Upał doskwiera spółdzielni, więc zmieniła godziny pracy.
Wylała się fala hejtu
data aktualizacji: 2018.07.30

Fala upału i hejtu zalała Ursynów. Pierwsza wynika z powrotu ciepłego frontu, druga ze
zmian godzin pracy w spółdzielni SMB „Jary”. Oburzeni mieszkańcy zwrócili naszą uwagę
na „skrócone” godziny pracy urzędników spowodowane gorącem. Jak się jednak okazało –
godzin nie skrócono, tylko zmieniono.
Kiedy spojrzy się na godziny otwarcia różnych spółdzielni mieszkaniowych, szybko okaże się, że
każda z nich rządzi się swoimi prawami. Jedne czynne są od 8:00, inne od 7:45, część pracuje w
piątki dużo krócej, inne wcale nie przyjmują wtedy petentów.
Spółdzielnia SMB „Jary”, której jednopiętrowy budynek mieści się przy ul. Surowieckiego, ze
względu na temperatury przekraczające 22 stopnie w nocy i 32 w dzień, zadecydowała, że zmieni
godziny otwarcia.

Od 24 lipca do odwołania biuro spółdzielni będzie czynne będzie w godzinach 7:00-15:00 (środa
pozostaje nadal dniem bez przyjmowania interesantów), a w poniedziałki w godz. 15:00-18:00 będzie
pełniony dyżur w każdym z działów. Kiedy zdjęcie pisma trafiło do sieci, wylała się fala hejtu.
- To skandal, że ludzie w tym upale budują boisko, kładą kostkę, a urzędnicy pracują krócej – grzmi
pani Ela, która często płaci czynsz w spółdzielczej kasie.
Błąd wielu krytykujących polega na uznaniu, że spółdzielnia skróciła czas pracy, tymczasem został
on tylko przesunięty.
- Nadal pracujemy tyle samo godzin. Jeśli ktoś idzie do pracy na 8:00 czy na 9:00, to teraz jest w
stanie wszystko załatwić w spółdzielni rano – mówi prezes zarządu SMB „Jary”, Piotr Janowski. Jesteśmy gotowi sprawdzić, jak niewielką liczbę petentów mieliśmy między 15:00 a 16:00 do tej pory
– dodaje.
Prezes odpiera zarzuty internautów - będących niekoniecznie członkami spółdzielni, mówiące, że o
7:00 w pracy jeszcze nikogo nie ma.
– Jestem w biurze codziennie około 7:15 po objechaniu całego osiedla rowerem i na własne oczy
widzę, że pracownicy są już wtedy w pracy – tłumaczy. – Nie wszyscy będą przy biurkach, bo
zarówno administrator, jak i inspektor, czy przedstawiciel zarządu nawet powinien pracować w
terenie. Przy zieleni prace odbywają się do godziny 12:00 ze względu na zdrowie roślin i ludzi –
dodaje.
Prezes podkreśla, że większość spraw można obecnie załatwić za pośrednictwem maila, jedyna
rzecz, po którą trzeba przyjść osobiście to dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania.
Zmiana w godzinach otwarcia biura spółdzielni potrwa zapewne do końca wakacji. Jeśli jednak okaże
się, że interesanci przychodzą załatwiać sprawy między 7:00 a 8:00, godziny mogą być zmienione
trwale.

Dla porównania sprawdziliśmy godziny przyjmowania interesantów w kilku innych spółdzielniach.
Biuro spółdzielni „Ursynów” pracuje w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 7:45 - 15:45, w
czwartki 7:45 - 17:45, a w piątki 7:45 - 13:45.
Dział Obsługi Osiedla spółdzielni „Wyżyny” jest czynny dla mieszkańców w poniedziałek i
czwartek w godz. 8:00 - 18:00, wtorek i środa 8:00 - 16:00, piątek 8:00 - 13:30.
W spółdzielni „Stokłosy” godziny otwarcia to: poniedziałek 8:00 - 18:00, wtorek-czwartek
-8:00 – 16:00, piątek - bez przyjęć.
Spółdzielnia „Przy metrze” przyjmuje codziennie, w poniedziałki w godz. 8:00 – 18:00, wtorekczwartek 8:00 – 16:00, piątek 8:00 – 14:00.
Spółdzielnia „Osiedle Kabaty” jest otwarta w poniedziałek i czwartek: 9:30 – 18:30, wtorek i
środa: 7:30 – 15:30, a w piątek: 7:30 – 13:30.
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