
Pięcioletni plan remontów 

Podstawowe zastrzeżenie – wszystkie podane 
adresy są fikcyjne, ale dane – typowe dla zasobów 

SMB JARY 



Co to jest fundusz remontowy 

• Podstawowa rola funduszu remontowego wynika  
z zapisów Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych. 
Zgodnie z art. 6 ust 3 : „Spółdzielnia tworzy fundusz na 
remonty zasobów mieszkaniowych”. 
Zapis ten można literalnie interpretować dwojako: 

• „Spółdzielnia zbiera pieniądze z których finansowane są 
następnie remonty”,  
lub  

• „Spółdzielnia opracowuje plan zadań remontowych 
zasobów, na które zbiera pieniądze od mieszkańców” 

 



Jak rozumieć ustawę 

• Obecnie w SMB JARY obowiązuje pierwsze 
podejście.  
Spółdzielnia zbiera pieniądze, i w miarę 
posiadanych środków wykonuje remonty.  
Jeśli środków brak – remontów nie ma. 

• Drugie podejście chcemy wprowadzić: 
Do zrobienia jest A, B, C, D, E. 
Kosztować będzie tyle i tyle. 
Zebrać trzeba po XYZ zł. 



Ile czasu zbieramy na remont 

ZAŁOŻENIA do dalszych obliczeń 

 

• Obecna stawka odpisu na FR wynosi 1,6 zł/m2 

• Typowe mieszkanie ma 60 m2 

• Odpis na FR z mieszkania wynosi 100 zł/mc, 
czyli 1200 zł rocznie 

• Klatka schodowa bez windy to 15 mieszkań 

• Klatka schodowa z windą to 45 mieszkań 

 



Ile czasu zbieramy na remont 

• Remont balkonu kosztuje około 5000-6000 zł 
dzieląc przez 1200  

zbieramy 4 do 5 lat (w mieszkaniu) 

• Remont klatki schodowej niskiej – 30.000 zł 
Dzieląc przez 15 mieszkań po 1200 –  

Zbieramy prawie 2 lata 

• Remont windy kosztuje 100.000 zł 
Dzieląc przez 45 mieszkań po 1200 –  

Zbieramy 2 lata (w całym budynku) 



• Na takie remonty zbieramy środki przez dwa, 
cztery, pięć lat … w tym czasie nie mamy 
środków na inne zadania. 

• Oczywiście, Spółdzielnia istnieje po to, by 
niektóre budynki mogły czasowo korzystać ze 
wsparcia innych. 

• Jednak niedopuszczalne jest, aby w budynku np. 
Puchacza 22 nie realizować przez 5 lat remontów 
tylko po to, by z tych pieniędzy finansować 
remonty w budynku Tyssowskiego 18. 



Podstawowe założenia przy 
opracowaniu planu 

• Ważność zadań remontowych 
– Bezpieczeństwo 
– Ekonomika użytkowania budynku 
– Komfort 
– Estetyka 

• Zdrowy rozsądek 
– Nie planujemy zadań dewastujących klatki schodowe 

(instalacje elektryczne, piony hydrantowe) PO 
malowaniu klatek, ale odwrotnie. 

– Pozostawiamy kwoty rezerwy na nieprzewidziane 
zdarzenia. 



Realny przykład – budynek Muzyczna 2 

• Na koniec roku 2016 budynek miał saldo FR  
+ 170 tys.. Zł 

• Roczny odpis na FR wynosi 51 tys. zł,  
czyli do dyspozycji jest 221 tys. zł. 

• Potrzeb remontowych jest za 550 tys. zł. 
• W roku 2017 wykonano remont instalacji 

elektrycznej za 230 tys. zł (bezpieczeństwo) oraz 
izolację cw za 10 tys. zł (ekonomika). 

• 221 – 230-10 = minus 19 tys. zł – jest dług 
• Pozostało do zrobienia remontów za 310 tys. zł 

 



Muzyczna 2 – cz. II 

• Dług minus 19 tys. zł obniża ilość środków dostępnych w 
kolejnych latach. 

• Aby zrealizować potrzeby trzeba zebrać 329 tys. zł, co 
podzielone przez 51 oznacza 6,5 roku zbierania środków by 
zrealizować remonty.  

• W 2018 roku mamy do dyspozycji 32 tys. zł. 
• A na remonty walących się balkonów potrzeba 35 tys. zł. 
• Mimo to, w roku 2018 planujemy remonty balkonów (za 35 

tys. zł). 
• Żeby nie pozostawiać zdewastowanych po remoncie 

instalacji klatek planujemy ich remont za 35 tys. zł. 
• Dług budynku wzrośnie do (32 dostępne odjąć 2x35 

wydane) minus 38 tys. zł.  



Muzyczna 2 – cz. III 

• Żeby nie powiększać zadłużenia, żeby móc 
zrealizować zadania remontowe w rozsądnym 
terminie, proponuje się zwiększenie odpisu o 20 %. 

• Takie dodatkowe 10 tys. zł w roku 2018 i 2019 
pozwoli realizować zadania remontowe również w 
roku 2019, gdy dostępne będzie 
minus 38 + 10+61 = 33 tys. zł.  

• Plan na rok 2019 – remont kanalizacji za 30 tys. zł. 



Przykład 2 – Karnego 18 

• W roku 2016 w budynku wykonano remont 
instalacji elektrycznej. 

• W roku 2017 w budynku wykonano remont 
klatek schodowych 

• Saldo na koniec 2017 roku – minus 170 tys. zł 

• Odpis roczny 70 tys. zł 

• Potrzeby remontowe 750 tys. zł. 

• Żeby zrealizować wszystko potrzeba 13 lat 



Karnego 2- cz. II 

• Mimo braku środków w roku 2018 planujemy 
wymianę wodomierzy – konieczna jest 
legalizacja. 

• Aby móc przystąpić do remontów planujemy 
wzrost odpisu 

• Gdy pojawią się środki – przystępujemy do 
remontów 

• W 2019 roku możliwe są drobne remonty, ale 
w 2020 już mamy środki na remont windy 



Zasady kalkulacji stawek na lata kolejne 

1. Dążeniem Zarządu jest, aby obecnie zidentyfikowane potrzeby remontowe 
zostały  zrealizowane, w miarę możliwości, do 2023/2024 roku. 

2. Minimalna stawka odpisu na fundusz remontowy wynosi 1,60 zł / m2 
3. W budynkach wyposażonych w dźwigi, odpis jest zwiększony o 0,20 zł/m2 

ze względu na potrzeby remontowe dźwigów nie występujące w 
budynkach niższych 

4. Maksymalna kwota podwyżki w roku 2018 wynosi 0,60 zł/m2 (0,80 dla 
budynku z dźwigami) 

5. W kolejnych latach maksymalna kwota podwyżki nie przekroczy 0,50 zł/m2  
tak więc stawka nie powinna przekraczać 3,20 zł/m2 mieszkania (3,40 w 
budynkach z dźwigami) 

6. W przyszłości odpis na fundusz remontowy powinien być w każdym 
budynku kalkulowany tak, aby potrzeby remontowe można było 
zrealizować w ciągu 4-5 lat. 

 





Propozycje planu na rok 2018  
i dalej do 2022  

• Zarząd przedstawia dla każdego budynku 
mieszkalnego propozycje planu remontów na rok 
2018 

• Na późniejsze lata plan jest ujęty w okresach 
dwuletnich 2019-20 i 2021-22 

• Przedstawione są również zadania, których 
realizacja zostaje odłożona na późniejszy okres. 

• Pamiętajmy – ostateczny plan uwzględni 
zadłużenie mieszkańców budynku z tytułu opłat 
okresowych.  





Jak czytać propozycje planu 

Szacunkowy koszt 
zadań 

Kwoty dostępne 
w latach 
Przy założeniu 
stawek odpisu na FR 

Sumy potrzeb i planów na kolejne lata 

Lista zadań  
remontowych 


