warunkach 

zwiększającej się liczby konkurentów sukces odnoszą te fi rmy, które potrafi ą 

najlepiej rozwiązać problemy zarządzania działalnością gospodarczą, poprawnie 

prognozują najbliższą przyszłość rynku i jednocześnie są zdolne do wdrażania 

skutecznych strategii konkurowania. Osiągnięcie sukcesu na rynku przez fi rmę 

jest uzależnione od szybkiego reagowania na potrzeby klientów1.

Konkurencja w przypadku spółdzielni skoncentrowana jest na członkach 

i dobrym zarządzaniu ich nieruchomością. Zarządy spółdzielni, aby przetrwać 

i rozwijać się, muszą przewidywać zmiany i dostosować się do zmian. Konkuren-

cyjność to nie tylko gospodarka spółdzielni, zapewnienie członkom odpowiednich 

warunków życia, ale także ochrona środowiska naturalnego. Konkurencyjność to 

jakość wykonywanych usług (np. szybki czas usuwania awarii), minimalizowanie 

kosztów utrzymania budynków, dostosowanie się do zmieniających się warunków 

na zewnątrz i wewnątrz spółdzielni, wprowadzenie innowacji (opomiarowanie 

mieszkań, nowe sposoby ich rozliczania, nowe technologie wykonywania ocie-

plenia budynków, wykorzystanie nowych źródeł energii i nowoczesne instalacje 

energetyczne).

Niestety innowacje wśród członków spółdzielni przyjmowane są z dużą re-

zerwą, a często nawet wrogością. Spółdzielnie w tym zakresie nie mają łatwego 

działania. Niezadowolony członek szybko rozgłasza informacje o wprowadzonych 

1  B. Filipiak-Dylewska, A. Szewczuk, Zarządzanie strategiczne. Narzędzia, scenariusze, proce-
sy. Wydawnictwo Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2000, s. 307.
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innowacjach z jego punktu widzenia niekorzystnych. Pomimo takich zachowań 

członków zarządy spółdzielni muszą wprowadzać nowe technologie. Jest to waru-

nek ich sukcesu na rynku nieruchomości. W okresie zmieniających się uwarunko-

wań gospodarczych i prawnych, szczególnego znaczenia nabiera odpowiedzialność 

zarządu za przyszłość spółdzielni.

Spółdzielczość jest sprawdzoną formą aktywności obywatelskiej. Spółdziel-

nie były zakładane nie po to, aby wypracowywać zyski, lecz zaspakajać potrzeby 

członków spółdzielni. Pozycja spółdzielni mieszkaniowej w dużym stopniu zależy 

od wysiłku członków i pracowników spółdzielni. W dzisiejszych czasach zarządy 

muszą nie tylko przezwyciężyć niechęć otoczenia oraz konkurencji na rynku, ale 

również znaleźć możliwości współpracy i współdziałania z członkami. Z kolei 

członkowie spółdzielni muszą pogodzić dbałość o swoją własność z dbałością 

o dobro wspólne, rozumiejąc potrzeby innych.

Zarządy spółdzielni poszukują rozwiązań i metod zarządzania pozwalających 

wyróżnić się wśród zarządzających budynkami wielorodzinnymi. Starają się tak 

zarządzać, aby przy jak najmniejszych cenach gwarantować usługi na najwyższym 

poziomie, jakich nie jest w stanie zaoferować konkurencja, np. wykorzystanie 

najnowszej myśli technicznej, przestrzeganie zasad uczciwości.

Zarządy spółdzielni w warunkach konkurencji zakładają w pełni profesjonalne 

i efektywne wykorzystanie posiadanego potencjału. W pracy kierują się dewizą, że 

zarządzanie to przede wszystkim wygoda, komfort i bezpieczeństwo dla członków 

spółdzielni oraz mieszkańców budynków, którymi zarządza spółdzielnia.

Główne zalety zarządów spółdzielni to:

doświadczenie w zarządzaniu, –

wysokie umiejętności organizacyjne, –

umiejętności w rozwiązywaniu problemów. –

Zarządy proponują dla innych właścicieli mieszkań warunki podobne jak dla 

swoich członków. W zakres proponowanych przez nich usług wchodzą między 

innymi:

bieżący nadzór nad administrowaną nieruchomością, –

obsługa techniczna (pogotowie techniczne i remonty, konserwacja bie- –

żąca),

utrzymanie zieleni i terenów przyległych do budynku, –

proponowanie nowych rozwiązań w zakresie opomiarowania, rozliczenia  –

i ocieplenia.
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Na rynku nieruchomości przetrwają tylko te podmioty, które wypracują sobie 

dobrą opinię w zarządzaniu nieruchomościami, a to jest bardzo trudne. Oczeki-

wania właścicieli mieszkań są bardzo duże, każdy chciałby mieszkać w budynku 

wyremontowanym, administrowanym w sposób idealny, ale żeby tak było, wła-

ściciele mieszkań muszą ponosić odpowiednie koszty. Jeżeli zdają sobie sprawę, 

ile to powinno kosztować, wtedy współpraca układa się dobrze, gorzej jeżeli nie 

są tego świadomi. Jeżeli zaufają zarządowi i będą realizować swoje zobowiązania 

czynszowe, to współpraca będzie układać się dobrze. Nie ma wówczas konfl iktów 

i narzekań nad sposobem administrowania.

Administrowanie zasobami mieszkaniowymi przez spółdzielnie jest kon-

kurencyjne wobec usług oferowanych na rynku, głównie cenowo, ale także pod 

względem fachowości i kompleksowości usług. Spółdzielnie mają doświadczoną 

kadrę (posiadają licencjonowanych zarządców, dysponują pełną obsługą księgową, 

prawną). Nie zawsze można oczekiwać tego od fi rm prywatnych, które jak,grzyby 

po deszczu pojawiają się na rynku zarządzania nieruchomościami. Są też fi rmy 

zagraniczne oferujące zarządzanie, ale interesują ich budynki wyremontowane lub 

nowo oddane do użytku, nie interesują ich budynki wymagające dużych remon-

tów. Takie fi rmy mają duże wymagania i są zazwyczaj kosztowne dla właścicieli 

administrowanych mieszkań. Największymi problemami, na jakie napotyka zarząd 

spółdzielni przy administrowaniu budynkami mieszkalnymi, są duże potrzeby 

remontowe i niedostatek środków pieniężnych na te potrzeby. Jeżeli w budynku 

zamieszkują renciści, emeryci i osoby posiadające niskie dochody, a budynek 

wymaga dużych nakładów fi nansowych na remonty, wtedy nie ma chętnych na 

administrowanie takim budynkiem i zostaje im tylko administrowanie przez 

spółdzielnię mieszkaniową.

Zmiany, jakie dokonały się w ostatnim okresie, mobilizują spółdzielnie miesz-

kaniowe do działania. Powodem tego jest możliwość wyboru zarządzającego 

w przypadku powstania wspólnoty w budynku spółdzielni. Mieszkający w takim 

budynku będą mieli możliwość samodzielnego zarządzania taką nieruchomością, 

przekazania administracji fi rmie zarządzającej lub pozostania w spółdzielni. Za-

stanawiając się nad wyborem fi rmy zarządzającej, muszą brać pod uwagę różne 

kryteria oceny. Nie zawsze niska stawka zagwarantuje im większe korzyści, cza-

sem może się okazać, że stracą dużo więcej. W związku ze złym zarządzaniem 

mieszkanie może stracić na wartości. Należy zadbać o to, aby cena mieszkania 

nie spadała, a wręcz przeciwnie – rosła. Można to osiągnąć poprzez efektywne 

zarządzanie.
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2.  Kreowanie wizerunku spółdzielni mieszkaniowej 

poprzez wprowadzanie innowacji

Motorem postępu technicznego jest proces poszukiwania nowych rozwiązań. 

W związku z zachodzącymi zmianami spółdzielnie mieszkaniowe, podobnie jak 

inne przedsiębiorstwa, muszą na nie reagować. Wprowadzanie wszelkiego rodzaju 

innowacji uważa się za normę zdrowej gospodarki. Poprzez wprowadzenie inno-

wacji podnosi się bowiem potencjał technologiczny oraz zmniejszają się koszty 

utrzymania mieszkań2.

Zarząd spółdzielni traktuje konieczność wprowadzania innowacji nie tylko 

jako reakcję na potrzeby społeczne i ekonomiczne, ale także jako sposób na kre-

owanie wizerunku spółdzielni mieszkaniowej. Innowacje są bowiem uznawane 

za najbardziej skuteczny środek zdobywania i wzmacniania pozycji w środowisku, 

w którym prowadzi się działalność3.

Wszystkie spółdzielnie muszą dzisiaj śledzić i analizować trendy rozwoju 

techniki i organizacji, poszukiwać nowych rozwiązań, odkrywać i ustawicznie 

wprowadzać zmiany na lepsze. Każdy zarząd spółdzielni mieszkaniowej powi-

nien być zorientowany nie tylko na administrowanie, ale przede wszystkim na 

zmiany, jakie zachodzą w technice, organizacji. Należy jednak mieć na uwadze, 

by takie podejście do problemu innowacyjności współgrało z potrzebami spo-

łecznymi i ekonomicznymi. Decydując się na wprowadzenie innowacji trzeba 

brać pod uwagę z jednej strony oczekiwane zyski, a z drugiej ryzyko i szansę 

powodzenia4.

Zarząd spółdzielni mieszkaniowej musi stosować innowacyjny system za-

rządzania polegający na permanentnym poszukiwaniu doskonalszych i oszczęd-

niejszych rozwiązań w zakresie techniki i technologii, organizacji i zarządzania. 

Jakkolwiek innowacje są korzystne dla spółdzielni mieszkaniowej, to jednak na-

potykają one na różne bariery techniczne, ekonomiczne, organizacyjne, prawne, 

kulturowe, informacyjne, motywacyjne i świadomościowe. Bariery te wynikają 

ze stereotypów myślenia oraz z braku środków fi nansowych. Utrudniają one 

tworzenie i wprowadzanie innowacji oraz osłabiają efekty planowanych zmian. 

Bariery te mają złożoną naturę i wszystkie przesądzają o wprowadzeniu nowych 

zmian lub ich zaniechaniu.

2  J. Penc, Strategie zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1995, s. 64.
3  Ibidem s. 69.
4  Ibidem s. 75.
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Każda innowacja wprowadza zmiany, burzy dotychczasowy, uznawany przez 

członków porządek i stan rzeczy. Niejednokrotnie wywołuje lęk i obawę. Reakcje 

ludzi mogą być zróżnicowane: od gorliwego poparcia, do jawnej wrogości, od 

entuzjazmu i euforii do świadomego sabotażu.

Zachowanie ludzi wobec innowacji jest nacechowane sprzecznościami; z jednej 

strony dążeniem do zmian, z drugiej do oporu wobec ich wprowadzania. Jest to 

proces naturalny, tkwiący w psychice człowieka. Uzależniony w głównej mierze 

od gotowości innowacyjnej człowieka, w tym jego przygotowania do tworzenia 

i przyswajania nowości.

Innowacji nie należy wymuszać, lecz promować, traktując je jako naturalny 

proces przedsiębiorczego działania. Stosowanie środków przymusu i nacisku może 

prowadzić do poważnych konfl iktów w stosunkach międzyludzkich. Zamiast 

wymuszania trzeba tak promować innowacyjność, aby ludzie sami wspierali, 

a wręcz dążyli do innowacji5.

Przy wyborze innowacji należy brać pod uwagę istniejące i przyszłe korzyści 

ekonomiczne, przyszłe zamierzenia, poziom intelektualny ludzi, środki fi nansowe, 

jakimi się dysponuje, oraz doświadczenie pracowników6.

3.  Spółdzielnia mieszkaniowa na tle innych form 

zarządzania nieruchomościami

Na rynku mieszkaniowym są różne instytucje zajmujące się administrowa-

niem mieszkań, do najbardziej powszechnych należą spółdzielnie mieszkaniowe. 

Liczba spółdzielni wzrasta pomimo zmieniających się warunków ekonomicznych 

i prawnych, często mało korzystnych dla spółdzielni.

Tabela 1. Ilość spółdzielni mieszkaniowych7

Wyszczególnienie 1988 rok 2005 rok

Spółdzielnie mieszkaniowe 3128 3551

Źródło: opracowanie własne.

5  Ibidem s. 86.
6  Ibidem s. 91.
7  Informacje i komunikaty nr 6, Warszawa 15 czerwca 2007, s. 12.
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Strony pozytywne spółdzielni mieszkaniowej:

własne grunty, –

dobry park maszynowy, –

opomiarowane budynki, –

ocieplone budynki, ładna elewacja, –

estetyczne miejsca do składowania odpadów komunalnych, –

zadbane place zabaw dla dzieci, –

zarządzanie majątkiem spółdzielni przez dobrze przygotowane kadry kie- –

rownicze,

duża innowacyjność, –

dbałość o relacje międzyludzkie, –

więzi społeczne, –

wpływ członków na decyzje podejmowane w spółdzielni, –

demokratyczny system zarządzania, –

każdy członek może odwołać się od decyzji do organów spółdzielczych, –

wpływ członków na podział środków wypracowanych w spółdzielni. –

Strony negatywne spółdzielni:

brak wiedzy na temat form gospodarowania w spółdzielni, –

brak stabilizacji przepisów ekonomiczno-prawnych, –

brak ujęcia spółdzielni w strategii rozwoju kraju (próby włączenia spół- –

dzielczości do tej strategii rozpoczęte zostały w 2008 roku),

ingerencja państwa w działalność spółdzielni, –

działania polityczne mogące doprowadzić do likwidacji spółdzielni, –

częste zmiany prawa spółdzielczego w zależności od opcji politycznej rzą- –

dzącej w kraju,

ingerencja we własność spółdzielni z naruszeniem konstytucji, –

nierówne traktowanie spółdzielni z innymi podmiotami gospodarczymi, –

roszczenia i nieuzasadnione postawy członków spółdzielni, niski poziom  –

wykształcenia członków, którzy mają wpływ na decyzje zarządu,

zależność zarządu od decyzji członków, którzy nie zgadzają się na wpro- –

wadzanie innowacji do spółdzielni, brak identyfi kacji szeregowego członka 

ze spółdzielnią,

brak silnej reprezentacji członków spółdzielni we władzach regionalnych  –

i centralnych,

brak skutecznego lobbingu na rzecz spółdzielni, –
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sprzedaż majątku spółdzielni i wykorzystanie uzyskanych środków na bie- –

żące potrzeby,

brak zrozumienia dla działań ryzykownych, które przynoszą efekty, –

wybór rady nadzorczej z członków, którzy głośno krytykują pracę zarządu  –

(kto głośniej krzyczy, ten rządzi),

wybór do władz spółdzielni osób nie znających podstaw z zakresu ekono- –

miki przedsiębiorstw, co jest niezbędne do wykonywania zadań kontrol-

nych i współpracy z zarządem.

W Polsce są różni właściciele mieszkań – do znaczących należy zaliczyć spół-

dzielnie mieszkaniowe.

Tabela 2. Mieszkania według statusu własności w tys. (stan na 31 grudnia)8

Wyszczególnienie 2004 rok 2005 rok

Ogółem 12683 12776

Spółdzielnie mieszkaniowe* 3461 3429

Gminy (komunalne)** 1314 1249

Zakłady pracy*** 467 373

Towarzystwa budownictwa 
społecznego (TBS)

53 63

Osoby fi zyczne**** 7285 7536

Pozostali***** 103 126

* Na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokatorskiego oraz 
stosunku najmu.

** Mieszkania stanowiące własność gminy lub powiatu oraz przekazane gminie, ale pozostające w dyspozycji 
jednostek użyteczności publicznej, takich jak zakłady opieki zdrowotnej, ośrodki pomocy społecznej, 
jednostki systemu oświaty, instytucje kultury.

*** Sektor publiczny i prywatny.

**** Mieszkania, do których prawa własności posiada osoba fi zyczna, może być to własność w całej nierucho-
mości lub udział w nieruchomości wspólnej (wspólnota mieszkaniowa).

***** Mieszkania instytucji budujących dla zysku (przeznaczone na sprzedaż lub wynajem), mieszkania instytucji 
wyznaniowych, stowarzyszeń, partii, związków zawodowych itp.

Źródło: opracowanie własne.

8  Rocznik statystyczny RP, GUS, Warszawa 2006, s. 332.
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Większość mieszkań są to mieszkania osób fi zycznych, poza tymi mieszkania-

mi największe zasoby zarządzane są przez spółdzielnie mieszkaniowe. Zauważyć 

należy, że ilość zasobów ulega zmniejszeniu w spółdzielniach mieszkaniowych 

i gminie oraz zakładach pracy, natomiast jest tendencja zwyżkowa w towarzy-

stwach budownictwa społecznego i osób fi zycznych.

Tabela 3. Wyposażenie mieszkań w instalacje wody, centralnego ogrzewania, 
gazu z sieci na dzień 31 grudnia 2005 r.

Wyszczególnienie Miasto Wieś Ogółem

Centralne ogrzewanie 84,10% 63,50% 77,40%

Gaz z sieci 74,00% 17,60% 55,50%

Wodociąg 98,50% 88,20% 95,10%

Źródło: opracowanie własne.

W mieście jest większa ilość mieszkań posiadających centralne ogrzewanie, 

gaz, wodę aniżeli na wsi. Prawie wszystkie mieszkania spółdzielcze znajdują się 

w mieście i wszystkie wyposażone są w centralne ogrzewanie oraz posiadają wodę, 

większość mieszkań posiada gaz ziemny.

Centralne ogrzewanie stanowi duży wydatek w budżecie gospodarstw do-

mowych.

Zgodnie z danymi Unii Europejskiej 40% energii jest zużywane przez budynki, 

78% tej energii może być zmniejszone dzięki pracom termomodernizacyjnym.

Oszczędności, jakie można osiągnąć przy właściwej izolacji budynku: dach 

– 25%, ściany – 30%, wentylacja – 15%, okna – 10%, drzwi – 10%, podłoże 

– 10%.

Zakłada się że koszt ogrzewania w starych budynkach w porównaniu do współ-

czesnych może być 2,5 razy większy. Część członków, aby utrzymać koszty ogrze-

wania na racjonalnym poziomie, nie dogrzewa mieszkań, mieszkając w warunkach 

dyskomfortu cieplnego. Oszczędności są spowodowane zbyt małymi dochodami 

gospodarstwa domowego. W 2006 roku na gospodarstwa domowe przypadał 

przeciętny miesięczny nominalny dochód rozporządzalny w wysokości około 835 

zł na osobę i wyższy był o 8,5% w porównaniu do 2005 roku. Przeciętny poziom 

miesięcznych nominalnych wydatków gospodarstw domowych ogółem w 2006 

roku wynosił około 745 zł w przeliczeniu na osobę i był wyższy o 6,8% w stosunku 
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do roku 2005. Wzrost wydatków odnotowano na nośniki energii, odzież, obuwie, 

rekreację i kulturę, zmniejszyły się wydatki na żywność. Poprawiło się wyposażenie 

w telefony komórkowe, sprzęt AGD i RTV. W 2006 roku zmniejszył się odsetek 

osób żyjących w rodzinach, w których poziom wydatków był niższy od ustawowej 

granicy ubóstwa – z 18% w 2005 roku do 15% w 2006 roku9.

Tabela 4. Wydatki na mieszkanie w budżetach gospodarstw domowych10

rok 1989 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

% 4,8 16,9 16,5 16,9 17,4 17,6 17,7 18,4 17,9 18,8 19,9 20,5 20,3 20,5

Źródło: opracowanie własne.

Wzrost kosztów utrzymania mieszkań i występujące bezrobocie doprowadza 

do narastania zaległości w opłatach za mieszkanie. Coraz częściej jesteśmy zain-

teresowani, ile kosztuje nas ogrzewanie mieszkania. Oszczędzając energię, dbamy 

o środowisko i pozostaje więcej środków fi nansowych, które możemy wydać na 

inne cele, takie jak żywność, zdrowie, rekreacja, kultura, edukacja, odzież, wy-

posażenie mieszkań.

Tabela 5. Zaległości w opłatach za mieszkanie w 2005 roku11

Wyszczególnienie Osób
Udział zadłużenia 

w ogólnych opłatach %

Ogółem 1,6 mln

Spółdzielnia mieszkaniowa 1048 tys. 64,4

Gmina (mieszkania komunalne) 488 tys. 80,8

Zakłady pracy 55 tys. 77

Skarb państwa 32 tys. 76,8

TBS 14 tys. 55,7

Pozostali dysponenci 1 tys. 91,8

Źródło: opracowanie własne.

9  Sytuacja gospodarstw domowych w 2006 r. w świetle wyników budżetów gospodarstw 
domowych, Główny Urząd Statystyczny.

10  Informacje i komunikaty nr 6, Warszawa 15 czerwca 2007, s. 12.
11  Ibidem, s. 12.
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Analizując zaległości czynszowe, widzimy, że procentowy udział zadłużenia 

w ogólnych opłatach jest najmniejszy w spółdzielni mieszkaniowej, z wyjątkiem 

TBS, który posiada nowe zasoby mieszkaniowe i swoją działalność rozpoczął 

dopiero w 1999 roku. Utrzymanie tak małych zaległości w porównaniu do innych 

właścicieli mieszkań było spowodowane wprowadzeniem wszelkiego rodzaju 

innowacji, co uważa się za normę zdrowej gospodarki. Poprzez wprowadzenie 

innowacji podnosi się bowiem potencjał technologiczny oraz zmniejsza się koszty 

utrzymania mieszkań12.

Tabela 6. Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w latach 2003-200613

Wyszczególnienie 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok

Inwestycje w ochronie środowiska 
(środki trwałe) w przeliczeniu na 1 mieszkańca

134,61 zł 139,8 zł 156,87 zł 180,37 zł

Nakłady na inwestycje ogółem 
(środki trwałe) w przeliczeniu na 1 mieszkańca

2902 zł 3155 zł 3 434,00 zł 4062 zł

Źródło: opracowanie własne.

W celu dostosowania się do przepisów UE zwiększa się nakłady na inwestycje. 

Nakłady te są coraz większe, dzięki czemu korzysta na tym środowisko naturalne 

oraz społeczeństwo.

Tabela 7. Realizacja prac termomodernizacyjnych prowadzonych 
przez administracje budynków mieszkalnych14

Wyszczególnienie 2003 rok 2005 rok

Spółdzielnie mieszkaniowe

Ocieplenie budynku 249308 297776

Centralne ogrzewanie 2712 2685

Ciepła woda użytkowa 5506 15490

Zasoby gminy

Ocieplenie budynku 0 94

Centralne ogrzewanie 0 77

Ciepła woda użytkowa 0 9

12  J. Penc, Strategie zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1995, s. 64.
13  GUS.
14  Ibidem.
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Wyszczególnienie 2003 rok 2005 rok

Wspólnoty mieszkaniowe

Ocieplenie budynku 71610 175169

Centralne ogrzewanie 3058 7666

Ciepła woda użytkowa 1060 5821

Towarzystwa budownictwa 
społecznego

Ocieplenie budynku 321 774

Centralne ogrzewanie 117 766

Ciepła woda użytkowa 83 17

Zasoby Skarbu Państwa

Ocieplenie budynku 1230 1554

Centralne ogrzewanie 28 622

Ciepła woda użytkowa 21 96

Zasoby zakładów pracy

Ocieplenie budynku 1684 1633

Centralne ogrzewanie 1095 817

Ciepła woda użytkowa 757 195

Zasoby pozostałych podmiotów

Ocieplenie budynku 46 0

Centralne ogrzewanie 287 1

Ciepła woda użytkowa 37 0

Źródło: opracowanie własne.

Najwięcej inwestycji w zakresie prac termomodernizacyjnych realizują spół-

dzielnie mieszkaniowe, co powoduje, że budynki stają się coraz piękniejsze, człon-

kowie płacą za energię cieplną coraz mniej. Dzięki takim działaniom coraz więcej 

mieszkańców budynków wielorodzinnych jest zainteresowanych administrowa-

niem przez spółdzielnię mieszkaniową.

Podsumowanie

Rolą zarządów spółdzielni mieszkaniowych jest aktywne zarządzanie posiada-

nym majątkiem. Ustawy, jakie zostały wprowadzone w ostatnim okresie (Ustawa 

o spółdzielniach mieszkaniowych z 14 czerwca 2007 roku oraz wcześniejsza 

Ustawa z 1994 roku o własności lokali) zapoczątkowały zmiany na rynku miesz-

kaniowym. Zarządy spółdzielni mieszkaniowych będą nie tylko zajmować się 

administrowaniem własnymi zasobami mieszkaniowymi, ale także przyjmować 

w administrację inne zasoby. Jednym ze sposobów zwiększenia konkurencji w ad-
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ministrowaniu mieszkań jest prowadzenie prac termomodernizacyjnych. Poprzez 

prowadzenie intensywnych prac w bardzo szybkim czasie znacząco zmniejszamy 

koszty utrzymania mieszkań.

W Polsce, w okresie gospodarki centralnie planowanej, zużycie ciepła w prze-

liczeniu na jednego mieszkańca było stosunkowo wysokie. Obecnie podejmuje się 

liczne działania zmierzające do racjonalnego gospodarowania. Jednym z nich jest 

termomodernizacja budynków mieszkalnych. Świadomość, iż ponosi się opłaty za 

ciepło faktycznie zużyte, motywuje do oszczędzania. Warunkiem maksymaliza-

cji korzyści z tego tytułu jest ocieplenie budynków, w których zainstalowane są 

liczniki ciepła i podzielniki kosztów energii cieplej w mieszkaniu. Realizacja tego 

zadania jest poważnym wyzwaniem stawianym zarządcom. Większość budynków 

mieszkalnych w Polsce wymaga bowiem gruntownej modernizacji. Zarządca po-

winien stale dbać o dobry stan techniczny i estetyczny nieruchomości, wprowadzać 

udogodnienia dla najemców, zapewnić odpowiednie warunki stanowiące o bez-

pieczeństwie i bezawaryjnej eksploatacji nieruchomości. Zarządca musi na bieżąco 

śledzić procesy zachodzące na rynku nieruchomości, identyfi kować tendencje 

rynkowe, ceny najmu powierzchni mieszkalnych i użytkowych, relacje pomiędzy 

podażą i popytem na oferowane usługi w administrowaniu nieruchomości.

Zarządy spółdzielni mieszkaniowych, które będą zmniejszać koszty utrzy-

mania mieszkań, będą dużą konkurencją na rynku mieszkaniowym. Zmieniające 

się uwarunkowania prawne w spółdzielczości mieszkaniowej nie tylko zahamują 

odpływ członków ze spółdzielni, a wręcz przeciwnie – inni właściciele mieszkań 

będą zainteresowani powierzeniem swoich zasobów mieszkaniowych w admi-

nistrowanie przez spółdzielnie. Spółdzielnie mieszkaniowe są traktowane jako 

specjaliści w administrowaniu mieszkaniami. Administrowanie przez spółdzielnie 

jest konkurencyjne wobec usług oferowanych przez inne podmioty. Przede wszyst-

kim cenowo, ale też często pod względem fachowości i kompleksowości usług. 

Spółdzielnia mieszkaniowa ma kadrę doświadczoną, licencjonowanych zarządców, 

i dobrze zna problemy związane z zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi, pełną 

obsługą księgową, prawną, czego nie zawsze można oczekiwać od fi rmy prywatnej. 

Konkurencja na rynku mieszkaniowym jest coraz większa. Przetrwają tylko te 

podmioty, które wypracują sobie dobrą opinię w zarządzaniu nieruchomościami 

z uwagi na to, iż wymagania i oczekiwania właścicieli mieszkań są duże.

Prace termomodernizacyjne powodują znaczne zmniejszenie kosztów utrzy-

mania mieszkań i poprawę estetyki budynku. Realizacja prac termomodernizacyj-

nych jest atutem zarządu spółdzielni w konkurencji z innymi administratorami. 
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Zasoby spółdzielcze są największe, wyposażone we wszystkie media. To w nich 

jest najwięcej realizowanych prac termomodernizacyjnych (opomiarowanie, ocie-

plenie ścian, stropodachów, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej), dzięki którym 

są najniższe opłaty ponoszone na utrzymanie mieszkań, najmniejsze zaległości 

czynszowe w stosunku do ogólnych opłat. Poprzez wprowadzanie kolejnych in-

nowacji w spółdzielni podnosi się potencjał technologiczny i zmniejsza się koszty 

utrzymania mieszkań.

THERMOMODERNIZATION AS A FACTOR IMPROVING 

THE COMPETITIVE POSITION OF THE HOUSING 

CO-OPERATIVEON THE LABOUR MARKET

Summary

In Poland at the time of the centrally planned economy the heat consumption 
per one tenant seemed relatively high. Th erefore, numerous measures aim-
ing at a more economical use of heat have been taken recently. One of them 
is the idea of thermomodernization of apartment buildings. Unquestionably, 
paying high heat-rate motivates one to spare. Th e maximization of profi ts 
gained from sparing on heat is possible only when buildings are warmed 
and fl ats are equipped with heat counters together with thermal energy cost 
divisors. It cannot be denied then that the majority of dwelling-houses need 
to be renovated. Th us, administrators of apartment buildings must meet 
a serious challenge of modernization. What is more, the permanent care of 
the technical condition as well as the aesthetical state are among many of 
the householders’ duties. Th e introduction of facilities for tenants together 
with the assurance about security and failure-free exploitation constitute the 
administrators’ obligations as well. Furthermore, they ought to follow current 
processes on the real estate market, identify market tendencies and know hires 
of the living room and the usable area. Moreover, the knowledge of the rela-
tion between supply and demand for the services in property administration 
appears vital as well.

Translated by Jan Kaczmarczyk


