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Biuletyn 
egzemplarz bezpłatny do użytku wewnątrzspółdzielczego                                                            maj 2022 

 

Szanowni Państwo 

Po dwuletnim okresie  restrykcji, obostrzeń i ogólnych problemów wynikających z braku bezpośredniego 
kontaktu mieszkańców ze Spółdzielnią nadeszła możliwość przeprowadzenia spotkań z Państwem. Zarówno formuła 
posiedzeń plenarnych Rady Nadzorczej, spotkań z przedstawicielami Komitetów Domowych a przede wszystkim brak 
możliwości zwołania w okresie pandemii Walnego Zgomadzenia, pozostawiała wiele niewyjaśnionych dla Państwa 
spraw. Z uwagi na małą liczbę zawiązanych Komietetów Domowych (aktualnie na 85 budynków funckjonuje                                  
20 Komitetów domowych). Zarząd SMB „Jary” przeprowadza w dniach 20.04 - 06.05 otwarte spotkania z mieszkańcami 
celem zachęcenia do zawiązywania tego statutowo umocowanego w naszej Spółdzielni organu. Główną potrzebą 
funkcjonowania tej struktury jest możliwość  współdecydowania 
o remontach i ekploatacji danej nieruchomości jak też udział                     
w corocznych przeglądach nieruchomości. Przedstawiciele 
komitetów uczestniczą też w comiesięcznych spotkaniach                            
z Biurem Bepieczeństwa, Strażą Miejską i Policją co daje 
możliwość bezpośredniego przekazania Państwa uwag do tych 
instytucji. Spotkania te od 05.05.2022 r. wracają do stałej 
comiesięcznej formuły. Dzięki takiej komunikacji możliwa jest 
większa świadomość mieszkańców w najbardziej nurtujących 
kwestiach takich jak bieżące saldo funduszu remontowego, 
ekploatacji jak też jakie zadania są przyjęte do realizacji                                  
w ramach planu remontów, ekploatacji oraz z czego wynikają 
opłaty na pokrycie kosztów zależnych i niezależnych                                    
od Spółdzielni.  Zarząd liczy, iż  uda się powołać kolejne Komitety 
Domowe co zdecydowanie ułatwi komunikację pomiędzy 
Spółdzielnią a Mieszkańcami i zagwarantuje dostęp                            
do informacji o bieżącym stanie poszczegónych nieruchomości.                                                                                          image:freepik.com 

                                                                                                                               

Inwestycja przy ul. Wiolinowej 

Zarząd SMB „Jary” aktualnie przygotowuje materiały celem przedstawienia stanu inwestycji Wiolinowy Pasaż.  
Materiały będą obejmowały przede wszystkim: 
 

 podsumowanie nakładów poniesionych na jej realizację, 

 stanu formalno-prawnego z firmami świadczącymi usługi w zakresie tego procesu, 

 konsekwencji zmian i unieważnienia uchwał dotyczących inwestycji, 

 oceny możliwości dalszego prowadzenia zadania inwestycyjnego, 

 przedstawienia wariantu zadania inwestycyjnego, który po uzyskaniu pozytywnej opinii w drodze konsultacji                                 
z Komitetami Domowymi i społecznością lokalną, umożliwi wypracowanie zysku tak aby pokryć dotychczasową 
stratę.  

Materiały zostaną przedstawione Państwu w statutowym terminie na dwa miesiące przed datą Walnego 
Zgromadzenia, na którym będą omawiane sprawy dotyczące wyżej wymienionej inwestycji.  
 

Zarząd SMB  „Jary” 
Marlena Tomczyk         Paweł Pawlak 
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Szanowni Państwo, 

w dniu, w którym odbędzie się Walne Zgromadzenie kończy się trzyletnia kadencja obecnej Rady Nadzorczej.                        
To moment podsumowań, prezentacji sprawozdań i dyskusji nad przyszłością naszej Spółdzielni. W tym dniu 
zorganizowane zostaną wybory członków do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. Te wszystkie aktywności skłaniają 
mnie do zwrócenia Państwa uwagi na element, który w konsekwencji przekłada się na nasze zadowolenie z życia                         
na Jarach: komunikację i jakość współpracy poszczególnych organów Spółdzielni.   
„Lepiej późno, niż wcale” – takie właśnie powiedzenie przychodzi mi do głowy gdy myślę dziś o cyklicznie 
organizowanych przez członków Rady Nadzorczej spotkaniach z Komitetami Domowymi. Pierwsze takie wydarzenie                          
w czasie trwania obecnej kadencji Rady Nadzorczej miało miejsce we wrześniu 2021r. Czemu tak późno? Czas 
pandemii, obawy o zdrowie oraz restrykcje skutecznie ograniczyły możliwość organizacji tego typu spotkań. Nie mniej 
właśnie od września ubiegłego roku spotkania te odbywają się cyklicznie z udziałem członków wszystkich trzech 
organów naszej Spółdzielni co około półtora miesiąca. Podczas nich poruszane są bieżące sprawy osiedla, wyjaśniane 
są zawiłości tworzenia planów remontów czy planów gospodarczo-finansowych, wyliczania stawek eksploatacyjnych. 
Członkowie Komitetów Domowych mają okazję przekazać krytyczne uwagi dotyczące funkcjonowania Spółdzielni, 
nadzoru nad realizowanymi pracami remontowymi, poziomu obsługi nas – mieszkańców. Czy warto iść drogą tej 
aktywności dalej? – nie mam wątpliwości, że warto, choć dziś trudno jeszcze wskazać precyzyjnie listę zamkniętych 
dzięki tym spotkaniom spraw. Cześć z nich, jak choćby uczestnictwo członków Komitetów Domowych w przeglądach 
technicznych budynków jest już realizowana. Inną wdrażaną kwestią jest wzmocnienie roli Komitetów Domowych 
m.in. poprzez udział w procesie tworzenia planów remontów poszczególnych nieruchomości. Mam nadzieję, że dalsza 
część poruszanych spraw będzie rozstrzygnięta przy przygotowaniu planu remontów i planu gospodarczo-finansowego 
na kolejny rok. Istnienie takiego forum wymiany opinii i uzgadniania działań jest nie do przecenienia. Spotkania                           
te zainspirowały nas do wdrożenia kolejnej zmiany mającej wpływ na jakość współpracy pomiędzy organami 
Spółdzielni. 
Zgodnie z uchwalonym w grudniu 2021r. nowym regulaminem warunków wynagradzania członków Zarządu SMB Jary 
Rada Nadzorcza uzgadnia z Zarządem cele do realizacji w poszczególnych kwartałach roku. Cele te przyjmowane są                        
w drodze uchwały i są wiążące dla Zarządu. Dotychczas Rada Nadzorcza składała wnioski w poszczególnych sprawach 
jednak nie miały one takiej mocy jak obecne cele. Co z tego wynika? Na marcowym posiedzeniu plenarnym Rady 
Nadzorczej po raz pierwszy przyjęta została uchwała wskazująca uzgodnione wcześniej zadania na II kwartał br. 
Dotyczą one m.in.: 
- podjęcia działań nakierowanych właśnie na wzmocnienie roli Komitetów Domowych m.in. poprzez udział                               
w procesie tworzenia planów remontów nieruchomości i przeprowadzenia akcji informacyjnej w tym zakresie,                           
- oceny wprowadzenia możliwości konsultowania/uzgadniania planu remontów z mieszkańcami nieruchomości gdzie 
nie zostały powołane Komitety Domowe i wprowadzenia odpowiednich narzędzi (na przełomie kwietnia i maja 
zaplanowane są spotkania z mieszkańcami),   
- w związku z utrzymującą się nieobecnością Zastępcy Prezesa Zarządu ds. eksploatacyjno-technicznych - opracowanie 
i przedłożenie Radzie Nadzorczej projektu schematu struktury organizacyjnej Spółdzielni zawierającego dwa 
stanowiska członków Zarządu (w miejsce aktualnie występujących trzech). 
 
Wdrożone zostało narzędzie, które daje możliwość akcentowania w postaci uzgodnionych celów spraw ważnych dla 
Komitetów Domowych i mieszkańców. Całość tworzy więc system gdzie podczas cyklicznych spotkań Komitetów 
Domowych z Zarządem i Radą Nadzorczą możliwe jest wyrażanie opinii, które w konsekwencji (po uzgodnieniu) mogą 
być zaadresowane jako cele do realizacji przez Zarząd w kolejnym kwartale. Wymaga to od wszystkich stron 
zaangażowania, wiedzy i umiejętności szukania rozwiązań. Aby poznać szerszą perspektywę kluczowe jest 
powoływanie kolejnych Komitetów Domowych, które reprezentować będą coraz szerszą grupę mieszkańców naszego 
osiedla.  
Jak widać zaproponowane rozwiązania to naprawdę nic odkrywczego. Można się wręcz zastanawiać, czy takie sprawy 
wymagają tak szerokiej prezentacji. Jednak z jakiegoś powodu komunikacja i współpraca pomiędzy organami                              
w naszej Spółdzielni zawsze była wyzwaniem. Jej jakość odzwierciedlają problemy i konflikty, które towarzyszą nam 
przez ostatnie kilkanaście lat (jak choćby w przypadku inwestycji Wiolinowy Pasaż). Warto więc, w mojej ocenie, 
konsekwentnie korzystać z wdrożonych w ostatnim czasie rozwiązań mając nadzieję, że przyniosą one wymierne 
korzyści mieszkańcom.  
Na koniec jako Przewodniczący Rady Nadzorczej dziękuję swoim koleżankom i kolegom z Rady, Spółdzielcom, 
członkom Zarządu, pracownikom Spółdzielni za wsparcie i życzliwość. Nam wszystkim życzę dobrych wyborów                           
i decyzji na zbliżającym się Walnym Zgromadzeniu.  

Przewodniczący Rady Nadzorczej 
                                                                                                                                           Wojciech Powicki  
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Walne Zgromadzenia za lata 2019 i 2020 

Zarząd SMB „Jary” planuje ( w przypadku nie wprowadzenia dodatkowych obostrzeń) zwołanie Walnego Zgromadzenia 
za lata 2019 i 2020 w dniu 4 czerwca 2022 roku (sobota) w kościele p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego przy al. Komisji 
Edukacji Narodowej 101. 
Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia poza obligatoryjnymi zagadnieniami typu  przyjęcie sprawozdań                      
z działalności Rady Nadzorczej, Zarządu oraz sprawozdań finansowych, jak również udzielenia absolutorium członkom 
Zarządu, będą między innymi: 

 wybory do Rady Nadzorczej,   

 porządkowanie spraw gruntowych w enklawie Pięciolinii-
Puszczyka-Wiolinowa, 

 podjęcie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 
lata 2019 i 2020. Łączny zysk do podziału to ok. 5 mln 700 tys.zł. 

 zmiany w Statucie  ( wykreślenie par. 54 pkt 1 ust. 9 ) 
 

Poniżej przedstawiamy ważne terminy dotyczące Walnego Zgromadzenia:  
 

 do dnia 13.05.2022 r., zostanie ogłoszony porządek obrad Walnego Zgromadzenia i od tego dnia w Dziale 
Organizacyjnym zostaną wyłożone do wglądu projekty uchwał oraz sprawozdania;  

 do dnia 20.05.2022 r. członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać projekty uchwał z żądaniem zamieszczenia ich w 
porządku obrad oraz kandydatów na członków Rady Nadzorczej (kadencja 2022-2025); 

 do dnia 01.06.2022 r. członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać poprawki do projektów uchwał zamieszczonych                   
w porządku obrad. 
 

Walne Zgromadzenie Członków SMB „Jary” w sprawie przyjęcia sprawozdań za rok 2021 jak również w sprawie 
planowanej inwestycji na działkach 51/1, 51/2 zaplanowane jest na miesiąc wrzesień 2022r.  (J.T.) 

 

POMOC DLA UKRAINY 

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy otworzyli serca i tak aktywnie uczestniczyli w zbiórce darów na 
rzecz poszkodowanych w konflikcie zbrojnym w Ukrainie. To dzięki Państwu udało się uzbierać bardzo duże ilości 
produktów, które pomogą naszym sąsiadom przetrwać ten trudny czas. Z biura Spółdzielni Jary pojechały dwa 
transporty do Ukrainy. Dary przyniesione przez Państwa zostały dostarczone 
bezpośrednio do szpitala w Kijowie i Równym. Bardzo dziękujemy mieszkańcom 
Ursynowa za zaangażowanie oraz wielkie serce włożone w organizację pomocy.  
 
W związku z ogromnym zapotrzebowaniem na podstawowe produkty 
zapraszamy do udziału w zbiórce, dzięki której kolejny transport będzie 
zorganizowany do szpitala w Równem. 
 
Szczególnie potrzebne są: 

art. medyczne : bandaże, gazy, plastry, opaski uciskowe, leki przeciwbólowe, 

apteczki 

dla dzieci: mleko modyfikowane, kaszki, słoiczki, pampersy, mokre chusteczki,  

żywność: żywność nie psująca się, makarony, olej, słodycze, kawa, herbata, cukier 

inne: podpaski, tampony, mydła z pompką, szampony, śpiwory dla dorosłych. 

 

                                                                                                Zbiórka w siedzibie SMB „Jary” trwa do 16 maja 2022r. (M.B.) 
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Działania Spółdzielni w zakresie pielęgnacji zieleni na rok 2022 r. 

W tym sezonie przeprowadzimy uzupełnienia nasadzeń krzewów oraz założymy nowe rabaty składające się                                 
z krzewów ozdobnych (np. z hortensji) oraz bylin. Jak co roku wykonamy nasadzenia kompensacyjne za wycięte 
drzewa. Zgodnie z decyzjami administracyjnymi mamy zaplanowane do posadzenia 55 drzew, będą to drzewa zarówno 
liściaste jak i iglaste, a wymiary tych drzew pozwolą zakwalifikować je jako duże. W trosce o utrzymanie nowych 
nasadzeń kompensacyjnych przy pniach pozakładamy worki do nawadniania kropelkowego, co w znacznym stopniu 
poprawi stan fitosanitarny drzew w czasie trwających latem upałów. Mamy w planach założenie kolejenych dwóch 
nowych łąk kwietnych (ul. Wiolinowa 5  i Cybisa 8). W lutym i marcu usunęliśmy około 30 złomów/wywrotów drzew, 
które powstały w czasie lutowej wichury. Do końca marca usunięto karpy oraz szkody powstałych podczas wichury.                     
W dalszym ciągu przeprowadzamy pielęgnację w koronach drzew przy użyciu podnośnika. Informujemy również,                      
że po negocjacjach z firmą PREZERO ( dawny SUEZ ), otrzymaliśmy ponownie darmowe kontenery KP7, które zostaną 
przeznaczone do odpadów zielonych wytworzonych podczas prac sekcji robót terenowych w sezonie wiosennym. 
Pozwoli to na zoptymalizowanie kosztów Spółdzielni ponoszonych w zakresie wywozu odpadów zielonych. ( A.G.) 

 

Porządkowanie gruntów w ekklawie PPW  

Zamiana działek, grunty stanowiące komunikacje. 

Analiza opłat z tytułu użytkowania gruntów, zwłaszcza po zakończeniu procesu przekształceń wieczystego użytkowania 
nieruchomości mieszkaniowych we własność, skłoniła nas do przygotowania propozycji porządkowania gruntów. 
Poniżej przedstawiamy nasze propozycje porządkowania gruntów w enklawie Puszczyka, Pięciolinii, Wiolinowa:  
a) wyrażenie zgody na przekazanie Spółdzielni następujących działek: 8/15 oraz 36 z obrębu 1-10-08 (oznacz. a’’). 
Działki te wchodzą w zakres jednostki planistycznej C.2.1 MW/U, które  chociaż niewielkie powierzchniowo,pozwolą 
na racjonalne zagospodarowanie tego fragmentu enklawy i w pełni wykorzystają potencjał jednostki inwestycyjnej 
„Wiolinowa”. W zamian proponujemy część niezabudowanej działki 50 obręb 1-10-08 (oznacz.a’) na terenie 
rozstawiane są dmuchane zabawki dla najmłodszych. W tej sprawie mamy już wstępną zgodę Urzędu Dzielnicy,                                              
do finalizowania sprawy wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia na sprzedaż części działki 50  z zamiarem 
nabycia sąsiednich dzialek 8/15 i 36.  
b) ustanowienie dotychczas nieuregulowanej służebności przejścia i przejazdu na rzecz SMBJ, na działkach                                               
w obrębie jednostki C.17.KDW, w szczególności na potrzeby terenu inwestycyjnego na działkach 51/1 oraz 51/2, 
obecnie dostęp do drogi publicznej dla tego terenu jest zapewniony jedynie przez krótkoterminową umowę dzierżawy.  
c) zwróciliśmy się do dzielnicy Ursynów o przekazanie Spółdzielni gruntu na którym urządziliśmy własnym kosztem 
parking „OLKÓWEK”, dotyczy to części działek 32 i 33 z obrębu 1-10-08. Powierzchnia tego parkingu to ok.1930 m2.                   
Miasto odmówiło przekazania Spółdzielni tego gruntu, dalsze działania w tym zakresie będą zmierzały do rozliczenia 
poniesionych niemałych kosztów.  
d) proponujemy zwrot nieruchomości obejmującej działki : 3/17; 23/17; 26/20; 29/2 obręb 1-10-08 o łącznej 
powierzchni 1,1285 ha. Jest to samodzielny teren zieleni urządzonej skomunikowany z resztą enklawy poprzez C.1.7 
KDW C.3.11 KDW oraz C.3.8 KDW. Zgodnie z MPZP jest to jednostka C.3.10 ZP. – zieleń parkowa . Należy zaznaczyć,                              
iż teren ten jest obecnie docelowo zagospodarowany (zarówno teren parku jak i ciągu pieszo-jezdnego z miejscami 
parkingowymi) i służy mieszkańcom Ursynowa jako zielony łącznik parku „OLKÓWEK” i parku im. „Jana Pawła II”.  
e) rozważamy również zwrot nieruchomości obejmującej działki ciągu pieszo-jezdnego w centrum enklawy: 30/3, 
26/13, 3/26, 23/7, 3/19, 23/18 obręb 1-10-08 o łącznej powierzchni 0,5544 ha. Są to zgodnie z MPZP jednostki                             
11 KD-D, C.3.8 KDW. Należy również zaznaczyć, że tereny te są również docelowo zagospodarowane: ciąg pieszo-
jezdny z miejscami parkingowymi obsługującymi nie tylko budynki mieszkalne ale też Szkołę Podstawową nr 81 i 
Przedszkole nr 283 oraz zespół boisk.  
Zwrot  tych nieruchomości Miastu pozwoli naszej Spółdzielni zaoszczędzić kolejne kwoty nie tylko z tytułu opłat za 
wieczyste użytkowanie a także kosztów eksploatacji i remontów. Lokalizację poszczególnych nieruchomości ilustruje 
mapka poniżej.(A.K) 
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 Nowy system informatyczny w SMB „Jary” 
 

SMB Jary rozpoczęła pracę w Zintegrowanym Systemie Informatycznym „UNISOFT”. System ten został zakupiony                    
w miejsce kliku niekompatybilnych i niepołączonych ze sobą systemów jakie funkcjonowały i to tylko w części 
Spółdzielni. Spółdzielnia od co najmniej kilkunastu lat stała przed koniecznością wdrożenia takiego narzędzia i to 
właśnie teraz ma miejsce. Nowy system wspomagający zarządzanie Spółdzielnią Mieszkaniową to duże wyzwanie, 
przed którym stanęła Spółdzielnia, ale korzyści jakie gwarantuje po całkowitym jego wdrożeniu są nie do przecenienia.  
Jednym z głównych celów jakie Spółdzielnia sobie postawiła jest poprawa satysfakcji mieszkańców oraz pracowników 
Spółdzielni. Od września 2021r. trwa wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego, który ma za zadanie 
usprawnić większość procesów Spółdzielni zarówno w realizacji codziennych zadań ale przede wszystkim w jakości 
obsługi mieszkańców i klientów Spółdzielni. 
Wyzwanie: dotychczas użytkowany system nie był zintegrowany, nie pracował w oparciu o jedną wspólną bazę 
danych, nie posiadał wielu funkcji niezbędnych do skutecznego zarządzania, szybkiego docierania do kluczowych 
informacji, często wykorzystywane były narzędzia typu Excel. Wdrażanie jednego Zintegrowanego Systemu 
Informatycznego to proces bardzo czasochłonny, angażujący wszystkie działy naszej Spółdzielni – jednak jest niezbędny 
do tego, aby osiągnąć cele, które sobie Spółdzielnia postawiła, m.in: 

 Wyeliminowanie dublowania czynności czy wprowadzania tych samych danych w różnych działach; 

 Wzrost efektywności wykonywanych codziennych, operacyjnych zadań Spółdzielni; 

 Przyspieszenie procesu rozliczeń (naliczenia, rozliczenia mediów, windykacja); 

 Zautomatyzowanie procesu rozliczania kosztów; 

 Wprowadzenie nowoczesnej, elektronicznej formy komunikacji z mieszkańcami  i klientami co generuje m.in. 
oszczędności, ale jest również atrakcyjne dla chętnych mieszkańców oraz klientów Spółdzielni; 

 Podniesienie poziomu zadowolenia mieszkańców/klientów poprzez wdrożenie e-usług /eBOK, mBOK,                                
e-Faktura, elektroniczne pisma, serwis SMS/; 

 Poprawa windykacji należności i eliminacja opóźnień wynikających z zapomnienia poprzez uruchomienie 
serwisu SMS; 

 Przyspieszenie realizacji projektów technicznych poprzez zinformatyzowanie działu technicznego; 

 Usprawnienie raportowania procesu przyjmowania, realizacji i rozliczania zgłoszeń technicznych; 

 Poprawa terminowości realizacji zgłoszeń oraz skrócenie czasu ich wykonania; 

 Umożliwienie mieszkańcom wysyłania zgłoszeń w formie elektronicznej z poziomu aplikacji zainstalowanej na 
własny smartfon z możliwością śledzenia na jakim etapie jest zgłoszenie; 

 Usprawnienie procesu rozliczania zleceń oraz realizacji planów remontowych; 

 Usprawnienie przepływu informacji wewnątrz Spółdzielni; 

 Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów i informacji co pozwoli na usprawnienie                                                        
i zautomatyzowanie procesu powstawania opisu faktur zakupu, sprawniejszą wymianę informacji                                        
w Spółdzielni oraz ograniczy koszty związane z papierowym obiegiem dokumentów; 

 Uruchomienie dla chętnych mieszkańców/klientów otrzymywania wiadomości poprzez SMS co pozwoli na 
szybką komunikację, np. informacja o wystawionej fakturze, przypomnienie o nadchodzącym terminie 
płatności; 

 Wsparcie systemu informatycznego, który odpowiada na potrzeby Spółdzielni, rozwija się oraz jest na bieżąco 
dostosowywany do zmian w przepisach prawa; 

 Automatyzacja wymaganej przepisami prawa wykonywanej sprawozdawczości; 

 Wprowadzenie narzędzi kontrolingowych. 
 
Ze względu na bardzo duży zakres wdrożenia nowego systemu prace zostały zaplanowane do końca sierpnia 2022 r. 
Osiąganie poszczególnych celów jest rozłożone w czasie zgodnie z założonym harmonogramem. Część z nich już została 
zrealizowana.  
Z początkiem maja planujemy uruchomić dla mieszkańców i klientów dwustronną komunikację w postaci 
Elektronicznego Biura Obsługi Klienta /eBOK - www/ i Mobilnego Biura Obsługi Klienta /mBOK – smartfon/.  
Najważniejsze udogodnienia dla Państwa to: 

 Zgłaszanie spraw z opisem problemu, dodaniem załącznika, wskazaniem lokalizacji na mapie, proponowaną 
datą i godziną rozwiązania sprawy, 

 Otrzymywanie automatycznych powiadomień o postępach w realizacji sprawy, 

 Kontrola aktualnych i historycznych danych o obrotach i saldach dla posiadanych lokali, 

 Dostęp do informacji o szczegółach faktur i płatności, 
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 Dokonanie bezpośredniej zapłaty za fakturę, 

 Dostęp do kalendarza terminów płatności, 

 Dostęp do innych dokumentów, takich jak: noty odsetkowe, wezwania do zapłaty, kartoteki windykacyjne, 
sądowe egzekucje, umowy, aneksy, wnioski oraz załączników do nich, 

 Zweryfikowanie zużycia mediów oraz podanie stanu licznika, 

 Odbiór wiadomości i komunikatów, wysyłanych przez Spółdzielnię mieszkańcom, 

 Podgląd danych kontaktowych Spółdzielni - w tym informacji teleadresowych oraz telefonów alarmowych, 

 Dostęp do osobistych danych teleadresowych (w tym możliwość ich zmiany) będących w posiadaniu 
Spółdzielni, łącznie z indywidualnym  numerem rachunku bankowego, parametrami i właściwościami lokalu 
mieszkalnego; 

 Kontakt poprzez komunikator /chat/, 

 Podgląd oraz edycję osobistych danych teleadresowych, łącznie z indywidualnym numerem rachunku 
bankowego, 

 Wgląd w historię logowań do aplikacji wraz z datą, adresem IP oraz statusem logowania, 

 Udzielenie lub odwołanie zgody na eFakturę, eOdczyt oraz płatności ratalne, 

 Możliwość brania udziału w ankietach/głosowaniach. 
Zachęcamy Państwa do zgłaszania się od 04.05.2022r. do Spółdzielni w celu pozyskania indywidualnego loginu oraz 
jednorazowego hasła (hasło będzie wymagało zmiany na własne użytkownika). Wniosek będzie dostępny na  stronie  
www.smbjary.waw.pl w zakładce DO POBRANIA. 

SMB „Jary” oferuje do wynajęcia n/w lokale użytkowe: 
 
w pawilonach wolnostojących:  
201,20 m² ul. Dembowskiego 8           I piętro, w tym 22,47 m2 taras  
  20,05 m² ul. Surowieckiego 12        piętro     
  31,80 m2 ul. Surowieckiego 12                przyziemie   
  36,56 m2                 ul. Wiolinowa 15                           przyziemie           

w budynkach mieszkalnych na poziomie przyziemia:   
  59,09 m2  ul. Cybisa 4       
  86,00 m2 ul. Cybisa 6        
118,62 m2 ul. Cybisa 6     
  61,70 m2 ul. Dembowskiego 12   
192,60 m2 ul. Dembowskiego 13  
391,27 m2                ul. Herbsta 4                       
104,24 m2 ul. Pięciolinii 10     
  44,36 m² ul. Puszczyka 20        
  95,48 m² ul. Służby Polsce 2    
  64,63 m2 ul. Sosnowskiego 1  
  54,94 m2 ul. Sosnowskiego 1  
w budynkach mieszkalnych na poziomie piwnic:   
  31,90 m2 ul. Dembowskiego 15 kl. IV 
  15,30 m2 ul. Dembowskiego 17 kl. V      
  38,74 m2 ul. Dembowskiego 19 kl. IV      
  58,25 m2 ul. Puszczyka 12 kl. I    
  36,00 m2 ul. Puszczyka 15 kl. II   
  32,95 m2 ul. Puszczyka 18 A  
    7,58 m2 ul. Sosnowskiego 4   
SMB „Jary” dysponuje wolnymi miejscami postojowymi na parkingu niestrzeżonym przy ul. Surowieckiego 12,  przy 
garażach Surowieckiego-Południe, Herbsta-Wschód, Herbsta-Zachód oraz przy budynkach Dembowskiego 17, 
Dembowskiego 19, Puszczyka 12, Służby Polsce 1.  
SMB „Jary” dysponuje również wolnymi powierzchniami reklamowymi na ścianach garaży przy ulicy Surowieckiego-
Północ, Surowieckiego-Południe, Herbsta-Wschód, Herbsta-Zachód oraz Pięciolinii-Romera.  
Bliższych informacji udziela Sekcja lokali użytkowych pok. 104, tel. 22 643 06 50 www.smbjary.waw.pl 
Ponadto SMB „Jary” wynajmie gabloty reklamowe na elewacji zewnętrznej Domu Sztuki przy ul. Wiolinowej 14 od 
strony zejścia do stacji Metra Ursynów (kontakt z sekretariatem Domu Sztuki w dni robocze w godz. 11.00-17.00 tel. 
22 643 79 35, 22 641 29 62, e-mail: domsztuki@smbjary.waw.pl) (B.Z.) 

http://www.smbjary.waw.pl/
http://www.smbjary.waw.pl/
mailto:domsztuki@smbjary.waw.pl
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Dom Sztuki SMB „Jary” – My z kulturą jesteśmy na Ty ! 

Dom Sztuki jest dzisiaj jedną z bardziej przyjaznych placówek kulturalnych w tej części Warszawy, przede wszystkim 
dzięki wymagającym odbiorcom, którzy oczekują projektów kulturalnych najwyższej jakości. Pod względem 
różnorodności oferty programowej ośrodek przy Wiolinowej 14 nie ustępuje np. miejskim placówkom kulturalnym                   
ze znacznie większą obsadą personalną. Urozmaicając naszą ofertę wzbogaciliśmy ją o ofertę filmową, uruchamiając                      
w Walentynki działalność Cyfrowego Kina Domu Sztuki.  
Zakup nowoczesnego Projektora Cyfrowego z laserowym źródłem światła oraz srebrnobiałego ekranu pozwala nam 
wyświetlać hity i premiery światowego i europejskiego kina. Skupiamy nasze działania aby tworzyć bardziej 
zróżnicowaną ofertę dla grup konkretnych odbiorców w postaci Kina Familijnego, Dyskusyjnego Klubu Filmowego czy 
Pokazów Premier Ogólnopolskich w promocyjnej cenie biletów.  
Zakup i montaż Zestawu Kina Cyfrowego został zrealizowany dzięki wkładowi finansowemu SMB „Jary” oraz 
dofinansowania na ten cel ze środków operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie.  
Przyjdź do nas bo bliżej i taniej!  
 
Zapraszamy także do naszych Filii:  
 
Modelarni Lotniczej – propaguje wśród dzieci i młodzieży modelarstwo lotnicze i sport modelarski, a także 
radioelektronikę, informatykę i nowe technologie. Zajęcia są prowadzone pozalekcyjnie w popołudniowych godzinach 
i są podzielone na trzy grupy wiekowe.  
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-21:00  
 
Klubu Seniora – organizuje dla osób starszych zajęcia kulturalne i rekreacyjne, otacza ich życzliwą troską i opieką. 
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-20:00  (S.G.) 
 

 


