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Sprawozdanie Zarządu z działalności
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego za 2013 r.

Przedmiotem działalności Spółdzielni, zgodnie z jej Sta-
tutem jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych człon-
ków i ich rodzin poprzez między innymi:

   obsługę i zarządzanie nieruchomościami
   zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
   prowadzenie remontów i konserwacji oraz użytkowa-

nie stałych i tymczasowych obiektów budowlanych 
   prowadzenie działalności związanej z kulturą, rekreacją 

i sportem.

Sprawy członkowsko-mieszkaniowe
Według stanu na dzień 31.12.2013 r. w dokumentacji 

spółdzielczej zarejestrowanych było 4205 członków w tym:
   Mieszkających – 3889
   Oczekujących – 231
   Podwójne członkostwo – 78
   Osoby prawne – 7

Osoby nabywające lokal w naszych zasobach nie za-
wsze podpisują deklarację członkowską. Liczba osób, które 
nie posiadały statusu członka na dzień 31.12.2013 r. to 423. 

Są to osoby które zajmowały następujące lokale:
   Spółdzielcze własnościowe – 276
   Spółdzielcze lokatorskie (wykluczeni, nieuregulowany 

stan prawny) – 18

   Umowy najmu – 11
   Odrębna własność – 118 

Na dzień 31.12.2013 r. w zasobach naszej Spółdzielni 
zamieszkiwało 8 732 osób (według deklaracji dotyczących 
wywozu nieczystości.

Poza wynajmem lokali Spółdzielni na bazie własnej 
kadry pracowniczej zarządza dwoma wspólnotami miesz-
kaniowymi przy ul. Dąbrowskiego 2 – 18 mieszkań i Wy-
bickiego 8 – 35 mieszkań oraz Wspólnotami Garażowymi 
– „Wspólna” – 54 szt. garaży oraz „ Na Skarpie” 33 garaże.

Zasoby Spółdzielni
Zasoby Spółdzielni to majątek jej członków i osób po-

siadających prawo odrębnej własności lokalu. Początek bu-
dowania majątku Spółdzielni rozpoczął się od 1958 roku. 
Najstarszy budynek mieszkalny w zasobach Spółdzielni wy-
budowany w 1959 r. położony jest przy ul. Peowiaków 38, 
natomiast najmłodszy przy ul. Piłsudskiego 10D, oddany 
w kwietniu br. Pierwszy pawilon handlowy położony przy 
ul. Peowiaków 68a i 68b oddany został w 1971 r. najmłodszy 
Smyk oddany w 1999 r. Zasoby Spółdzielni zlokalizowane są 
na powierzchni 36,1 ha powierzchni z tego 28,8 ha jest na 
prawie własności, pozostały teren jest na prawie wieczyste-
go użytkowania.

Powierzchnia obsługiwanych spółdzielczych zasobów w 2013 r. kształtowała się następująco:

Lp. Wyszczególnienie Powierzchnia Ilość budynków-
pawilonów Udział % (pow.)

1 Lokale mieszkalne 215 492,68 98 94,22

2 Pawilony handlowe 8 024,54 8 3,51

3 Lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych 1 714,34 8 0,75

4 Lokale wykorzystywane na potrzeby własne 1 964,71 6 0,86

5 Tereny dzierżawione 1 511,16 0,66

Razem 228 707,43 121 100
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Podstawowym powodem zmniejszenia wysokości kapitału 
własnego jest proces przekształcenia spółdzielczego pra-
wa do lokali mieszkalnych w odrębną własność.

Działalność finansowo-ekonomiczna opiera się na re-
alizacji planu finansowo-gospodarczego zatwierdzonego 
przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem pokrycia finanso-
wego przyjętych do realizacji zadań. Działalność Spółdziel-
ni za 2013 r. zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości 
710 804,63 zł. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie 
z wymogami ustawy o rachunkowości i sprawdzone przez 
biegłego rewidenta. 

Koszty centralnego ogrzewania (CO)
W związku z zamontowaniem we wszystkich blokach 

ciepłomierzy nie występują w  naszej Spółdzielni ceny ry-
czałtowe za centralne ogrzewanie. Każdy blok mieszkalny 
rozliczany jest w zależności od zamówionej mocy cieplnej 
i zużytej energii. Rozliczenie przeprowadzane jest dwukrot-
nie – na koniec półrocza i na koniec roku kalendarzowego. 
W trzech budynkach tj. ul. Kilińskiego 3a, ul. Lubelska 36a, 
ul. Lubelska 36 węzeł III zamontowane są na grzejnikach 
podzielniki kosztów, w tych budynkach rozliczenie kosz-
tów przeprowadzane jest raz w roku po zakończeniu sezo-
nu grzewczego.

W oparciu o aktualne ceny za energię cieplną i prognozo-
wane zużycie ustalane są zaliczki na poczet kosztów danego 
okresu, które później porównywane są z ponoszonymi kosz-
tami. Po rozliczeniu i ustaleniu sald poszczególni właściciele 
mieszkań otrzymują indywidualne rozliczenia poniesionych 
kosztów ogrzewania mieszkań. Ceny na ciepło przygotowy-
wane przez aktualnego dostawcę – Dalkia Wschód sp. z o.o. 
(przedsiębiorstwo poza kontrolą miasta Zamościa) zatwier-
dzane są przez Urząd Regulacji Energetyki. Ostatnia pod-
wyżka była wprowadzona od 01.01.2013 r. ok. 2%.

Na dzień 31.12.2013 r. Spółdzielnia prowadziła eksplo-
atację 4319 lokali mieszkalnych w tym:

   2717 (62,90%) mieszkań – własność Spółdzielni
z tego:
– 2583 – mieszkania spółdzielcze na prawie własno-

ściowym (95,06%)
– 126 – mieszkania spółdzielcze na prawie lokator-

skim (4,52%)
– 11 – umów najmu , (0,42%)

   1599 (37,02%) mieszkań – odrębna własność 
w tym: 34 ustanowione w 2013 r.

Wysokość opłat eksploatacyjnych dla członków w 2013 r. 
kształtowała się na poziomie od 0,70  zł/m2 (Kilińskiego 
31, Ciepła 1,  Piłsudskiego 15, 15a, Sadowa 4, Ciepła 4, Pił-
sudskiego 19, Piłsudskiego 31, 35, Orzeszkowej 22, Oboźna 
3, 7, 9, 13, 19, Lubelska 36) do 1,50 zł/m2 (Parkowa 2 w Ra-
decznicy) 1,30 zł/m2 (Wąska 11, Wspólna 4, 6).

Opłaty wnoszone przez osoby niebędące członkami 
w 2013 r. wnosiły od 0,88 zł/m2 (Kilińskiego 31) do 1,37 zł/m2 
(Parkowa 2 w Radecznicy) 1,29 zł/m2 (Lubelska 36a). 

Ponoszone koszty utrzymania nieruchomości (eksplo-
atacja) wynosiły od 0,83 zł/m2 (Kilińskiego 31) do 2,54 zł/m2 
Wąska 11.

Gospodarka finansowa
Wartość księgowa majątku trwałego Spółdzielni we-

dług stanu na 31.12.2013 r. wynosi 51 855 088,36 zł z tego:
a. Grunty – 9 460 727,70 zł. 
b. Budynki lokale – 42 224 551,19 zł.
c. Urządzenia techniczne i maszyny – 115 572,38 zł.
d. Środki transportu – 44 552,45 zł.
e. Inne środki trwałe – 9 684,64 zł.

Kapitał własny w sumach bilansowych uległ zmniejsze-
niu w stosunku do stanu z dnia 31.12.2012 r. o 1 714 992,60 zł. 
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   opłata stała – ustalana w stosunku do powierzchni 
lokalu ustalona w oparciu o koszty wynikające z ilość 
mocy cieplnej zamówionej dla potrzeb podgrzania 
centralnej ciepłej wody i części kosztów opłaty prze-
syłowej

   opłata zmienna - ustalana w stosunku do ilości zużywa-
nej ciepłej wody przez poszczególne lokale oraz kosz-
tów zużytej energii cieplnej i pozostałej części kosztów 
przesyłowych.

Fundusz remontowy
 Na finansowanie remontów zasobów tworzony jest 

w Spółdzielni Fundusz remontowy. 
Przychody funduszu i wydatki za 2013 r. przedstawiają 

się następująco:
   fundusz na finansowanie remontów:

– saldo funduszu na dzień 1.01.2013 r.
 – 4 208 623,94 zł
– zwiększenia ogółem: 4 181 889,12 zł
z tego:
– wpłaty z tytułu wymiany stolarki 74 655,32 zł
– odpis na nieruchomości mieszkaniowe
 3 985 873,01 zł
– odpis na remonty dźwigów 9 850,32 zł
– odpis na wymianę wodomierzy 111 092,29 zł

   koszty remontów za 2013 r. 3 740 466,95 zł – z tego: 
– remonty i konserwacje wykonane przez Zakład Kon-

serwacji 823 585,40 zł
– remonty wykonane przez jedn. zew. i odsetki od 

kredytu 2 916 881,55 zł 
   Stan funduszu na 31.12.2013 r. (ujemne) – 3 767 201,77 zł

W latach 2008-2012 (w 2013 r. nie zaciągała nowych 
kredytów) Spółdzielnia zaciągnęła kredyt na remont ele-
wacji, który na dzień 31.12.2013 r. wynosi 3 730 348,29 zł 
(29 budynków). Wysokość odpisów na fundusz remontowy 
kształtowała się na poziomie od 0,90 zł/m2 (Wąska 16, 18, 
20 do 31.07.2013 r. od 1.08.2013 r. 1,40 zł/m2 ) do 3,00 zł/m2 
(Wąska 11). 

W roku 2013 w dużym zakresie podjęto prace związane 
z polepszeniem estetyki klatek schodowych i wykonano 
remonty malarskie 49 klatek schodowych na łączną kwotę 
449 820 zł. W dalszym ciągu kontynuowane są prace zwią-
zane z kapitalnym remontem płyt balkonowych, w roku 
2013 wyremontowano 138 płyt balkonowych na kwotę 
561 108 zł. 

Przy wspólnym finansowaniu z mieszkańcami wymie-
niono 467 sztuk stolarki okiennej i balkonowej. Zakres 
ten kosztował 330  913 zł. Wyremontowano 23 wiatrołapy 
w 4 budynkach na łączną kwotę 60 292 zł. Wymieniono 187 
sztuk okienek piwnicznych na kwotę 40 729 zł oraz 92 sztuki 
okienek na klatkach schodowych na kwotę 37 354 zł. Wymie-
niono wyłazy dachowe w 8 budynkach na kwotę 22 464 zł. 
Ponadto przeprowadzono modernizacje parkingów, a także 
remont chodników i ciągów pieszo – jezdnych na osiedlach 
na które wydano 751 942 zł.

Ceny za ciepło wynikające z zatwierdzonej taryfy kształ-
tują się następująco: 

   Opłaty stałe – płatne przez 12 miesięcy
a) opłata za moc zamówioną – 8,47151 zł/kW/m-c było 

8,37832 zł/kW/m-c
b) opłata stała za usługi przesyłowe stanowi /ok. 30%/ 

zależna od grupy odbiorców, do której budynek na-
leży, wyrażona w zł/kW/m-c – od 2,49316 ÷ 3,27255 
zł/kW/m-c.

   Opłaty zmienne – płatne w okresie sezonu grzewczego
a) opłata zmienna za usługi przesyłowe /ok. 70%/ za-

leżna jest od grupy odbiorców, do której należy bu-
dynek i wyrażana jest w zł/GJ. W naszych zasobach 
wynosi ona od 11,60 ÷ 16,67 zł/GJ. 

np: 11,60 zł/GJ – Lubelska 36A, Peowiaków 58 /gr. tary-
fowa MC. 3/

 16,67 zł/GJ - Ciepła 1, Orzeszkowej 21, 5 /gr. taryfo-
wa MC. 2/ 

b) Opłata za ciepło - 33,00 zł/GJ było 32,42 zł/GJ
W 2013 r. od 1 października ze względu na spadek zuży-

cia ciepła oraz obniżenie mocy zamówionej w budynkach 
termomodernizowanych w 2012 r. zostały obniżone stawki 
opłat zaliczkowych. W 7 docieplonych budynkach obniżo-
no opłatę zmienną, natomiast w 4 budynkach opłatę stałą. 

Opłaty – zaliczki za ciepło członkowie Spółdzielni wno-
szą w następujących cyklach:

   opłata stała wnoszona przez 12 m-cy 
/zmiana od 01.10.2013 r./
maksymalna było 1,15 zł/m2 – jest 1,21 zł/m2

minimalna było 0,47 zł/m2 – jest 0,49 zł/m2

średnia było 0,92 zł/m2 – jest 0,91 zł/m2

   opłata zmienna wnoszona w sezonie grzewczym 
przez 7 m-cy
/zmiana od 01.10.2013 r./
maksymalna – było 4,70 zł/m2 – jest 4,77 zł/m2

minimalna – było 2,35 zł/m2 – jest 2,41 zł/m2

średnia – było 3,64 zł/m2 – jest 3,62 zł/m2

Średni koszt co za 2013 r. w przeliczeniu na 12 mies. Wy-
niósł 2,93 zł/m2.

Centralna ciepła woda
Dostawa centralnej ciepłej wody odbywa się tylko 

w części zasobów, dotyczy tylko osiedla Reymonta, Szwedz-
ka – Brzozowa oraz budynki Lubelska 36, 36a, Kilińskiego 
3a. Ilość zużytej energii cieplnej ustalana jest w oparciu 
o liczniki ciepła na osiedlu lub w bloku i rozliczana jest na 
ilość pobranej wody do podgrzania odczytanej na liczni-
kach mieszkaniowych. Po rozliczeniu kosztów wody zuży-
tej w poszczególnych mieszkaniach do podgrzania central-
nej ciepłej wody rozliczono różnicę pomiędzy odczytami 
zbiorczych liczników a sumą odczytów z indywidualnych 
liczników do ciepłej wody w mieszkaniach. Różnica ta jako 
woda technologiczna została rozliczona w stosunku do in-
dywidualnego zużycia w poszczególnych lokalach. 

Struktura opłat za ciepło do celów przygotowania cen-
tralnej ciepłej wody jest następująca:
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Zgodnie z treścią ustawy prawo spółdzielcze spółdzielnie 
funkcjonują w powszechnym obrocie gospodarczym w opar-
ciu o przepisy tej ustawy, zarejestrowanego statutu oraz innych 
ustaw. Zgodnie z art. 64 Ustawy o rachunkowości Spółdzielnia 
Mieszkaniowa im. W. Łukasińskiego w Zamościu jest zobowią-
zana poddać swoje sprawozdanie finansowe badaniu przez 

Należności z tytułu eksploatacji
zasobów mieszkaniowych

Wskaźnik zadłużeń opłat na dzień 31.12.2013 r. w sto-
sunku do naliczeń rocznych:

– lokali mieszkalnych – 7,06 %
– lokali użytkowych – 6,03 %
 Ogółem – 6,98 %
Spółdzielnia prowadzi systematyczne działania windy-

kacyjne, mające na celu minimalizowanie zadłużeń. Za-
dłużenia dotyczą mieszkańców zasobów mieszkaniowych 
i najemców lokali użytkowych z tytułu opłat i czynszów.

 Sytuacja gospodarcza regionu i Miasta, a w szczególno-
ści obecny rynek pracy i rozwijająca się sieć obiektów wiel-
kopowierzchniowych w Zamościu powoduje, że obiekty 
i lokale handlowe Spółdzielni stają się coraz mniej atrakcyj-
ne dla kontrahentów. Efektem tego jest spadek wysokości 
stawek czynszu, przekładający się bezpośrednio na zmniej-
szanie się przychodów z tytułu najmu lokali użytkowych 
i powierzchni handlowych. Działania windykacyjne prowa-
dzone przez Zarząd Spółdzielni mają na celu zmniejszanie 
kwoty zadłużeń i jego wskaźników

Działalność społeczno – kulturalna
Zasadniczym źródłem finansowania kosztów działal-

ności społeczno-kulturalnej są opłaty eksploatacyjne wno-
szone przez członków Spółdzielni. W 2013 r. obciążenie 
kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości koszta-
mi działalności społeczno-kulturalnej wynosi 0,05 zł/m2 
pu. miesięcznie. Nadwyżka kosztów została sfinansowana 
z pożytków z działalności Spółdzielni.

Koszty za 2013 r. – 176 535,76 zł
Rozliczono: – z opłatami członków (ekspl. zasobów)
 – 117 891,96 zł
– przychody zewnętrzne – 13 910,96 zł
– z wyniku Spółdzielni – 44 732,84 zł
Obok wielu imprez organizowanych przez Spółdzielnię 

Mieszkaniową im. Waleriana Łukasińskiego największą jest 
coroczny Piknik Rodzinny. Odbywa się on od 1997 roku na 
przełomie sierpnia i września na terenach rekreacyjnych 
nad rzeką Łabuńką. Uczestniczą w nim nie tylko członko-
wie Spółdzielni, ale również mieszkańcy całego miasta.

Podczas Pikniku Rodzinnego rozstrzygany jest konkurs 
na najładniejszy balkon i  ogródek przyblokowy. Impreza 
cieszy się ogromną popularnością, o czym świadczy zwięk-

niezależnego biegłego rewidenta. Istotne informacje na temat 
sprawozdania finansowego zawiera raport uzupełniający opinię 
z badania sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe 
za 2013 r. badała firma POL-TAX Sp. z o.o. w Warszawie. Poniżej 
zamieszczono treść opinii niezależnego biegłego rewidenta wy-
danej dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Spółdzielni.

szająca się z roku na rok ilość uczestników. Spółdzielnia sta-
ra się systematycznie rozwijać działalność społeczno-kultu-
ralną, wzbogacać ją o nowe formy oraz bazę.

Pod patronatem naszej Spółdzielni działają: Sekcja 
Brydża Sportowego, Koło Wędkarskie „Padwa” oraz mode-
larnia. Modelarze, brydżyści, wędkarze biorą udział w tur-
niejach i zawodach sportowych. W ramach prowadzonej 
działalności prężnie działają dwa kluby seniora, których 
działania skierowane są do osób starszych. Kontynuowana 
jest także działalność spółdzielczego klubu wolontariatu 
„Pomocna Dłoń”. Spółdzielnia organizuje imprezy sporto-
wo-rekreacyjne, jest organizatorem rajdów rowerowych 
dla mieszkańców, które cieszą się dużą popularnością.

Założenia działalności społeczno-kulturalnej na przy-
szłość to zaktywizowanie i włączenie do przedsięwzięć jak 
największej grupy uczestników – mieszkańców, dlatego też 
działania Spółdzielni będą szły w kierunku organizacji im-
prez, konkursów o zróżnicowanej tematyce, prelekcji oraz 
akademii z okazji ważnych wydarzeń.

Zamierzenia na najbliższe lata
W latach następnych Spółdzielnia będzie nadal realizo-

wała w miarę posiadanych środków na funduszu remon-
towym remonty elewacji, remonty kapitalne dachów, wy-
mianę stolarki okiennej co wpływa na obniżenie kosztów 
eksploatacji (zużycia energii cieplnej) jak również popra-
wiać wygląd estetyczny osiedli. W celu docieplenia budyn-
ków mieszkalnych, Spółdzielnia planuje zaciągnięcie na 
ten cel kolejnych kredytów w PKO. Szukając nowych źródeł 
dochodów Spółdzielnia poszerza swoją działalność o za-
rządzanie wspólnotami mieszkaniowymi.

 Dużo uwagi i wysiłku przywiązujemy do stwarzania 
warunków sprzyjających rozwojowi działalności kultu-
ralnej, wychowawczej i rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży 
i osób starszych. W dalszym ciągu realizować będziemy 
plan utrzymania i konserwacji zieleni osiedlowej przy-
jęty na 2012 r. i lata kolejne. Cały wysiłek organizacyjny 
i techniczny zostanie skierowany na utrzymanie zasobów 
w należytym stanie technicznym i estetycznym. Nadrzęd-
nym celem Spółdzielni na najbliższe lata jest profesjonal-
ne zarządzanie zarówno nieruchomościami własnymi jak 
i wspólnotami mieszkaniowymi, zgodnie z obowiązującym 
prawem, prowadząc właściwą gospodarkę i odpowiednią 
eksploatację.

Sprawozdanie finansowe zatwierdzone
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W dniach od 2.06-10.06.2014 r. odbywały się poszcze-
gólne części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni 
Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu, 
które zatwierdziło sprawozdanie finansowe.

Zgodnie ze statutem Spółdzielni § 35 pkt. 5 Walne Zgro-
madzenie Członków podjęło uchwałę nr 4 w sprawie podzia-

łu nadwyżki bilansowej za 2013 r. Treść wymienionej uchwa-
ły umieszczono w niniejszej gazetce w materiale dotyczącym 
Walnego Zgromadzenia Członków.

Stanisława Dziaduszek

Osiągnięte wyniki z działalności świadczą o dobrej sytuacji finansowej którą potwierdzają poniższe wskaźniki obliczone 
przez biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe za 2013 r.

Wskaźniki płynności finansowej
wskaźnik 

bez-
pieczny

miernik 2013 2012

wskaźnik płynności finansowej I stopnia

1,2-2,0 krotność 2,18 2,15
aktywa obrotowe – należności z tyt. dostaw i usług pow. 
2 miesięcy
zobowiązania krótkoterminowe – zobowiązania krótkotermino-
we powyżej 12 miesięcy
wskaźnik płynności finansowej II stopnia

1 krotność 1,23 1,08
aktywa obrotowe – zapasy – zobowiązania krótkoterminowe RMK 
czynne-należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy
zobowiązania krótkoterminowe – zobowiązania krótkotermino-
we. powyżej 12 miesięcy
Wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej

1 krotność 1,22 1,07należności z tytułu dostaw i usług
zobowiązania z tytułu dostaw i usług
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W dniu 12 maja 2014 r. w Sali Kolumnowej Sejmu od-
była się konferencja „Prawna i faktyczna pozycja polskiej 
spółdzielczości”. 

Organizatorem spotkania, w którym udział wzięło ok. 
400 członków spółdzielni z całego kraju był Związek Rewi-
zyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Patronat nad Konfe-
rencją objął Jerzy Wenderlich wicemarszałek Sejmu. 

W trakcie Konferencji wystąpili dr Jerzy Jankowski Prezes 
Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych 
RP, dr Bohdan Zdziennicki były prezes Trybunału Konstytucyj-
nego, prof. Andrzej Bałaban z Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Dariusz Joński poseł SLD, prof. Pasquale Policastro związany 
z Uniwersytetem Szczecińskim, Władysław Serafin prezes Kó-
łek i Organizacji Rolniczych, Marek Juszkiewicz prezes Mało-
polskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych 
w Tarnowie oraz inni przedstawiciele spółdzielczości.

Poniżej publikujemy referat wygłoszony na Konferencji 
przez dra Jerzego Jankowskiego Prezesa Zarządu Związku 
Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP. 

Zagrożenia dla Spółdzielczości wynikające 
ze zmian legislacji spółdzielczej w Polsce
Rozpocznę od konstatacji o charakterze generalnym. 

Europejskie prawo spółdzielcze oraz prawa spółdzielcze 
każdego państwa powinno być zgodne z międzynaro-
dowymi zasadami spółdzielczymi oraz specyfiką samych 
spółdzielni. 

Tymczasem, w niektórych krajach, utrudnienia dla roz-
woju spółdzielni nasiliły się w ostatnich latach. Przykładem 
takiego kraju jest Polska, gdzie przy okazji wprowadzenia no-
wych przepisów prawnych dotyczących spółdzielni usiłowa-
no wręcz ograniczyć autonomię i niezależność spółdzielni.

Od połowy 2009 roku przedstawiciele niektórych 
ugrupowań politycznych przedkładają w Polskim Sejmie 
projekty aktów normatywnych, które w sposób oczywisty 
i jednoznaczny szkodzą spółdzielczości. 

Projekty te nie są konsultowane ze środowiskiem spół-
dzielczym, które w większości nie akceptuje proponowa-
nych zmian. 

Analiza poselskich projektów ustaw z zakresu prawa 
spółdzielczego: 

   o spółdzielniach (druk sejmowy nr 515) 
   o spółdzielniach mieszkaniowych (druk sejmowy nr 517 

oraz druk sejmowy nr 819) 
   zgłoszone są dwa projekty – o zmianie ustawy – pra-

wo spółdzielcze z dnia 23 lipca 2013 roku, zgłoszonych 
w trakcie siódmej kadencji Sejmu pod kątem ich zgod-
ności z Międzynarodowymi Zasadami Spółdzielczymi, 

prawem Unii Europejskiej oraz zasadą demokratyczne-
go państwa prawnego, przedstawia się następująco:

   po pierwsze – większość kolejnych zmian dokonywa-
nych w ustawach spółdzielczych mających rzekomo 
bronić interesów członków spółdzielni w rzeczywistości 
szkodzi członkom i dezorganizuje działalność spółdziel-
czości w Polsce, 

   po drugie – duża część przepisów zgłoszonych projek-
tów ustaw dyskryminuje spółdzielczość, jest sprzeczna 
z Międzynarodowymi Zasadami Spółdzielczymi, pra-
wem Unii Europejskiej oraz zasadą demokratycznego 
państwa prawnego. 
Z tego też względu wszelkie regulacje i zmiany doty-

czące prawa spółdzielczego jako całości tego ruchu jak 
i poszczególnych rodzajów spółdzielni tworzących ten 
ruch powinny być starannie rozważane we współpracy ze 
środowiskiem spółdzielczym. 

Nie mogą one naruszać podstawowych zasad spółdziel-
czości jakimi są samoorganizacja i wzajemna współpraca. 

Zgłoszenie przez grupę posłów arbitralnego projektu 
ingerującego w podstawowe prawa spółdzielców narusza 
fundamentalne reguły stanowienia dobrego prawa. 

Przedstawić należy również kilka uwag szczegółowych, 
obrazujących naruszenie fundamentalnych zasad spół-
dzielczych przez: 

   pierwsze – narzucenie obligatoryjnego funkcjono-
wania w spółdzielniach mieszkaniowych Walnych 
Zgromadzeń, narusza drugą zasadę demokratycznej 
kontroli oraz czwartą - w zakresie autonomii oraz samo-
rządności i samodzielności spółdzielczej. 

   drugie – likwidację Kongresu Spółdzielczości jako Naj-
wyższego Organu Samorządu Spółdzielczego i usta-
nowienie wojewódzkich zebrań wyborczych, narusza 
szóstą zasadę spółdzielczą dotyczącą możliwości auto-
nomicznego kształtowania reprezentacji ponadpodsta-
wowej, 

   trzecie – dopuszczenie prawa zasiadania w Komisji 
Spółdzielczej, sprawującej kontrolę nad działalnością 
Krajowej Rady Spółdzielczej oraz w zarządzie tej orga-
nizacji, osób spoza Zgromadzenia Ogólnego Krajowej 
Rady Spółdzielczej, a więc niezwiązanych z organiza-
cjami spółdzielczymi jest niezgodne z drugą zasadą 
stanowiącą, iż spółdzielnie są demokratycznymi orga-
nizacjami kontrolowanymi przez swoich członków, któ-
rzy aktywnie uczestniczą w określaniu swojej polityki 
i podejmowaniu decyzji. 
Projektowany zapis narusza również czwartą i szóstą 

zasadę w zakresie autonomii ruchu spółdzielczego a tak-

„Prawna i faktyczna pozycja polskiej spółdzielczości”
Referat wygłoszony przez dra Jerzego Jankowskiego Prezesa Zarządu

Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP



Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego Rok 16 Nr 2/2014/Lipiec

7

że w zakresie prawa kreowania przez członków spółdzielni 
polityki realizowanej przez krajową reprezentację spół-
dzielczą. 

W sposób istotny przepis ten ogranicza wpływ człon-
ków na zarządzanie organizacją spółdzielczą, której głów-
nym celem ma być reprezentowanie interesów spółdzielni 
i ich członków. 

   czwarte – wprowadzenie ustawowej kadencyjności 
rady nadzorczej oraz ograniczenia prawa bycia człon-
kiem rady nadzorczej nie dłużej niż przez dwie kolejne 
kadencje, narusza prawa członków spółdzielni w za-
kresie biernego prawa wyborczego, a tym samym jest 
sprzeczna z drugą zasadą stanowiącą o równoupraw-
nieniu członków oraz czwartą w zakresie samorządno-
ści i prawa członków do zarządzania swoją spółdzielnią, 

   piąte – zablokowanie możliwości swobodnego kształ-
towania przez spółdzielnie najwyższej reprezentacji 
krajowej, jak i organizacji ponadpodstawowych tj. 
związków poprzez wprowadzenie między innymi za-
pisów ograniczających prawo uczestniczenia w działal-
ności organów niektórych reprezentantów spółdzielni, 
stanowi arbitralną ingerencję państwa w autonomię, 
samorządność i demokrację wewnątrzspółdzielczą 
i sprzeczne jest z drugą zasadą przewidującą demokra-
tyczny charakter organizacji spółdzielczych wszystkich 
szczebli oraz czwartą - autonomii i niezależności, 

   szóste – ustanowienie nadzoru administracyjnego 
nad działalnością spółdzielni mieszkaniowych, narusza 
drugą zasadę spółdzielczą w zakresie demokratycznej 
kontroli sprawowanej przez członków spółdzielni oraz 
czwartej w zakresie autonomii i niezależności spółdziel-
ni, zgodnie z którymi demokratyczną kontrolę nad pra-
widłowym funkcjonowaniem spółdzielni winni sprawo-
wać Jej członkowie, 

   siódme – pozbawienie związków rewizyjnych prawa 
przeprowadzania lustracji w spółdzielniach w nich zrze-
szonych, narusza drugą zasadę spółdzielczą w zakresie 
demokratycznej kontroli sprawowanej przez członków 
spółdzielni oraz czwartej w zakresie autonomii i nieza-
leżności spółdzielczej i zgodnie z którymi demokratycz-
ną kontrolę nad prawidłowym funkcjonowaniem spół-
dzielni winni sprawować jej członkowie, 

   ósme – obligatoryjna przynależność użytkownika loka-
lu do spółdzielni, czyli związanie członkostwa w spół-
dzielni mieszkaniowej z prawem do lokalu narusza 
pierwszą zasadę spółdzielczą w zakresie dobrowolnego 
i otwartego członkostwa w spółdzielni, 

   dziewiąte – obligatoryjne narzucenie przez ustawo-
dawcę funkcjonowania formy wspólnotowej po usta-
nowieniu własności pierwszego lokalu w określonej 
nieruchomości. 
Przepis ten ma na celu likwidację spółdzielczej formy 

gospodarowania w obszarze mieszkalnictwa i powołania 
z mocy ustawy formy wspólnotowej. Jest on niezgodny 
zarówno z definicją spółdzielni jak i pierwszą, drugą oraz 

czwartą zasadą spółdzielczą. Ogranicza on również prawa 
członków spółdzielni w zakresie swobody decydowania 
przez członków odnośnie gromadzenia kapitału spółdziel-
ni i dysponowania nim. 

   dziesiąte – likwidacja w spółdzielniach mieszkanio-
wych obowiązku wnoszenia udziałów i wpisowego 
przez członków. 
Wnoszenie przez członków kapitału do spółdzielni 

w formie wpisowego i udziałów celem utworzenia fundu-
szy własnych spółdzielni, stanowiących podstawę ekono-
miczną funkcjonowania spółdzielni jest niezgodne z trzecią 
zasadą spółdzielczą stanowiącą, że członkowie uczestniczą 
w sposób sprawiedliwy w tworzeniu kapitału swojej spół-
dzielni i demokratycznie go kontrolują.

Szanowni Państwo
Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej państwa człon-

kowskie podejmują wszelkie środki ogólne lub szczególne 
właściwe do zapewnienia wykonania zobowiązań wynika-
jących z Traktatów lub aktów instytucji Unii Europejskiej 
oraz ułatwiają wypełnienie przez Unię jej zadań i powstrzy-
mują się od podejmowania wszelkich środków, które mo-
głyby zagrażać urzeczywistnieniu celów Unii. Do celów 
Unii zalicza się niewątpliwie rozwój spółdzielczości. 

Tymczasem projekty ustaw, o których mowa oraz pro-
ponowane zmiany w odniesieniu do poszczególnych branż 
spółdzielczych, nierzadko są sprzeczne z Międzynarodowy-
mi zasadami Spółdzielczymi, prawem Unii Europejskiej en 
block obejmującym zarówno prawo pierwotne, pochodne, 
jak i zasady wypracowane w orzecznictwie Trybunału Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej. 

Kolejny poselski projekt ustawy – o zmianie ustawy Pra-
wo spółdzielcze zgłoszony do Sejmu w dniu 23 lipca 2013 
roku – zmierzający do likwidacji spółdzielni prowadzących 
działalność handlową w zakresie wyrobów spożywczych 
lub przemysłowych – również pozostaje w sprzeczności 
z Międzynarodowymi zasadami Spółdzielczymi, prawem 
Unii Europejskiej oraz zasadą demokratycznego państwa 
prawnego. 

W dniu 25 lutego 2011 roku Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej przyjął ustawę o zniesieniu barier administracyjnych 
dla obywateli i przedsiębiorstw. 

Wśród wielu innych zapisów, w ustawie znalazły się 
propozycje zmian w prawie spółdzielczym. Jedną z naj-
ważniejszych było umożliwienie spółdzielniom dokonanie 
przekształcenia w spółki prawa handlowego. Dotychczas 
bowiem przekształcenie spółdzielni pracy w spółki było 
możliwe jedynie poprzez likwidację spółdzielni. 

Uchwalone zmiany pozwoliły na stosunkowo proste 
przejęcie majątku, najczęściej wypracowanego przez kilka 
pokoleń spółdzielców, a w wielu z nich dziś funkcjonują-
cych pozostało z kilkuset, czasem kilku tysięcy członków – 
kilkudziesięciu, kilkunastu . 

Silą rzeczy było to bardzo niekorzystne dla ruchu spół-
dzielczego i nabrało szczególnego znaczenia w obliczu 
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załamania się dotychczasowej strategii rozwoju świata 
opartej wyłącznie na wartościach materialnych i monoli-
tycznych rynkach. 

Traktowanie bowiem na równi spółek i spółdzielni jest 
zupełnie nieuzasadnione, gdy są to dwa odrębne systemy 
gospodarowania zarówno pod względem prawnym jak 
i celów jakie sobie stawiają. Różnią się także systemem 
zasad i wartości. Niezrozumienie tych różnic prowadzi do 
szkodliwych rozwiązań prawnych. 

Projekt przekształcenia spółdzielni, których przedmiot 
działalności stanowi działalność handlową w zakresie wy-
robów spożywczych lub przemysłowych w spółki prawa 
handlowego stanowi kolejny krok na drodze do likwida-
cji systemu spółdzielczego w Polsce, wbrew tendencjom 
światowym i zaleceniom organizacji międzynarodowych, 
których to Polska jest aktywnym członkiem. Nie ulega za-
tem wątpliwości, iż dalsze prace legislacyjne nad przed-
stawionymi projektami ustaw oraz innymi im podobnymi 
pozostawać będą w oczywistej sprzeczności z każdą z mię-
dzynarodowych Zasad Spółdzielczych oraz doprowadzą 
do likwidacji spółdzielczości w Polsce. 

Jest to o tyle istotne, że w dniach 3-4 kwietnia br. w War-
szawie odbyło się Zgromadzenie Ogólne Międzynarodo-
wego Związku Spółdzielczego (Cooperatives Europe). 

Podczas Zgromadzenia podjęta została Generalna 
Uchwała wspierająca nowelizację legislacji spółdzielczych, 
w Europie, z zastrzeżeniem w stosunku do Polski oraz Turcji. 
W uchwale tej stwierdzono, iż w wielu krajach Europy doko-
nywany jest przegląd legislacji spółdzielczej. Jest to pożąda-
ny, proces w celu stworzenia nowoczesnych i postępowych 
ustaw wspierających rozwój spółdzielczości w całej Europie. 
Jednocześnie w szeregu krajów europejskich, takich jak na 
przykład Polska czy Turcja, niektóre nowelizacje zmierzają 
do ograniczenia samorządności spółdzielni. Budzi to wiel-
ki niepokój Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, 
a zwłaszcza Cooperatives Europe jako regionu europejskie-
go Międzynarodowego Związku Spółdzielczego.

Zgromadzenie Ogólne Cooperatives Europe przypo-
mina europejskim rządom i parlamentom o uznaniu spół-
dzielni przez Międzynarodową Organizację Pracy w przy-
jętym przez jej członków Zaleceniu nr 193, w Traktatach 
Unii Europejskiej (art. 54 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej), w Statucie Spółdzielni Europejskiej i w szere-
gu sprawozdań Parlamentu Europejskiego. 

Spółdzielnie są przedsiębiorstwami, będącymi wła-
snością ich członków i stosującymi się do siedmiu Zasad 
Spółdzielczych (dobrowolnego i otwartego członkostwa, 
demokratycznej kontroli członkowskiej, ekonomicznego 
uczestnictwa członków, autonomii i niezależności, eduka-
cji, szkolenia i informacji, współpracy pomiędzy spółdziel-
niami, troski o społeczność). 

Dlatego jest niezwykle ważne, żeby jakkolwiek rewi-
zja ustaw spółdzielczych uwzględniała szczególną naturę 
spółdzielni, a zwłaszcza stosowanie przez nie tych siedmiu 
zasad, najlepiej poprzez bezpośrednie ich wzmiankowanie. 

Dokonujące się w Polsce zmiany legislacji spółdzielczej 
pozostają niestety w sprzeczności z każdą z Międzynaro-
dowych zasad Spółdzielczych. Za przykład działań prowa-
dzących do likwidacji spółdzielczości w Polsce wskazać 
można m.in. wprowadzanie regulacji umożliwiających 
przekształcenie istniejących i dobrze funkcjonujących 
spółdzielni w spółki prawa handlowego, czy likwidacji 
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, ban-
ków spółdzielczych, w równie nieodpowiedzialny sposób 
przekształcenie z mocy prawa spółdzielni mieszkaniowych 
we wspólnoty czy też poddawanie spółdzielczości nadzo-
rowi państwowemu lub ministerialnemu. 

Należy zatem – po raz kolejny – przypomnieć polskie-
mu ustawodawcy, iż zapewnienie zgodności polskiego 
prawa spółdzielczego z Międzynarodowymi Zasadami 
Spółdzielczymi pozostaje w interesie Polski jak i całej euro-
pejskiej gospodarki.

Zagrożenia dla spółdzielczości wynikające 
ze zmian legislacji spółdzielczej w Polsce
Europejskie prawo spółdzielcze oraz prawo spółdziel-

cze każdego z państw powinno być zgodne z międzyna-
rodowymi Zasadami Spółdzielczymi oraz specyfiką samych 
spółdzielni. 

Tymczasem w niektórych krajach utrudnienia dla roz-
woju spółdzielni nasiliły się w ostatnich latach. Przykładem 
takiego kraju jest Polska, gdzie przy okazji wprowadzania no-
wych przepisów prawnych dotyczących spółdzielni usiłowa-
no wręcz ograniczyć autonomię i niezależność spółdzielni.

Od połowy 2009 r. przedstawiciele niektórych ugrupo-
wań politycznych przedkładają w polskim Sejmie projekty 
aktów normatywnych, które w sposób oczywisty i jedno-
znaczny szkodzą spółdzielczości. Projekty te nie są konsul-
towane ze środowiskiem spółdzielczym, które w większo-
ści nie akceptuje proponowanych zmian. 

Analiza poselskich projektów ustaw z zakresu prawa 
spółdzielczego: o spółdzielniach (Druk sejmowy nr 515); 
o spółdzielniach mieszkaniowych (Druk sejmowy nr 517); 
o spółdzielniach mieszkaniowych (Druk sejmowy nr 819); 
o zmianie ustawy - prawo spółdzielcze Z dnia 23 lipca 2013 r. 
zgłoszonych w trakcie VII kadencji Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej pod kątem ich zgodności z Międzynarodowymi 
Zasadami Spółdzielczymi, prawem Unii Europejskiej oraz 
zasadą demokratycznego państwa prawnego przedstawia 
się następująco: 

   większość kolejnych zmian dokonywanych w ustawach 
spółdzielczych mających rzekomo bronić interesów 
członków spółdzielni w rzeczywistości szkodzi człon-
kom i dezorganizuje działalność spółdzielczości w Pol-
sce. 

   duża część przepisów ww. projektów ustaw dyskrymi-
nuje spółdzielczość, jest z sprzeczna z Międzynarodo-
wymi Zasadami Spółdzielczymi, prawem Unii Europej-
skiej oraz zasadą demokratycznego państwa prawnego. 
Z tego też względu wszelkie regulacje i zmiany doty-
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czące prawa spółdzielczego jako całości tego ruchu jak 
i poszczególnych rodzajów spółdzielni tworzących ten 
ruch powinny być starannie rozważane we współpracy ze 
środowiskiem spółdzielczym. Nie mogą one naruszać pod-
stawowych zasad spółdzielczości jakimi są samoorganiza-
cja i wzajemna współpraca. Zgłoszenie przez grupę posłów 
arbitralnego projektu ingerującego w podstawowe prawa 
spółdzielców, narusza fundamentalne reguły stanowienia 
dobrego prawa. 

Przedstawić należy również kilka uwag szczegółowych, 
obrazujących naruszenie fundamentalnych zasad spół-
dzielczości przez: 

   narzucenie obligatoryjnego funkcjonowania w spół-
dzielniach mieszkaniowych walnych zgromadzeń, na-
rusza II zasadę demokratycznej kontroli oraz IV w za-
kresie autonomii oraz samorządności i samodzielności 
spółdzielczej,

   likwidację Kongresu Spółdzielczości; jako Najwyższe-
go Organu Samorządu Spółdzielczego i ustanowienie 
wojewódzkich zebrań wyborczych, narusza VI zasadę 
spółdzielczą dotyczącą możliwości autonomicznego 
kształtowania organizacji ponadpodstawowych,

   dopuszczenie prawa zasiadania w Komisji Spółdzielczej 
sprawującej kontrolę nad działalnością Krajowej Rady 
Spółdzielczej oraz w Zarządzie tej organizacji osób spo-
za Zgromadzenia Ogólnego KRS, a więc niezwiązanych 
z organizacjami spółdzielczymi jest niezgodne z II za-
sadą stanowiącą, iż spółdzielnie są demokratycznymi 
organizacjami kontrolowanymi przez swoich członków, 
którzy aktywnie uczestniczą w określaniu swojej poli-
tyki i podejmowaniu decyzji. Projektowany zapis naru-
sza również IV i VI zasadę w zakresie autonomii ruchu 
spółdzielczego, a także w zakresie prawa kreowania 
przez członków spółdzielni polityki realizowanej przez 
krajową reprezentację spółdzielczą. W sposób istotny 
przepis ten ogranicza wpływ członków na zarządzanie 
organizacją spółdzielczą, której głównym celem ma być 
reprezentowanie interesów spółdzielni i ich członków; 

   wprowadzenie ustawowej kadencyjności rady nad-
zorczej oraz ograniczenie prawa bycia członkiem rady 
nadzorczej nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje 
narusza prawa członków spółdzielni w zakresie bierne-
go prawa wyborczego, a tym samym jest sprzeczne z II 
zasadą stanowiącą o równouprawnieniu członków oraz 
IV w zakresie samorządności i prawa członków do za-
rządzania swoją spółdzielnią,

   zablokowanie możliwości swobodnego kształtowania 
przez spółdzielnie najwyższej reprezentacji krajowej 
jak i organizacji ponadpodstawowych tj. związków 
poprzez wprowadzenie m.in. zapisów ograniczających 
prawo uczestniczenia w działalności tych organów nie-
których reprezentantów spółdzielni, stanowi arbitral-
ną ingerencję państwa w autonomię, samorządność 
i demokrację wewnątrzspółdzielczą i sprzeczne jest z II 
zasadą przewidującą demokratyczny charakter organi-

zacji spółdzielczych wszystkich szczebli oraz IV – auto-
nomii i niezależności,

   ustanowienie nadzoru administracyjnego nad działal-
nością spółdzielni mieszkaniowych naruszą II zasadę 
spółdzielczą w zakresie demokratycznej kontroli spra-
wowanej przez członków spółdzielni oraz IV w zakresie 
autonomii i niezależności spółdzielczej, zgodnie z który-
mi demokratyczną kontrolę nad prawidłowym funkcjo-
nowaniem spółdzielni winni sprawować jej członkowie,

   pozbawienie związków rewizyjnych prawa przeprowa-
dzania lustracji w spółdzielniach w nich zrzeszonych na-
rusza zasadę spółdzielczą II w zakresie demokratycznej 
kontroli sprawowanej przez członków spółdzielni oraz 
IV w zakresie autonomii i niezależności spółdzielczej, 
zgodnie z którymi demokratyczną kontrolę nad prawi-
dłowym funkcjonowaniem spółdzielni winni sprawo-
wać jej członkowie,

   obligatoryjna przynależność użytkownika lokalu do 
spółdzielni, czyli związanie członkostwa w spółdzielni 
mieszkaniowej z prawem do lokalu narusza I zasadę 
spółdzielczą w zakresie dobrowolnego i otwartego 
członkostwa w spółdzielni,

   obligatoryjne narzucenie przez ustawodawcę funkcjo-
nowania formy wspólnotowej po ustanowieniu wła-
sności pierwszego lokalu w określonej nieruchomości. 
Przepis ten ma na celu likwidację spółdzielczej formy 
gospodarowania w obszarze mieszkalnictwa i powo-
łania z mocy ustawy formy wspólnotowej. Jest on nie-
zgodny zarówno z definicją spółdzielni jak i I, II oraz 
IV zasadą spółdzielczą. Ogranicza on również prawa 
członków spółdzielni w zakresie swobody decydowa-
nia przez członków spółdzielni odnośnie gromadzenia 
kapitału spółdzielni i dysponowania nim,

   nie podleganie przez spółdzielnie mieszkaniowe obo-
wiązkowi wnoszenia udziałów i wpisowego przez człon-
ków. Wnoszenie przez członków kapitału do spółdzielni 
w formie wpisowego i udziałów celem utworzenia fun-
duszy własnych spółdzielni, stanowiących podstawę 
ekonomiczną funkcjonowania spółdzielni jest niezgod-
ne z III zasadą spółdzielczą stanowiącą, że członkowie 
uczestniczą w sposób sprawiedliwy w tworzeniu kapita-
łu swojej spółdzielni i demokratycznie go kontrolują.
Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej państwa człon-

kowskie podejmują wszelkie środki ogólne lub szczególne 
właściwe dla zapewnienia wykonania zobowiązań wynika-
jących z Traktatów lub aktów instytucji Unii Europejskiej 
oraz ułatwiają wypełnianie przez Unię jej zadań i powstrzy-
mują się od podejmowania wszelkich środków, które mo-
głyby zagrażać urzeczywistnieniu celów Unii. Do celów 
Unii zalicza się niewątpliwie rozwój spółdzielczości. 

Tymczasem poselskie projekty ustaw, o których mowa 
powyżej oraz proponowane zmiany w odniesieniu do po-
szczególnych branż spółdzielczych nierzadko są sprzeczne 
z Międzynarodowymi Zasadami Spółdzielczymi, prawem 
Unii Europejskiej en bloc obejmującym zarówno prawo 
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pierwotne, pochodne, jak i zasady wypracowane w orzecz-
nictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Kolejny poselski projekt ustawy – o zmianie ustawy Pra-
wo spółdzielcze zgłoszony do Sejmu w dniu 23 lipca 2013 
r. – zmierzający do likwidacji spółdzielni prowadzących dzia-
łalność handlową w zakresie wyrobów spożywczych lub 
przemysłowych – również pozostaje w sprzeczności z Mię-
dzynarodowymi Zasadami Spółdzielczymi, prawem Unii Eu-
ropejskiej oraz zasadą demokratycznego państwa prawnego.

W dniu 25 lutego 2011 r. Sejm RP przyjął ustawę o znie-
sieniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsię-
biorców. Wśród wielu innych zapisów, w ustawie znalazły 
się propozycje zmian w prawie spółdzielczym. Jedną z naj-
ważniejszych było umożliwienie spółdzielniom dokonanie 
przekształcenia w spółki prawa handlowego. Dotychczas 
bowiem przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę było 
możliwe jedynie poprzez likwidację spółdzielni. 

Uchwalone zmiany pozwoliły na stosunkowo proste 
przejęcie majątku, najczęściej wypracowanego przez kilka 
pokoleń spółdzielców, a w wielu z nich dziś funkcjonują-

Warszawa Antonio Tajani

dnia 12 maja 2014 r. Vice-President of the European Commission

 B-1049 Brussels, Belgium 

APEL uczestników Konferencji
nt. „Prawnej i faktycznej pozycji polskiej spółdzielczości”

zorganizowanej
przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych 

RP w dniu 12 maja 2014 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP 

My niżej podpisani uczestnicy Konferencji, zainteresowani 
rozwojem prawa spółdzielczego w Europie, w tym w Polsce:

zwracamy się do Komisji Europejskiej o zainicjowanie 
działań na rzecz nadania Międzynarodowym Zasadom 
Spółdzielczym mocy prawnej równej prawu Unii Europej-
skiej, zarówno w Traktatach Unii Europejskiej jak i w aktach 
prawa pochodnego z mocą bezpośrednio skuteczną w każ-
dym z krajów członkowskich.

Jest to o tyle istotne, gdyż w dniach 3-4 kwietnia w War-
szawie z inicjatywy Krajowej Rady Spółdzielczej – polskie-
go naczelnego organu samorządu spółdzielczego odbyło 
się Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Związku 
Spółdzielczego (Cooperatives Europe). 

Podczas Zgromadzenia podjęta została Generalna 
Uchwała wspierająca nowelizację legislacji spółdzielczych 
w Europie, z zastrzeżeniem w stosunku do Polski. 

W uchwale tej stwierdzono, iż „w wielu krajach Europy 
dokonywany jest przegląd legislacji spółdzielczej. Jest to 

pożądany proces w celu stworzenia nowoczesnych i postę-
powych ustaw wspierających rozwój spółdzielczości w ca-
łej Europie. Jednocześnie, w szeregu krajów europejskich, 
takich jak na przykład Poiska, niektóre nowelizacje zmie-
rzają do ograniczenia samorządności spółdzielni. Budzi to 
wielki niepokój Międzynarodowego Związku Spółdzielcze-
go, a zwłaszcza Cooperatives Europe jako regionu europej-
skiego Międzynarodowego Związku Spółdzielczego”.

Spółdzielnie są przedsiębiorstwami, będącymi własno-
ścią ich członków i stosującymi się do siedmiu Zasad Spół-
dzielczych ustalonych przez Międzynarodowy Związek 
Spółdzielczy. (1. dobrowolnego i otwartego członkostwa, 
2. demokratycznej kontroli członkowskiej, 3. ekonomicz-
nego uczestnictwa członków, 4. autonomii i niezależności, 
5. edukacji, szkolenia i informacji, 6. współpracy pomiędzy 
spółdzielniami, 7. troski o społeczność lokalną).

Dokonująca się Polsce rewizja ustaw spółdzielczych po-
zostaje niestety w sprzeczności z każdą z Międzynarodowych 
Zasad Spółdzielczych, dlatego też niezwykle istotne jest, aby 
Międzynarodowe Zasady Spółdzielcze stały się normami pra-
wa Unii Europejskiej oraz, aby były bezpośrednio skuteczne 
w każdym z krajów członkowskich, w tym w Polsce. Obecnie 
zasady te nie stanowią norm prawa międzynarodowego i nie 
są źródłem prawa w rozumieniu przepisów Konstytucji RP.

Tylko w ten sposób można – w naszej ocenie – przeciw-
działać działaniom zmierzającym do likwidacji spółdziel-
czości w Polsce oraz w innych krajach Europy.

Przedruk: Informacje i Komunikaty Nr 5

cych pozostało z kilkuset, czasem kilku tysięcy członków 
– kilkunastu, kilkudziesięciu. Siłą rzeczy było to bardzo nie-
korzystne dla ruchu spółdzielczego, i nabrało to szczegól-
nego znaczenia w obliczu załamywania się dotychczasowej 
strategii rozwoju świata opartej wyłącznie na wartościach 
materialnych i monolitycznych rynkach. 

Traktowanie bowiem na równi spółek i spółdzielni jest 
zupełnie nieuzasadnione, gdyż są to dwa odrębne syste-
my gospodarowania zarówno pod względem prawnym 
jak i celów jakie sobie stawiają. Różnią się także systemem 
zasad i wartości. Nierozumienie tych różnic prowadzi do 
szkodliwych rozwiązań prawnych. 

Projekt przekształcania spółdzielni, których przedmiot 
działalności stanowi działalność handlową w zakresie wy-
robów spożywczych lub przemysłowych w spółki prawa 
handlowego.

Jerzy Jankowski 

Prezes Zarządu ZRSMRP

Przedruk: Informacje i Komunikaty Nr 5

Apel uczestników Konferencji
„Prawna i faktyczna pozycja polskiej spółdzielczości”
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Ocena sezonu grzewczego 2013/2014
Zakończył się kolejny sezon grzewczy, który pod wzglę-

dem wielkości zużycia energii cieplnej był sezonem bar-
dzo korzystnym. Sezon grzewczy 2013/2014 rozpoczął 
się 24.09.2013 r. a  zakończył 28.04.2014 roku. Liczył 215 
dni, a średnia temperatura zewnętrzna wyniosła + 4,4  °C. 
Sezon grzewczy był o 17 dni dłuższy i o 2,7 °C cieplejszy 
w porównaniu do poprzedniego sezonu. Całkowite zuży-
cie ciepła w budynkach mieszkalnych w 2013/2014 wynio-
sło 96 706,09 GJ i jest niższe o 16,69 % w porównaniu ze 
zużyciem ciepła za poprzedni sezon grzewczy 2012/2013, 
które wyniosło 112  848,95 GJ. Biorąc pod uwagę powyż-
sze dane, wielu mieszkańców naszych zasobów może 

myśleć, że oszczędności energii cieplnej zawdzięczamy 
jedynie sprzyjającym warunkom atmosferycznym. Oczywi-
ście, że temperatury zewnętrzne mają wpływ na mniejsze 
zużycie energii cieplnej, ale bardzo istotnym czynnikiem 
wpływającym na ilość zużytego ciepła jest termomoder-
nizacja budynków. Ze względu na porównywalne warunki 
atmosferyczne i średnią temperaturę zewnętrzną + 4,4 °C 
w sezonach grzewczych 2008/2009 i 2013/2014, analiza 

zużycia ciepła najrealniej odzwierciedla korzyści wynika-
jące z docieplenia budynków. Z w/w analizy wynika, że 
we wszystkich 26 budynkach docieplonych w latach 2009 
– 2012 zużycie ciepła zmniejszyło się. Największe oszczęd-
ności energii cieplnej w wysokości 35% odnotowano w bu-
dynku Peowiaków 18. Dla lepszego zobrazowania korzyści 
wynikających z termomodernizacji budynków, na poniż-
szym wykresie (rys.1) przedstawiono zużycie ciepła przed 
i po dociepleniu w odniesieniu do powierzchni użytkowej 
budynku – GJ/m2 w 8 budynkach ocieplonych w latach 
2009 – 2012, w których spadek zużycia ciepła w sezonie 
2013/2014 był największy. 

Z powyższych danych wynika, że termomodernizacja 
budynków wpływa na zmniejszenie zużycia ciepła, a tym 
samym przynosi wyraźne oszczędności finansowe. Dlatego 
też działania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej i miesz-
kańców powinny iść w kierunku docieplania budynków 
dotychczas jeszcze niedocieplonych.

Justyna Pańczyk

Rys. 1 Zużycie ciepła przed i po ociepleniu w odniesieniu do powierzchni użytkowej budynku – GJ/m2
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Obowiązkiem każdego właściciela terenu jest należyta 
dbałość o rosnący na nieruchomości drzewostan. Zabiegi 
pielęgnacyjne drzew powinny być wykonywane zgodnie 
z przepisami prawa oraz obowiązującą sztuką ogrodniczą.

Najważniejszymi regulacjami w zakresie ochrony 
drzewostanu są: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
Ochrony Środowiska oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody. Prawo Ochrony Środowiska w art. 127 
informuje między innymi, że ochrona roślin polega na two-
rzeniu warunków prawidłowego rozwoju i optymalnego 
spełnienia przez roślinność funkcji biologicznej w środo-
wisku. Ochrona taka realizowana jest w szczególności po-
przez ograniczenie możliwości wycinania drzew i krzewów 
oraz likwidacji terenów zieleni.

Zdecydowanie więcej regulacji dotyczących gospoda-
rowania drzewostanem znajdziemy w  przepisach ustawy 
o ochronie przyrody, która w art. 4 ust. 1 nakłada obowią-
zek dbałości o przyrodę, nie tylko na organy administracji 
publicznej, ale również na osoby prawne i inne jednostki 
organizacyjne oraz osoby fizyczne. Powyższe wynika z fak-

tu, że wszystkie drzewa, również te rosnące na prywatnych 
posesjach stanowią dobro publiczne i objęte są ochroną 
prawną.

Jednym z podstawowych zasad zapewniających zacho-
wanie drzew w dobrym stanie jest ich właściwa pielęgna-
cja. Ustawa o ochronie przyrody nie przewiduje obowiązku 
uzyskania uzgodnień lub zezwoleń w zakresie wykonania 
cięć koron drzew, jednak muszą być one przeprowadzane 
w odpowiednich terminach przez osoby posiadające sto-
sowne kwalifikacje. Zgodnie z treścią art. 82 ust. 1a zabiegi 
w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrze-
wienia mogą obejmować wyłącznie:

   usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wcho-
dzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urzą-
dzeniami technicznymi,

   kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekra-
cza 10 lat,

   utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.
Jak wynika z powyższego przepisu wszystkie inne 

przypadki wykonywania cięć w koronie drzew są niedo-
puszczalne. W konsekwencji nie mamy żadnego wpływu 
na przyrost wysokości drzewa oraz rozrastanie się jego ko-
rony. Przepis ten w realiach zabudowy miejskiej jest moim 
zdaniem przykładem braku pragmatycznego myślenia. 
Pomijając uciążliwości wobec ludzi rozrastające się z każ-
dym rokiem drzewo w końcu przysłoni i zacieni pozostałą 
roślinność, np. krzewy oraz trawniki uniemożliwiając ich 
prawidłowy rozwój. 

Potężne drzewa w zabudowie miejskiej to również 
potencjalne niebezpieczeństwo dla ludzi oraz ich mienia. 
Dzieje się tak przede wszystkim z uwagi na bardzo nie-
korzystne warunki rozwoju systemu korzeniowego, ogra-
niczanego przez różnego rodzaju bariery i słabe gleby. 
Niedawna majowa burza połączona z ulewami i silnym 
wiatrem powaliła kilka drzew na naszych osiedlach. Przy 
budynku Oboźna 29 wiatr przewrócił na ulicę (obok chod-
nika) zdrową lipę sięgającą najwyższej kondygnacji budyn-
ku. Być może wcześniejsze, radykalne ograniczenie korony 
drzewa uchroniłoby je przed całkowitym zniszczeniem, 
a co ważniejsze stworzeniem realnego niebezpieczeństwa 
dla naszych mieszkańców.

Bardziej liberalne są obowiązujące zasady sztuki ogrod-
niczej, które wyróżniają dwie kategorie cięć koron drzew tj. 
cięcia przyrodnicze – pielęgnacyjne oraz nie przyrodnicze 
– techniczne. 

Celem cięć przyrodniczych jest utrzymanie zdrowych, 
bezpiecznych, o prawidłowym pokroju i  budowie koron 
drzew. Zabiegi pielęgnacyjne to przede wszystkim cięcia 
sanitarne (usuwanie chorych, obumarłych oraz połama-

Gospodarowanie osiedlowym drzewostanem
w świetle obowiązujących przepisów
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nych gałęzi i konarów), prześwietlające (ich celem jest do-
puszczenie światła do korony drzewa, zmniejszenie naporu 
oddziaływania wiatru lub wilgotności wewnątrz korony), 
korygujące (zmieniające źle ukształtowaną koronę) oraz 
częściowo redukujące koronę (wykonywane w celu zmniej-
szenia jej wymiarów poprawiającego statykę drzewa). Przy 
czym prześwietlanie korony nie powinno przekraczać 15%, 
natomiast częściowa redukcja korony 30% masy asymila-
cyjnej drzewa.

Cięcia nie przyrodnicze nazywane technicznymi wyko-
nuje się w związku z kolizją z obiektami budowlanymi lub 
urządzeniami. Tego typu czynności polegają na skróceniu 
w pierwszej kolejności gałęzi lub konarów sięgających do 
elementów budowlanych (elewacja, rynna, dach), a na-
stępnie na redukcji pozostałej części korony w celu zacho-
wania statyki drzewa.

W zasadzie cięcia koron mogą być wykonywane przez 
cały rok, jednak wskazane jest zaniechanie przeprowadza-
nia zabiegów na drzewach w okresie wczesnowiosennym 
z uwagi na  rozpoczynający się proces wegetacji. Kolej-
nym istotnym ograniczeniem jest zakaz wykonywania cięć 
drzew na których mogą znajdywać się gniazda w całym 
okresie lęgowym ptaków, który zgodnie z  art. 52 ustawy 
o ochronie przyrody obowiązuje od 1  marca do 15 paź-
dziernika. 

Kolejne bardzo restrykcyjne przepisy dotyczą usuwania 
drzew. Zapisy regulujące wycinkę drzew znajdziemy w art. 
83 ustawy o ochronie przyrody. Przepis ten określa jedno-
znacznie, że  na  usunięcie drzewa wymagana jest zgoda 
wydawana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 

na wniosek właściciela nieruchomości. Należy przy tym 
pamiętać, że drzewo pozostaje nadal drzewem pomimo 
jego obumarcia, choroby lub uszkodzenia przez siły natury. 
W każdym jego stanie wymagane jest uzyskanie zezwole-
nia na wycinkę. 

Wspomniany art. 83 dopuszcza odstępstwa od obo-
wiązku uzyskania zgody na wycinkę drzewa. Taka zgoda 
nie jest wymagana w przypadku drzew których wiek nie 
przekracza 10 lat. Bez zgody można również usuwać drze-
wa owocowe, a ściślej ich gatunki dające wyłącznie owoce 
jadalne użytkowane przez człowieka.

W zasobach Spółdzielni Łukasińskiego czynności kon-
serwacyjne drzewostanu wykonają wykwalifikowani pra-
cownicy Zakładu Konserwacji. Podejmowane w tym zakre-
sie działania są konsekwencją obowiązujących przepisów, 
a także licznych wniosków, próśb oraz pisemnych wystą-
pień napływających od naszych mieszkańców.

Krzysztof Krzysztoń 

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego

W dniach 02.06.14 do 10.06.14 odbyło się Walne Zebra-
nie Członków Spółdzielni. Zgodnie z art. 33 Statutu Spół-
dzielni, Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem 
Spółdzielni i zostało podzielone na części, ponieważ liczba 
członków przekracza 500. Rada Nadzorcza ustala zasady 
podziału członków uprawnionych do udziału w poszcze-
gólnych częściach Walnego Zgromadzenia, uwzględniając 
zasadę wspólnoty interesów wynikającą z miejsca zamiesz-
kania. W naszej Spółdzielni były to następujące części:

I Osiedle Planty – 634 członków,
II Osiedle E. Orzeszkowej – 874 członków,
III Osiedle Lubelskie Przedmieście – 333 członków,
IV Osiedle Oboźna – 572 członków,
V Osiedle J. Kilińskiego – 488 członków,
VI Budynek - Radecznica ul. Parkowa 2 – 27 członków,
VII Członkowie oczekujący 231 członków,
VIII Osiedle Reymonta, Szwedzka-Brzozowa, Lubelska
– 1046 członków.

O terminie, miejscu i porządku obrad każdej części człon-
kowie byli zawiadomieni pisemnie, na 21 dni przed posiedze-
niem pierwszej części poprzez dostarczenie zawiadomień do 
skrzynek pocztowych. Ponieważ w roku bieżącym odbyły 
się wybory do Rady Nadzorczej, zawiadomienie zawierało 
również informację dotyczącą możliwości zgłaszania kandy-
datów do tego organu. W trakcie obrad Walnego głosowano 
szereg uchwał, które były ujęte w porządku obrad. Uchwa-
ły podejmowane są zwykłą większością głosów. Uchwała 
jest wtedy podjęta, jeżeli była poddana pod głosowanie na 
wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia a za uchwałą 
opowiedziała się wymagana w statucie większość ogólnej 
liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. 
Zdecydowaną większością głosów przyjęto uchwały:
1. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania działalności Za-

rządu za 2013 rok,
2. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania działalności 

Rady Nadzorczej za 2013 rok,
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3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
4. podziału nadwyżki bilansowej za 2013 rok,
5. zbycia prawa użytkowania wieczystego do nierucho-

mości gruntowej,
6. wykluczającej członka ze Spółdzielni,
7. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni 

z wykonania obowiązków w 2013 roku,
8. udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu 

Spółdzielni z wykonania obowiązków w 2013 roku,
9. udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdziel-

ni z wykonania obowiązków w 2013 roku.
Walne Zgromadzenie dokonało również wyboru człon-

ków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję. Są to:
1. Będkowski Ryszard – Szwedzka
2. Garbula Karol – E. Orzeszkowej 
3. Gąsiorowska Janina – Oboźna
4. Gniot Agata – Planty
5. Jabłoński Marcin – Planty

Jednym z głównych obowiązków jednostek i instytu-
cji uczestniczących w organizacji życia publicznego jest 
zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. 
W procesie tym uczestniczą zarówno służby odpowiedzial-
ne za nadzorowanie przestrzegania prawa, jak również 
instytucje i  organizacje samorządowe. Określone zadania 
i obowiązki w tym zakresie posiadają również Spółdzielnie 
Mieszkaniowe. 

Warunkiem skuteczności wszystkich działań podej-
mowanych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa publicznego jest wzajemna współpraca 
oraz współdziałanie. Mając powyższe na uwadze w dniu 15 
maja 2014 roku w siedzibie Spółdzielni odbyło się osiedlo-
we forum dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego. Organizatorami spotkania były: Komenda Miejska 
Policji w Zamościu, Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Łu-
kasińskiego oraz Zarząd Osiedla Orzeszkowej-Reymonta. 
W przeprowadzonym forum uczestniczyli przedstawiciele 
Urzędu i Rady Miasta, Policji i Straży Miejskiej, Zarządów 
Osiedli, Szkolnictwa, Miejskiego Centrum Pomocy Rodzi-
nie oraz Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni. Osobistym 
udziałem w zorganizowanym spotkaniu zaszczycili zebra-
nych Zastępca Prezydenta Miasta Pan Tomasz Kossowski, 
Przewodniczący Rady Miasta Pan Jan Matwiejczuk oraz 
Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji 
insp. Jarosław Adamski.

Na początku spotkania Naczelnik Wydziału Prewencji 
KMP podinsp. Andrzej Mioduna przedstawił multimedial-
ną prezentację obrazującą stan bezpieczeństwa w naszym 
mieście, ze  zwróceniem szczególnej uwagi na osiedle 
Orzeszkowej-Reymonta. Zaprezentowany materiał charak-
teryzował stopień zagrożenia przestępstwami i wykrocze-

6. Krukowska Małgorzata – Sadowa
7. Kutyła Adam – E. Orzeszkowej
8. Siemkowicz Anna – Reymonta
9. Włoch Maria – J. Kilińskiego
10. Wójcik Małgorzata – Oboźna
11. Wójtowicz Leszek – Reymonta
12. Złamaniec Aleksander – E. Orzeszkowej

W dniu 17.06.2014 r. odbyło się pierwsze, konstytucyjne 
zebranie Rady Nadzorczej, na którym zostali wybrani:
1. Przewodniczący – Adam Kutyła
2. Z-ca Przewodniczącego – Marcin Jabłoński
3. Sekretarz – Maria Włoch

oraz Przewodniczący Komisji:
1. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi – Agata Gniot
2. Rewizyjnej – Ryszard Będkowski 
3. Społeczno-Samorządowej – Janina Gąsiorowska

Zarząd Spółdzielni

niami na zamojskich osiedlach. Uczestnicy spotkania zapo-
znani zostali z ilością interwencji publicznych i domowych 
podjętych przez funkcjonariuszy Policji.

Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał Zastępca Lubel-
skiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Jarosław 
Adamski zwracając uwagę na zmiany przepisów obowią-
zującego prawa w zakresie bezpieczeństwa publicznego. 
Odnosząc się do przedstawionej wcześniej prezentacji 
stwierdził, że  ważniejsze od statystyk są odczucia miesz-
kańców odzwierciedlające ich oczekiwania i potrzeby. 
Na zakończenie podkreślił, że działalność Policji to przede 
wszystkim praca na rzecz ludzi.

Następnie głos zabrał Komendant Straży Miejskiej w Za-
mościu Pan Krzysztof Adamczyk. W swoim wystąpieniu Ko-
mendant Straży Miejskiej zwrócił uwagę na rolę podległych 
mu służb zajmujących się drobnymi naruszeniami prawa. 
Podając przykłady działań Strażników Miejskich odniósł 
się do negatywnych zachowań osób dopuszczających się 
spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz nisz-
czenia terenów zielonych np. w wyniku niedozwolonego 
parkowania pojazdów. Ponadto zwrócił uwagę na wciąż 
aktualne zjawisko uchylania się mieszkańców od obowiąz-
ku sprzątania po swoim psach. Jednocześnie oświadczył, 
że rozpoczęte wiosną bieżącego roku kontrole zakończone 
w wielu przypadkach mandatami karnymi za uchylanie się 
od takiego obowiązku będą kontynuowane.

Na uwagę zasługuje również wystąpienie Przewodni-
czącej Zarządu Osiedla Orzeszkowa-Reymonta Pani Janiny 
Gąsiorowskiej, która zwróciła uwagę na potrzebę ciągłej 
integracji środowisk i  instytucji działających na rzecz bez-
pieczeństwa publicznego. Pani Janina Gąsiorowska pod-
kreśliła coraz większą skuteczność służb porządkowych 

Osiedlowe forum dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego
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oraz potrzebę bezpośredniego kontaktu osób odpowie-
dzialnych za ład i porządek publiczny z mieszkańcami. Tym 
samym zwróciła uwagę na  przypadki bezkarności osób 
spożywających alkohol w miejscach publicznych używają-
cych przy tym wulgarnego słownictwa. 

Jako kolejny głos w dyskusji zabrał Prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego w Zamościu, a jedno-
cześnie zastępca przewodniczącego Rady Miasta Zamość 
Jerzy Nizioł. Jako  gospodarz spotkania Prezes Spółdzielni 
podziękował uczestnikom za udział w forum oraz wyraził 
potrzebę kontynuowania tej cennej dla bezpieczeństwa 
publicznego inicjatywy. Stwierdził, że w celu zapewnienia 
ładu i porządku publicznego zrobiono już bardzo wiele, 
jednak zawsze można zrobić więcej i taki właśnie cel powi-
nien przyświecać uczestnikom spotkania. Prezes Spółdziel-
ni zwrócił uwagę na zmieniający się stosunek mieszkań-
ców do Policji. Wyraził zadowolenie, że w coraz większym 
stopniu jest on oparty na zaufaniu, współpracy oraz wza-
jemnym współdziałaniu. Podkreślił, że  również Spółdziel-
nia włącza się aktywnie w proces budowania właściwych 
relacji pomiędzy mieszkańcami, a służbami odpowiedzial-
nymi za ład i porządek publiczny. Przykładem mogą służyć 
apele i informacje przekazywane podczas zebrań osiedlo-
wych oraz publikacje zamieszczane w prasie spółdzielczej.

W treści swojej wypowiedzi Jerzy Nizioł wskazał na trzy 
obszary, które jego zdaniem powinny zostać objęte specjal-
ną troską służb porządkowych. Zdaniem Prezesa Spółdziel-
ni najwięcej problemów przysparzają akty wandalizmu, de-
wastacja mienia oraz zanieczyszczanie terenów zielonych 
np. przez psy. Charakteryzując kolejny obszar wyraził zanie-
pokojenie coraz bardziej uciążliwym zjawiskiem spożywa-
nia alkoholu w miejscach publicznych, parkach, skwerach 
oraz ławeczkach osiedlowych. Odnosząc się do trzeciego 
obszaru zwrócił uwagę na konieczność bardziej skuteczne-
go egzekwowania przepisów ruchu drogowego od kierow-
ców parkujących swoje pojazdy np. na trawnikach.

Głos w dyskusji zabrał również zastępca Prezydenta Mia-
sta Zamościa Pan Tomasz Kossowski, który zwrócił uwagę na 

rozpoczęty i kontynuowany obecnie proces poprawy stanu 
bezpieczeństwa na  terenie całego miasta. Posługując się 
przykładem zamojskiej Starówki wskazał na obecny system 
monitoringu terenów miejskich obejmujący newralgiczne 
punkty naszego miasta. Dodał, że najlepszym rozwiązaniem 
eliminujących problem wyłączania oświetlenia ulicznego 
w godzinach nocnych byłaby wymiana lamp ulicznych na 
lampy energooszczędne typu LED. Pan Tomasz Kossowski 
zwrócił ponadto uwagę na niewłaściwą, często antyspo-
łeczną postawę młodzieży. Zdaniem Zastępcy Prezydenta 
Miasta w kwestii wychowania społecznego młodych ludzi 
należy poszukiwać rozwiązań nowoczesnych, modnych, 
a w konsekwencji akceptowanych przez młodzież.

Na zakończenie spotkania głos zabrał Komendant Miej-
ski Policji w Zamościu podinsp. Konrad Piziorski. W swo-
im wystąpieniu podkreślił wagę informacji o wszelkiego 
rodzaju naruszeniach prawa przekazywanych w różnej 
formie przez mieszkańców. Zdaniem Komendanta Policji 
skuteczność działań podejmowanych przez podległe mu 
służby w znaczącym stopniu uzależniona jest od zgłoszeń 
kierowanych na telefon dyżurny Policji. Dzięki tego typu 
informacjom przekazywanym bezzwłocznie w chwili zda-
rzenia jednostki interwencyjne mogą skutecznie przeciw-
działać aktom wandalizmu, zakłócania porządku publicz-
nego, a nawet przestępstwom. Istotną zaletą aktywności 
mieszkańców informujących o wszelkiego rodzaju naru-
szeniach porządku publicznego jest możliwość kierowania 
funkcjonariuszy w te rejony miasta, gdzie w danej chwili są 
najbardziej potrzebni.

Analizując wszystkie wypowiedzi oraz zgłoszone pod-
czas forum wnioski i deklaracje warto zwrócić uwagę na 
przejawy ogromnej troski o nasze bezpieczeństwo. W koń-
cu skuteczność podejmowanych działań zmierzających 
do zapewnienia takiego bezpieczeństwa zależy przede 
wszystkim od wrażliwości społecznej służb, instytucji oraz 
organizacji odpowiedzialnych za ład i porządek publiczny.

Krzysztof Krzysztoń 
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W swojej pracy zawodowej czasem spotykam się z sy-
tuacją, gdy normy obowiązującego prawa stają w sprzecz-
ności z interesem mieszkańców naszej Spółdzielni. Przykła-
dem mogą posłużyć przepisy ustawy o ochronie przyrody 
i ich subiektywna, a w skrajnych przypadkach bezwzględ-
na interpretacja. Mam tu na myśli uciążliwości wywołane 
obecnością na osiedlach dużych drzew, których pokryte 
gęsto liśćmi konary potrafią w znacznym stopniu ograni-
czyć dostęp światła do mieszkań. Zdarza się, że w takich 
lokalach zamieszkują osoby starsze i schorowane, które 
z uwagi na swój stan zdrowia rzadko wychodzą z domu. 
Analizując problem oraz obowiązujące w takiej sytuacji 
przepisy zaczynam wątpić w słuszność działań twórców 
ustawy o ochronie przyrody. Odnoszę wtedy wrażenie, że 
walcząc o własne, jak najbardziej słuszne idee zapomnieli 
o podstawowych prawach jednostki. Prawie człowieka do 
spokojnego i godnego życia.

Niepodważalne i oczywiste zalety przyrody oraz wcho-
dzącej w skład naszej Spółdzielni zieleni osiedlowej miałem 
okazję opisywać wcześniej na łamach niniejszego pisma. 
Jestem dumny z drzew i krzewów rosnących w moim oto-
czeniu mając jednocześnie świadomość nakładów pracy 
i środków finansowych wydawanych w każdym roku na ich 
utrzymanie. Właśnie dlatego trudno jest mi się pogodzić 
z pojawiającą się co pewien czas krytyką działań Spółdzielni 
w zakresie konserwacji zieleni osiedlowej. Tym bardziej, że 
większość zabiegów pielęgnacyjnych polegających głów-
nie na ograniczaniu koron drzew odbywa się na wniosek 
zdecydowanej większości zainteresowanych osób. W końcu 
podstawowym obowiązkiem Spółdzielni jest zaspokajanie 
potrzeb swoich mieszkańców. Oczywiście mam tu na myśli 
realizację potrzeb związanych bezpośrednio z zamieszki-
waniem w osiedlu budynków wielorodzinnych, do których 
z pewnością zaliczymy pielęgnację służącej mieszkańcom 
zieleni osiedlowej. Celowo użyłem stwierdzenia: służącej 
mieszkańcom, ponieważ zdarzają się osoby dla których 
przyroda jest ważniejsza od człowieka. Co gorsze opierając 
się na przepisach obowiązującego prawa piszą donosy do 
stosownych urzędów wskazując przypadki niewłaściwej 
pielęgnacji zieleni. Z jednej strony trudno się takiej obywa-
telskiej postawie dziwić, jednak jak w każdej sprawie tak 
również w tej warto wykazać się odrobiną wyrozumiałości 
i empatii. Być może obniżenie korony drzewa ponad do-
puszczoną przepisami prawa miarę umożliwiło wpuszcze-
nie upragnionego światła do pokoju ciężko chorej osoby. 
Osobiście znam kilka przypadków zaciemnionych w ten 
sposób mieszkań, jednak żaden ze znanych mi przepisów 
prawa nie staje po stronie zamieszkałych w nich osób. 
Mieszkańcy takich lokali są z góry skazani na częściowy lub 
całkowity brak dziennego światła oraz uciążliwą, będącą 
przyczyną różnego rodzaju chorób wilgoć.

Kolejnym niezrozumiałym dla mnie zjawiskiem jest za-
uważalna czasem w naszym kraju urzędnicza hipokryzja. 
Z jednej strony władze miast wymuszają na zarządcach 
nieruchomości szczególną dbałość o zieleń osiedlową 
w imię proekologicznych idei, a z drugiej akceptują fakt 
powstania nowych betonowych inwestycji lub wielkopo-
wierzchniowych marketów. A przecież w  tych miejscach 
można byłoby tworzyć np. parki, lub inne elementy tak po-
żądanej przez mieszkańców miejskiej zieleni. 

Osobiście uważam, że w mieście to właśnie zieleń po-
winna być wkomponowana w osiedle, a nie odwrotnie. Po-
dobny pogląd wyrażają władze naszego miasta, które były 
inicjatorem wycięcia zdrowych drzew w ramach rewitaliza-
cji terenów otaczających stare miasto. Nie słyszałem wtedy 
protestów ekologów, gdy w majestacie prawa usuwano 
potężne drzewa na tzw. „podgroblu”, w „małpim gaju” czy 
na „plantach”. Nikt mnie nie przekona, że potrzeba całko-
witego usunięcia drzew dla polepszenia turystom widoku 
na nasze zabytki była ważniejsza od potrzeb i oczekiwań 
mieszkańców naszych osiedli. Tym bardziej, że w działa-
niach Spółdzielni nie chodzi o usuwanie drzew, lecz o ogra-
niczanie rozmiarów ich koron celem doprowadzenia dzien-
nego światła do mieszkań. Przecież zabiegi przerzedzania 
koron, a nawet gruntownego zmniejszenia ilości drzew 
objęły nie tak dawno również zieloną wizytówkę naszego 
miasta tj. Miejski Park. A przecież podczas tych wszystkich 
prac obowiązywało to samo prawo.

Moim zdaniem jak w każdej sprawie tak również w pro-
cesie gospodarowania zielenią osiedlową poza przestrze-
ganiem przepisów prawa oraz zasad właściwej pielęgnacji 
drzew i krzewów potrzebny jest zdrowy rozsądek. Nie wy-
obrażam sobie również kształtowania zieleni osiedlowej 
bez uwzględniania opinii, wniosków oraz oczekiwań miesz-
kańców. Jednocześnie mam nadzieję, że rozpoczęty przez 
Spółdzielnię kilka lat temu i realizowany obecnie proces 
sukcesywnego obniżania osiedlowego drzewostanu do wy-
sokości maksymalnie trzeciego piętra nie zostanie wstrzy-
many. Tym samym posiadane przez Spółdzielnię drzewa 
nie zasłonią budynków, a pozostaną jak dotychczas jednym 
z podstawowych elementów osiedlowej architektury.

Krzysztof Krzysztoń

Ważniejszy człowiek, czy drzewo?
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W mojej sprawie...

W ostatnim okresie w lokalnych mediach (prasa, 
radio, internet) pojawiła się szeroko opisywa-
na i komentowana sprawa kolizji wykonywa-
nej przeze mnie zawodowo funkcji Prezesa 

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego 
z funkcją radnego miasta Zamość.

Cała sprawa zaczęła się pod koniec lutego, gdy do 
CBA oraz do mediów trafiło anonimowe pismo dotyczą-
ce mojej osoby. Autor anonimu sugerował, że łamię pra-
wo, ponieważ w zasobach zarządzanej przez spółdzielnię 
wspólnoty znajdują się dwa mieszkania komunalne. Jakie 
są fakty?

Jestem prezesem zarządu spółdzielni zarządzającej 
4319 mieszkaniami spółdzielczymi. W statucie mamy wpi-
saną również działalność określoną jako zarządzanie nie-
ruchomościami mieszkaniowymi, czyli możemy świadczyć 
usługi zarządzania dla innych podmiotów niespółdziel-
czych. Na koniec maja 2014 roku zarządzamy czterema 
wspólnotami zewnętrznymi – są to dwie wspólnoty gara-
żowe oraz dwie wspólnoty mieszkaniowe (Dąbrowskiego 
2 i Wybickiego 8). Wspólnotą Wybickiego 8, o którą w całej 
sprawie chodzi, pierwotnie zarządzał Zakład Gospodar-
ki Lokalowej, a później Zarząd Nieruchomościami REK-IN. 
Ponieważ mieszkańcy nie byli zadowoleni z  zarządzania 
tego ostatniego, w 2012 roku podjęli uchwałę o powierze-
niu zarządu tą wspólnotą Spółdzielni Mieszkaniowej im. 
Waleriana Łukasińskiego. Wspólnota mieszkaniowa jest 
podmiotem gospodarczym, który ma możliwość swobod-
nego podejmowania decyzji i zlecania swoich spraw innym 
podmiotom. Wynika to z ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej.

Po szczegółowym zapoznaniu się ze strukturą nieru-
chomości Wybickiego 8 okazało się, że na łączną liczbę 
35 mieszkań dwa są własnością Miasta. Mówiąc inaczej, 
Miasto ma zawarte umowy najmu z użytkownikami tych 
mieszkań. Można określić, że 95% mieszkań w  tej kon-
kretnej nieruchomości to prywatna własność osób fizycz-
nych, a 5% to mieszkania komunalne. Po szczegółowym 
zbadaniu okazało się również, że w bloku spółdzielczym 
Wiejska 3 jest jeszcze jedno mieszkanie, które jest własno-
ścią miasta Zamość. W  2002 roku po śmierci właściciela 
mieszkania i  braku spadkobierców właścicielem został 
Skarb Państwa. Mieszkanie to następnie zostało skomu-
nalizowane, mówiąc inaczej właścicielem zostało miasto 
Zamość, które złożyło deklarację przystąpienia do Spół-
dzielni.

Reasumując – Spółdzielnia Mieszkaniowa zarządza bli-
sko 4400 mieszkań, z  czego 3 to mieszkania komunalne, 
będące częścią bądź wspólnoty mieszkaniowej, bądź zaso-
bów samej spółdzielni. Czy taka sytuacja ma być przeszko-
dą w wypełnianiu przeze mnie funkcji obywatelskich ?

Artykuł 24f ustawy o  samorządzie gminnym (który 
według autora anonimu łamię) mówi, że „Radni nie mogą 
prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek 
lub wspólnie z  innymi osobami z  wykorzystaniem mie-
nia komunalnego gminy, w  której radny uzyskał mandat, 
a  także zarządzać taką działalnością lub być przedstawi-
cielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działal-
ności.”

Myślę, że intencją ustawodawcy było to, aby nie do-
prowadzać do kolizji, czyli bezpośredniego wpływu na 
decyzje, które przynoszą korzyść osobie będącej radnym, 
wykorzystującej mienie komunalne do celów komer-
cyjnych i  czerpiącej z  tego zyski. Osobiście kolizji takiej 
nie dostrzegam w  opisywanej przeze mnie sytuacji. To 
nie spółdzielnia zabiegała i  występowała o  zarządzanie 
wspólnotą, decyzję taką podjęli jej mieszkańcy. Na decy-
zję tę nie miałem wpływu, nie mam również wpływu na 
relacje ekonomiczne związane z  decyzjami prezydenta 
dotyczącymi wspólnoty mieszkaniowej. Sprawowanie za-
rządu wspólnotą mieszkaniową przez Zarząd Spółdzielni 
im. W. Łukasińskiego nie jest samo w sobie prowadzeniem 
działalności gospodarczej, jest to sprawowanie zarządu 
nieruchomością wspólną. Nieruchomość wspólna pozo-
stająca w zarządzie Spółdzielni nie jest mieniem komunal-
nym, ponieważ nie pozostaje w dyspozycji miasta. Miasto 
nie może w stosunku do nieruchomości wspólnoty wyko-
nywać uprawnień właścicielskich. Natomiast uprawnienia 
takie w stosunku do nieruchomości wspólnej przysługują 
Wspólnocie Mieszkaniowej. Fakt, że we Wspólnocie jed-
nym z  właścicieli lokali jest miasto (5%) nie przesądza 
o  sprawowaniu zarządu mieniem komunalnym. Miasto 
pozostaje właścicielem lokali, a nie nieruchomości wspól-
nej, którą zarządza Spółdzielnia Mieszkaniowa. Ponadto 
zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową sprawuje Zarząd 
Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego, a  więc 
organ samorządowy składający się z trzech osób. Wszel-
kie decyzje dotyczące podejmowanych działań zapadają 
kolegialnie, a oświadczenia woli zgodnie z art. 68 Statu-
tu spółdzielni składają minimum dwaj członkowie tego 
Zarządu.

Obecnie w  tej sprawie trwa postępowanie wyjaśnia-
jące. Myślę, że po uzyskaniu pełnej, wyczerpującej odpo-
wiedzi CBA podejmie określoną decyzję. Być może wystąpi 
do Rady Miasta z  wnioskiem o  wygaszenie mandatu. Nie 
rozumiem jednak intencji autora anonimu. Być może cała 
sprawa ma związek z podjętą przeze mnie decyzją o kan-
dydowaniu na stanowisko prezydenta miasta, być może jej 
podłożem jest jedynie źle skonstruowane prawo lub jego 
błędna interpretacja. 

Stanowisko w mojej sprawie zajmie Rada Miasta. Przed 
tym gremium złożę stosowne wyjaśnienia.

Z poważaniem
Jerzy Nizioł
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Na placu zabaw dla dzieci znajdują się różne przedmio-
ty, wyroby, które w swym podstawowym przeznaczeniu 
potocznie nazywamy zabawkami dla dzieci. Troską doro-
słych jest z jednej strony chęć przyniesienia w tej formie 
kochanym dzieciakom radości i miłego spędzenia czasu 
z nimi, a z drugiej strony wręcz czuwanie by te przedmioty, 
wyroby były bezpieczne w takim koniecznym stopniu, aby 
dzieci nie mogły sobie zrobić krzywdy zawsze odnoszącej 
się do zdrowia. Artykuł ten w swym założeniu zmierza do 
informacji o tej „drugiej” stronie, tj. kiedy można mieć pew-
ność, że wyrób jest bezpieczny. W tej informacji w sposób 
zamierzony nie będzie podany wykaz z nazwy i adresu jed-
nostek, organizacji , które mają prawo potwierdzić, wydać 
gwarancje, że wyrób, produkt jest bezpieczny, tzn. kontakt 
z nim nie przyniesie szkody lub krzywdy. Wynika to choćby 
stąd, iż nie mówimy o reklamie, ani też o marketingu. Pozo-
staje oczywistym także, że co do zasady niemal wszystkie 
wyroby i produkty podlegają certyfikacji.

CERTYFIKACJA jest celowym działaniem jednostki 
certyfikującej, wykazującej, że należycie zidentyfikowany 
wyrób lub proces jego wytwarzania są zgodne z zasadni-
czymi lub szczegółowymi wymaganiami. Poprzez nazwę 
WYRÓB należy rozumieć rzecz, bez względu na stopień 
jej przetworzenia, przeznaczoną do wprowadzenia do ob-
rotu lub oddania do użytku, z wyjątkiem artykułów rolno 
– spożywczych oraz środków żywienia zwierząt. Wprowa-
dzenie do obrotu, to po raz pierwszy (bardzo ważne „po 
raz pierwszy”) udostępnienie przez producenta albo jego 
upoważnionego przedstawiciela lub importera, nieodpłat-
nie lub za opłatą, wyrobu w celu używania lub dystrybu-
cji. Certyfikowany wyrób będzie bezpieczny wtedy, kiedy 
będzie oznakowany, czyli będzie miał znak zgodności wy-
robu z zasadniczymi lub szczegółowymi wymaganiami. Za 
nie przestrzeganie tej procedury stosownie do wymogów 
przepisów prawa, w zasadniczej większości bardzo rygo-
rystycznych, jest przewidziana odpowiedzialność karna 
zarówno w formie pieniężnej jak i kara więzienia. Przeana-
lizujmy dwa przykłady proste, typowe. 

Przykład pierwszy: szczebelek drewniany w drabin-
ce dla dzieci. Rażącym niedbalstwem będzie, jeśli zostanie 
on wbudowany do drabinki, bez dokładnego jego, bardzo 
gładkiego wytoczenia, bez sprawdzenia z  jakiego gatun-
ku drewna został wykonany (nie każde drewno jest łatwe 
przy obróbce toczenia, jego wytrzymałość, a nawet kolor, 
proces sinienia drewna) i wreszcie jak będzie on gruby, 
co ma przełożenie na jego wytrzymałość. Te wymienione 
czynności to też nie wszystkie jeszcze, ale już na tym eta-
pie wskazujące na skalę zagrożeń mogących zaistnieć np.: 
złamanie szczebelka, w konsekwencji upadek dziecka i na-

wet złamanie rączki. Czy tutaj każdy szczebelek musi być 
oznakowany znakiem zgodności? Oczywiście że nie, ale 
na pewno partia takich szczebelków, z których wykonano 
drabinkę. Ten problem jest tym ważniejszy im drabinka 
jest większa i to nie tylko w rozumieniu wymiarów gaba-
rytowych. Np. drabinki w salach gimnastycznych. Przy-
kład drugi: huśtawka na placu zabaw. Ten wyrób jest już 
bardziej skomplikowany, ponieważ użyte do wyproduko-
wania wyrobu materiały, stanowią liczbę mnogą w sumie 
i dopiero ich wzajemne zespolenie tworzy wyrób końcowy. 
Czy tutaj każdy składnik tego wyrobu musi posiadać znak 
zgodności, inaczej przejść proces certyfikacji? Odpowiedź 
brzmi TAK, przy czym znak zgodności pojawi się tylko do 
wyrobu końcowego. Znak zgodności pojawi się jednak 
tylko wtedy, gdy wszystkie materiały użyte do wytworze-
nia przykładowej huśtawki będą wykonane zgodnie ze zło-
żoną procedurą wytworzenia wyrobu, każdego oddzielnie, 
nawet wydawałoby się prostego w swej istocie.

Intencją tego bardzo krótkiego opisu jest zwrócenie 
uwagi, jak istotną sprawą jest certyfikacja oraz swoistego 
rodzaju przypomnienie, że wyrób nie oznakowany, mogą-
cy nosić przesłanki nie wypełniające wszystkich procedur, 
nie zwolni z odpowiedzialności użytkownika wyrobu, który 
go wprowadził do użytkowania, albo zastosował materiały 
bez sprawdzenia ich zgodności z wymogami znaku zgod-
ności, gdyby taki był wymagany. Oczywiście zasada ta bę-
dzie obowiązywać już na etapie dystrybucji.

Władysław Chomicki

Certyfikacja
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Od sierpnia gazownie zaczynają wystawiać rachunki, 
obliczając zużycie gazu w kilowatogodzinach – jak za prąd 
– zamiast w metrach sześciennych, jak dotychczas.

ANDRZEJ KUBLIK
Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził zmianę 

w taryfach Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownic-
twa, która przewiduje wprowadzenie od sierpnia nowych 
jednostek miar w rozliczeniach zużycia gazu.

Obecnie gazownie obliczają ilość skonsumowanego 
gazu w metrach sześciennych (m3), czyli jednostkach obję-
tości. Od sierpnia zużycie gazu będzie mierzone w jednost-
kach energii, czyli w kilowatogodzinach (kWh). Tę zmianę 
przed rokiem zatwierdził minister gospodarki Janusz Pie-
chociński, a wynika ona z unijnych przepisów tzw. trzecie-
go pakietu energetycznego. Te przepisy Unia przyjęła już 
w 2009 r., ale nasz rząd zwlekał z ich wprowadzeniem, aby 
„umożliwić przedsiębiorcom dostosowanie się do nowych 
zasad i przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród 
odbiorców” – jak tłumaczy URE.

– Tym samym Polska przestanie być jedynym w regionie 
państwem europejskim, które w rozliczeniach nie stosowa-
ło jednostek energii. Zapewni to przejrzystość rozliczeń 
pomiędzy uczestnikami rynku tytułu świadczonych usług, 
ułatwi dokonywanie transakcji ponad sieciami międzyna-
rodowymi oraz porównywanie poziomu opłat występują-
cych na różnych rynkach europejskich – stwierdził prezes 
URE Maciej Bando w komunikacie wydanym przez Urząd.

Zastosowanie takiej samej jednostki miary na rachun-
kach z gazowni i elektrowni ma też ułatwić odbiorcom po-
równywanie wydatków na różne nośniki energii.

Ile kilowatogodzin zawiera 1 m sześć. gazu? Nie ma na 
to jednoznacznej odpowiedzi, gdyż taki przelicznik zależy 
od ciepła spalania, czyli energetycznych właściwości gazu 
w sieci. Nasze PGNiG sprzedaje za pośrednictwem swoich 
sieci gaz wysokometanowy, dwie odmiany gazu zaazoto-
wanego (już teraz tańszego od gazu wysokometanowe-
go), a nawet gaz płynny LPG (propan-butan). A te paliwa 
różnią się ciepłem spalania i w każdym przypadku inaczej 
wyglądać będą ich ceny po przeliczeniu zużycia z metrów 
sześciennych na kilowatogodziny. A konkretnie?
Różnice w stosunku do dotychczasowych rachunków 
mają wynieść nie więcej niż „plus-minus 1 proc.”

Obecnie gospodarstwa domowe, które kupują gaz tyl-
ko do gotowania posiłków na kuchenkach gazowych, za 
1 m sześć. gazu wysokometanowego płacą 131,09 grosza 
(bez podatku VAT). Od sierpnia te gospodarstwa domowe 
będą płacić 11,89 gr za 1kWh gazu wysokometanowego 
(bez VAT). 

Odpowiednio zmieniają się też cenniki dla klientów 
podłączonych do sieci, w której płynie gaz zaazotowany Ls 

lub Lw, a także dla klientów podłączonych do sieci z gazem 
LPG.

Takie przeliczenia mogą wywołać chaos wśród klientów 
firm gazowych, przyzwyczajonych do płacenia za określo-
ną objętość zużytego surowca. Na szczęście na nowym 
rachunku z gazowni znajdzie się też informacja o tym, ile 
metrów sześciennych gazu zużyliśmy, a także o tzw. współ-
czynniku konwersji, czyli o wskaźniku przyjętym do przeli-
czania objętości na zawartą w nim energię.

I jeszcze jedna ważna uwaga: nie trzeba zmieniać licz-
ników gazu przy tej operacji – jak podkreślają URE i PGNiG.

Zmiana jednostek w rozliczeniach ilości zużytego gazu 
nie wiąże się też ze zmianą wysokości opłat za paliwo ga-
zowe i usługę jego dostawy. Dotychczasowe taryfy PGNiG 
mają pozostać bez zmian do końca roku. Nie zmieni się 
też stawka stałej opłaty abonamentowej, doliczonej do ra-
chunków za gaz.

Teoretycznie zatem wprowadzona od sierpnia zmiana 
systemu naliczania zużycia gazu powinna być neutralna 
dla konsumentów. I wysokość rachunków przysyłanych 
nam z gazowni nie powinna się zmieniać.

To jednak tylko teoria. Bo URE i PGNiG uprzedzają, że 
„ewentualne zmiany płatności wynikać mogą z różnic cie-
pła spalania w poszczególnych punktach sieci gazowej oraz 
zaokrągleń powstałych w wyniku przeliczeń”. Te różnice 
w stosunku do dotychczasowych rachunków mają wynieść 
nie więcej niż „plus minus 1 proc.”. Jak będzie w rzeczywi-
stości: przekonamy się, porównując jesienią stare i nowe 
rachunki z gazowni.

Przedruk: Gazeta Wyborcza

Rachunek z gazowni jak z elektrowni
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Kiedy sprawa zadłużenia z tytułu opłat za zajmowany 
lokal mieszkalny jest pozostawiona bez reakcji dłużni-
ka, Spółdzielnia Mieszkaniowa jako wierzyciel działający 
w imieniu i na rzecz wszystkich mieszkańców nie ma in-
nego wyjścia, jak tylko skierowanie sprawy na drogę po-
stępowania sądowego. Jest to decyzja niosąca dolegliwe 
konsekwencje dla samego dłużnika. Prawomocny nakaz 
zapłaty, jeśli dług nie został uregulowany w trakcie trwają-
cego postępowania sądowego trafia do Komornika – egze-
kucja komornicza to przymus i ostateczność.

Zadaniem komornika jest prowadzenie postępowania 
tak, aby ściągnąć skutecznie z majątku dłużnika należności 
dla wierzyciela. Komornik może zająć poszczególne skład-
niki majątku dłużnika i przeprowadzić licytację z ruchomo-
ści lub nieruchomości a następnie sprzedać zajęte składni-
ki w trybie licytacji publicznej. Przepisy prawa określają, co 
dokładnie może zająć komornik, a co powinien pozostawić 
dłużnikowi jako środki niezbędne do życia i utrzymania. 
Wyłączeniu podlegają przedmioty, które z przyczyn huma-
nitarnych czy społecznych nie podlegają egzekucji , jak np.: 
przedmioty domowe, ubrania, odzież niezbędna do wyko-
nywania zawodu oraz żywność lub opał.

Wśród rzeczy ruchomych podlegających zajęciu może 
znaleźć się sprzęt AGD i RTV, wyposażenie mieszkania, 
komputery czy pojazdy mechaniczne. Po zajęciu rzeczy 
przez komornika wyznaczana jest licytacja publiczna, któ-
rej celem jest sprzedaż zajętego dobra. W postępowaniu 
mogą być wyznaczone dwie licytacje. Na pierwszej licytacji 
cena wywołania wynosi 75% wartości rynkowej, na kolejnej 
natomiast cena wywołania wynosi 50% tej ceny. Pieniądze 
uzyskane ze sprzedaży przekazywane są na zaspokojenie 
wierzyciela, po potrąceniu kosztów postępowania egze-
kucyjnego. Komornik może ponadto prowadzić egzekucję 
z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń emerytalno-rento-
wych, rachunków bankowych, praw majątkowych czy akcji 
i udziałów.

Szczególnie dolegliwą egzekucją jest licytacja z nieru-
chomości, takich jak: domy, mieszkania, działki i garaże. 
Ma ona miejsce wówczas, gdy dłużnik nie posiada rucho-

mości podlegających zajęciu. Coraz częściej dochodzi do 
egzekwowania zadłużenia z nieruchomości, w wyniku 
czego coraz więcej mieszkań trafia na licytacje komorni-
cze. Istnieje oficjalny portal o licytacjach komorniczych, 
który zawiera obwieszczenia o prowadzonych licytacjach 
różnych nieruchomości. Zakup nieruchomości na licyta-
cji komorniczej może być alternatywą zakupu na wolnym 
rynku, a u podłoża takich transakcji leży atrakcyjna cena 
nieruchomości, niższa od rynkowej, bowiem cena wy-
woławcza na licytacji wynosi ¾ ceny oszacowania, będą-
cej odpowiednikiem ceny rynkowej. W drugim terminie 
licytacji mieszkanie będzie zlicytowane za połowę jego 
wartości rynkowej. A jeśli w danym postępowaniu, mimo 
przeprowadzenia dwóch licytacji nie dojdzie do sprzedaży 
nieruchomości z powodu braku nabywców, takie postę-
powanie zostaje umorzone, a kolejne może być wszczęte 
nie wcześniej niż za pół roku.

Zadłużeni mieszkańcy lokali mieszkalnych o statusie 
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub od-
rębnej własności muszą zdawać sobie sprawę z tego, że 
ostrzeżenie o ich zadłużeniu jest ujawnione w księdze wie-
czystej jako zabezpieczenie przed zbyciem. Spółdzielnia 
prowadzi rejestr ksiąg wieczystych, w którym znajdują się 
ostrzeżenia.

Warto również wiedzieć, że nabycie mieszkania na licy-
tacji jest nabyciem pierwotnym, bez długów poprzednika, 
co w połączeniu z atrakcyjną ceną jest dużą zachętą dla po-
tencjalnych nabywców. Ten rynek ma charakter dynamicz-
ny – w ciągu ostatnich dwóch lat w Polsce zdecydowanie 
wzrosło zainteresowanie licytacjami.

I jest to ważny powód, aby mieszkańcy, mający proble-
my z płatnościami swoich należności reagowali na otrzy-
maną ze Spółdzielni korespondencję, której celem jest 
doprowadzenie do zawarcia ugody i dobrowolnego zapła-
cenia długu. Pisma są również ostrzeżeniem przed kosz-
towną drogą sądową, mogącą zakończyć się utratą „dachu 
nad głową”.

H B-P

Moje zadłużenie w Spółdzielni
Co zajmie Komornik w drodze licytacji?
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Już wakacje. Większość osób mając przed sobą per-
spektywę dłuższego urlopu lub „wolnego” od innych obo-
wiązków ma nadzieję że będą to najmilsze dni w ciągu ca-
łego roku. Jesteśmy przekonani że po zakończeniu wakacji 
będziemy wypoczęci, zrelaksowani i pełni nadziei do po-
dejmowania nowych wyzwań. Czas wolny jest dla większo-
ści osób czasem na nadrabianie zaległości w długim śnie, 
rozkoszowanie się beztroskim lenistwem, oraz dogadzanie 
sobie na wszelkie możliwe sposoby. Rzeczywiście wysy-
pianie się czy spędzanie całego dnia na leżaku sprawi nam 
przyjemność. Należy pamiętać jednak, że spędzając w ten 
sposób czas wolny będziemy mniej wypoczęci niż gdy 
spędzimy go aktywnie. Dzięki aktywności zyskujemy wiele 
nowych wrażeń i doświadczeń a przede wszystkim popra-
wiamy swoją kondycję i samopoczucie.

Czas wolny w okresie wakacji może być okazją do oso-
bistych i duchowych wzbogaceń np. czytania książek na 
które zawsze brakuje nam czasu, okazji do spotkań z no-
wymi ludźmi, odświeżenia starych kontaktów oraz źródłem 
wspaniałych wspomnień. Możemy w tym okresie poznać 
i zobaczyć wiele wspaniałych miejsc, środowisk oraz osób 
i nie jest w tym potrzebny drogi, daleki wyjazd „na pokaz”. 
Urlop w gospodarstwie agroturystycznym może dostar-
czyć znacznie bogatszych doświadczeń niż podróż na dru-
gi koniec świata.

Coraz częściej zastanawiamy się, czy wakacje lub urlop 
powinniśmy spędzać razem z dziećmi. Niestety coraz czę-
ściej rodzice ulegają modzie na „wakacje od dzieci” tracąc 
w ten sposób jedyną być może w ciągu roku okazję do spę-
dzenia wspólnego czasu z dziećmi oraz lepszego ich po-
znania i wzmocnienia więzi. Nie oznacza to oczywiście, że 
rodzice zawsze powinni wyjeżdżać ze swoimi pociechami. 

Dzieci z czasem będą miały własne plany wakacyjne, dlate-
go może warto jak najdłużej utrzymać zwyczaj wspólnych 
wyjazdów całej rodziny. 

Jednym z istotnych elementów dobrego wykorzystania 
czasu jest planowanie. Naturalną rzeczą jest planowanie 
czasu wolnego, ale czy warto planować dokładny przebieg 
wyjazdu urlopowego, weekendu lub pojedynczego dnia? 
Wiele doświadczeń wskazuje na to, że takie planowanie 
może nam bardzo pomóc, abyśmy nie tracili czasu, zreali-
zowali nasze cele, wypoczęli, nie irytując się z powodu cią-
głych niespodzianek. Naturalnie nie powinniśmy przy tym 
zapominać, że jesteśmy na wakacjach i różne niespodzianki 
i odstępstwa od wcześniejszych planów niekoniecznie mu-
szą być złe. Kiedy mówimy o niespodziewanych sytuacjach, 
warto wspomnieć że najbardziej wspominamy różne przy-
gody. Tylko od nas zależy, czy fakt, że podczas wspinaczki 
górskiej lub wycieczki rowerowej zostaniemy przemoczeni 
przez deszcz, stanie się początkiem całej serii narzekań, czy 
początkiem przygody, którą będziemy długo wspominać. 

Przed nami wakacje, wiele możliwości i dużo wolnego 
czasu do odpoczynku, szkoda byłoby go zmarnować.

Marzena Hubala

Nowe mieszkania
w Spółdzielni

W miesiącu kwietniu br. na osiedlu J. Kilińskiego przy 
ul. J. Piłsudskiego 10 D oddany został do użytku wielo-
rodzinny budynek mieszkalny. Budynek posiada dwie 
klatki schodowe cztery kondygnacje, 24 mieszkania oraz 
8 miejsc postojowych w dwóch garażach podziemnych. 
Powierzchna użytkowa mieszkań wynosi od ok. 39 m2 
do 69 m2, łączna powierzchnia użytkowa to 1  404,02 
m2. Każde z mieszkań posiada zadaszony balkon o po-
wierzchni ok. 6,5 m2. Wokół budynku powstały: parkingi, 
droga, chodniki i zieleńce. Zmodernizowany został rów-
nież pobliski plac zabaw dla dzieci. Blok wybudowany 
został metodą tradycyjną i  sfinansowany z własnych 
środków przyszłych właścicieli. Mieszkania zaprojekto-
wane i  wykonane zostały pod potrzeby mieszkańców 
w stanie „deweloperskim” do indywidualnego wykoń-
czenia. Obecnie trwają prace wykończeniowe prowa-
dzone przez właścicieli mieszkań. 

W związku z dużym zainteresowaniem (dogodne 
położenie, atrakcyjna cena 1 m2) Spółdzielnia rozważa 
budowę kolejnego budynku w tym rejonie miasta.

Zarząd

Czas na wypoczynek
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Spotkanie z cyklu „Ciekawy Człowiek”
Kolejne spotkanie z cyklu „Ciekawy Człowiek” odbyło się 
w dniu 7 maja 2014 r. w świetlicy osiedlowej przy ul. Orzesz-
kowej 28. Gościem spotkania była Magdalena Kosicka-
Leszczyńska specjalista komunikacji, mediator. Tematem 
spotkania był wykład p.t. „Słuchać, aby usłyszeć – mówić, 
aby być usłyszanym” czyli porozumienie bez przemocy. 
Kolejne spotkanie z cyklu „Ciekawy Człowiek” odbędzie się 
24 września 2014 r.

„Dzień Matki”
W dniu 22 maja 2014 r. w siedzibie klubu seniora „Pogod-
nej Jesieni” odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia 

Matki z udziałem dzieci ze Środowiskowego Ogniska TPD 
przy ul. Peowiaków. 
Były wiersze, piosenki, laurki i życzenia. Spotkanie zakoń-
czyło się wspólnym śpiewem i słodkim poczęstunkiem.

„Miejsce przyjazne dzieciom”
W dniu 29 maja w świetlicy osiedlowej Spółdzielni Miesz-
kaniowej im. Waleriana Łukasińskiego przy ul. Orzeszkowej 
28 odbyło się uroczyste podsumowanie akcji „Miejsce przy-
jazne dzieciom”. Patronat honorowy nad akcją sprawował 
Prezydent Miasta Zamościa Pan Marcin Zamoyski. Patronat 

Wyciągnięcie ręki do drugiego człowieka, który potrze-
buje pomocy to nasz bezwzględny obowiązek. Obowią-
zek, który przynosi wiele korzyści zarówno osobie będącej 
w trudnej sytuacji, jak i tej pomagającej. Jest to stan, dzięki 
któremu obie strony dzielą się tym co piękne i wartościo-
we. Pomoc powoduje radość i ulgę. Zwrotnie otrzymujemy 
uśmiech, który wpływa na nasz spokój wewnętrzny oraz 
akceptację siebie. To z kolei powoduje w nas potrzebę czu-
wania i dalszej pomocy.

Wolontariusze pracujący na rzecz ludzi starszych 
i samotnych żyją w świecie, w którym nie ma miejsca na 
egoizm. Potrafią zrezygnować ze swoich planów po to, by 
złagodzić ból i cierpienie, po to, by samotność nie była tak 
dokuczliwa.

Klub Wolontariusza Pomocna dłoń działa aktywnie. 
Jesteśmy grupą tworzoną przez młodzież i osoby dorosłe. 
Jesteśmy odpowiedzialni, można na nas polegać. Młodzi 
wolontariusze chętnie uczestniczą w akcjach, które są 
inicjowane na rzecz osób niepełnosprawnych, czy dzie-
ci z Domu Dziecka. Zbiórka żywności i nakrętek, pomoc 
w odrabianiu lekcji, opieka nad osobami starszymi i ma-
łymi dziećmi, już na stałe wpisały się do działań wolonta-
riuszy.

Jednak praca młodzieży czy osób dorosłych zadekla-
rowanych jako wolontariusze, nie zwalnia z obowiązku 
pomagania sąsiedzkiego. My dajemy przykład, jak nie 
przechodzić obojętnie wobec chorego bądź samotnego 
sąsiada. Czasami to tylko kwestia zrobienia drobnych zaku-
pów, przypilnowania dziecka, albo wyprowadzenia psa na 
spacer. Dla nas niewiele, a ile możemy zyskać... - ogromny 
bukiet uśmiechu. To mało?

Takie gesty czynią z nas dobrych, wrażliwych ludzi. Nie 
bójmy się ich.

Zbliżają się wakacje. Od nas osób dorosłych zależy jak 
zagospodarujemy czas młodym ludziom. Wielu uczniów 
spędzi wakacyjny czas przed blokiem. Wyjdźmy z inicja-
tywą do naszych dzieci aby każdego dnia zrobiły coś po-
żytecznego dla swoich najbliższych sąsiadów będących 
w potrzebie. Drobiazg, który wykształci w nich poczucie 
wrażliwości, odpowiedzialności i szacunku. Rozmawiajmy 
o tym w naszych domach. Może gesty których nauczymy 
młodych ludzi będą kiedyś skierowane w naszą stronę?

Niech przykład jaki dają wolontariusze z Klubu Pomoc-
na dłoń, naszej Spółdzielni Mieszkaniowej będzie alterna-
tywą dla dobrego spędzania wakacji. Czyniąc dobro wokół 
siebie stajemy się lepsi.

Wakacje pod hasłem pomagania

Przegląd wydarzeń kulturalnych
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medialny sprawowały zamojskie media: Tygodnik Zamoj-
ski, Katolickie Radio Zamość, Gazeta Zamojska, portal Roz-
tocze. net. oraz Radio Lublin. 
Akcja trwała od marca do kwietnia 2014 r. Celem akcji 
zgodnie z regulaminem było wskazanie miejsc przyjaznych 
dzieciom. 

Decyzją Kapituły Konkur-
sowej wyróżnione firmy 
i instytucje publiczne z rąk 
Zastępcy Prezydenta Miasta 
Zamościa Tomasza Kossow-
skiego oraz Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Jerzego 
Nizioła otrzymały certyfikaty „Miejsca przyjazne dzieciom”. 
Podmioty, które otrzymały certyfikaty, upoważnione zo-
stały również do oznakowania swojego lokalu charaktery-
styczną plakietką „Miejsce przyjazne dzieciom” i posługi-
wania się tym tytułem przez cały rok. 
Z uwagi na duże zainteresowanie inicjatywą, akcję będzie-
my kontynuować w latach kolejnych. 
Oto laureaci akcji:
1. NZOZ Maria Kietlińska – Przychodnia Specjalistyczna
2. Galeria „Twierdza”
3. Pizza Rino Galeria Revia Park
4. Violinki – Akademia Rozwoju Talentu
5. Urząd Miasta Zamość
6. Faktoria cafe 
7. Ogród Zoologiczny w Zamościu im. Stefana Milera
8. Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego
9. Zamojski Dom Kultury
10. Restauracja LUNETA
11. Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego 
12. Centrum Stomatologii Estetycznej „Multimed”
13. Prywatna Szkoła Muzyczna „Yamaha”
14. Salon Fryzjerski FASHION HAIR
15. Centrum Kultury Filmowej „Stylowy”
16. Muzeum Zamojskie

Zawody Klasy „Żuczek” rozstrzygnięte!
W dniu 14 czerwca na terenie osiedla Planty odbyły się II 
Zawody Modeli Latających z napędem gumowym Klasy 
„Żuczek” o puchar przechodni Dyrektora Aeroklubu Zie-

mi Zamojskiej. Organizatorem zawodów była Spółdzielnia 
Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego i Aeroklub Zie-
mi Zamojskiej. Celem zawodów jest popularyzowanie mo-
delarstwa wśród dzieci i młodzieży. 
Do zawodów przystąpiły drużyny:
Klub Modelarski SM im. J. Zamoyskiego w Zamościu 
Klub Modelarski „Falkon” w Sawinie
Klub Modelarski „Orlik” w Hrubieszowie 
Klub Modelarski SM im. W. Łukasińskiego w Zamościu
Pomimo zmiennych warunków atmosferycznych, które 
stanowiły wyjątkowe utrudnienie, w ocenie sędziów naj-
lepszą drużyną okazała się drużyna modelarska z Klubu 
Modelarskiego „Orlik” z Hrubieszowa. 
Zwycięzcy otrzymali puchar przechodni Dyrektora Aero-
klubu Ziemi Zamojskiej i nagrody rzeczowe. 
W klasyfikacji indywidualnej największą ilość punktów 
zdobyli:
Patryk Bajer – reprezentant Klubu Modelarskiego „Orlik”
Michał Puchacz – SM im. W. Łukasińskiego
Rafał Czerwieniec – SM im. J. Zamoyskiego
Grzegorz Serafin – SM im. W. Łukasińskiego 
Piotr Rewucha – SM im. J. Zamoyskiego

Kolejny sukces naszych zawodników
w Gliwicach
W dniach 7-8 czerwca 2014 r. w Gliwicach, grupa zawodni-
ków z modelarni działającej przy Spółdzielni Mieszkanio-
wej im. W. Łukasińskiego wzięła udział w 45 Mistrzostwach 
Polski Modeli Latających dla Juniorów Młodszych Klasy 
F2A/M, F2B/M, F3J/M. 
Po dwudniowej rywalizacji w klasyfikacji indywidualnej 
Grzegorz Serafin zajął pierwsze miejsce i złoty medal, a tym 
samym został Mistrzem Polski Modeli Latających dla Junio-
rów Młodszych Klasy F2B/M. 
Na miejscu trzecim i czwartym uplasowali się Michał Pu-
chacz i Kamil Czop także reprezentanci Modelarni SM im. 
Waleriana Łukasińskiego. 
W klasyfikacji drużynowej nasi modelarze wywalczyli trze-
cie miejsce, zdobywając tytuł Wicemistrza Polski Modeli 
Latających Klasy F3J/M. 
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Spektakl dla dzieci
W dniu 29 czerwca 2014 r. w świetlicy osiedlowej przy ul. 
Orzeszkowej 28 w ramach 39 Zamojskiego Lata Teatralne-
go odbył się spektakl dla dzieci pt. „Pan Tom buduje dom” 
wg Stefana Themersona. 
Spektakl w reżyserii Jacka Popisa to historia budowy domu 
dla ciekawych świata małych budowniczych.
Organizatorami spektaklu była Spółdzielnia Mieszkaniowa 
im. Waleriana Łukasińskiego oraz Zamojski Dom Kultury. 

„Wędrująca Estrada”
W dniu 8 lipca 2014 r. na osiedlu Planty obok Szkoły Podst. 
Nr 10 odbyła się plenerowa impreza rekreacyjna pn. „Wę-
drująca Estrada”. Impreza została sfinansowana ze środków 
Miasta Zamość. Organizatorem przedsięwzięcia było Mia-
sto Zamość, Zamojski Dom Kultury, Zarząd Osiedla Peowia-
ków oraz Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integra-
cyjnymi. W trakcie imprezy odbyły się warsztaty plastyczne, 
teatralne, pokazy balonowe, zawody sportowe, występy 
muzyczne w wykonaniu dzieci oraz uczestników klubów 
seniora „U Waleriana” i „Pogodnej Jesieni” działających przy 
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego. 

Konkurs trwa
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego 
w Zamościu zaprasza mieszkańców do udziału w konkursie 
„Na najładniejszy balkon i ogródek przyblokowy”. 
1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców osiedli spół-

dzielczych.
2. Celem konkursu jest podnoszenie estetyki na osiedlach 

administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową.
3. Oceny balkonów i ogródków dokona Komisja powoła-

na przez Zarząd Spółdzielni w terminie do 14.08.2014.
4. Decydującym kryterium w ocenie balkonów oraz 

ogródków będą najciekawsze kompozycje kwiatowe.
5. Wyniki konkursu ogłoszone będą podczas trwania XVIII 

Pikniku Rodzinnego w dniu 31.08.2014 r.

 „Pomocna dłoń”
Przypominamy mieszkańcom, że na terenie naszej spół-
dzielni nadal funkcjonuje Klub Wolontariatu „Pomocna 
dłoń”. Osoby, które potrzebują pomocy, prosimy o kontakt 
ze Spółdzielnia Mieszkaniową pokój nr 17, lub koordyna-
torem Marią Typiak. Informujemy także, że Klub Wolon-
tariatu bierze udział w akcji „zbieramy zakrętki”, które 
będą przeznaczone na zakup protezy dla 3-letniej Natalki. 
Zbiórka nakrętek prowadzona jest w biurze Spółdzielni 
Mieszkaniowej przy ul. Wiejskiej 17, oraz poszczególnych 
administracjach. 
Wszelkie informacje dotyczące osób potrzebujących po-
mocy prosimy kierować pod nr tel. 84 638 03 34.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasiń-
skiego w Zamościu ma przyjemność zaprosić mieszkań-
ców naszych osiedli oraz mieszkańców Zamościa na XVIII 
Piknik Rodzinny, który odbędzie się w dn. 31.08.2014 r. 
na terenach rekreacyjnych nad rzeką Łabuńką.
 
Piknik rozpoczniemy o godz. 1500 blokiem zabaw 
dla dzieci. Gwiazdą wieczoru na tegorocznym pikni-
ku będzie zespół BAHAMA BONEY M z repertuarem 
muzyki pop i disco. W wykonaniu zespołu usłyszymy 
największe przeboje z lat 70-tych tj. Rivers of Babylon, 
Daddy Cool, Sunny, Belfast i inne. Piknik zakończymy 
o godz. 22ºº pokazem ogni sztucznych. 

Uczestnikom pikniku zapewniamy dobrą zabawę. 

Zapraszamy dzieci, młodzież, osoby dorosłe na zaję-
cia sportowe, które obywać się będą na terenach re-
kreacyjnych Spółdzielni nad rzeką Łabuńką w każdy 
wtorek i czwartek od godz. 15.30-17.00.

Zajęcia sportowe będą prowadzone pod okiem in-
struktora Krzysztofa Turzynieckiego.

Z A P R A S Z A M Y

W  o k r e s i e  w a k a c j i


