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Pogodnych, zdrowych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
a w Nowym Roku 2014
wszelkiej pomyślności,
spełnienia marzeń
i samych sukcesów

życzą

Marcin Zamoyski
Prezydent Zamościa

Jan Wojciech Matwiejczuk
Przewodniczący Rady Miasta Zamość

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
składamy serdeczne życzenia
wszelkiej pomyślności, radosnych przeżyć, rodzinnego ciepła,
obfitości wszelkich dóbr i łask.
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia
przyniesie w Nowym Roku 2014
szczęśliwe osobiste doznania
oraz spełni zamierzenia i dążenia zawodowe.
Rada Nadzorcza, Zarząd, Pracownicy
Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W. Łukasińskiego w Zamościu

W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy
Rok żegnamy minione miesiące i pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.
Pragniemy przeżyć niepowtarzalne świąteczne chwile w pokoju i wzajemnej
bliskości. Serdeczne życzenia: zdrowia, pogody ducha, spełnienia
wszystkich marzeń, zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów składa

W imieniu Zarządu Osiedla Orzeszkowej i Reymonta
Przewodnicząca Janina Gąsiorowska
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Spółdzielcza – świąteczna paczka
Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia tworzą
wyjątkową atmosferę dla każdego z nas. Jest to okres,
który kojarzy się z ciepłem domowego ogniska oraz
czasem spędzonym w gronie najbliższych. Szczególnie
dla wielu ludzi będących w trudnej sytuacji życiowej
i materialnej mają one wyjątkowe znaczenie. Nabierają ciepłego wyrazu, kiedy odczują bliskość bratniej duszy, pomocnej dłoni. Wielu z nas właśnie w tym okresie
oczekuje wsparcia i pomocy.
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu, już od kilku lat jest organizatorem
świątecznej akcji zbiórki darów żywnościowych. Akcja
ta ma na celu zebranie żywności, która przed Świętami Bożego Narodzenia jest przekazywana dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej Spółdzielni,
a w szczególności do rodzin wielodzietnych, osób chorych, samotnych i starszych. Mając na względzie szczególne sytuacje, kiedy życiowe trudności są często ukryte,
staramy się dotrzeć do osób, które tej pomocy potrzebują. Jednak trudno byłoby wspierać potrzebujących bez
pomocy sponsorów – ludzi szlachetnego serca, którym
los drugiego człowieka nie jest obojętny. Wszystkim

sponsorom składamy serdeczne podziękowania i życzymy zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz
pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym
Roku.
Spółdzielczą świąteczną akcję wsparli:
Państwo Jadwiga i Bogdan Skrzypczukowie, Pani Elżbieta
Kucharska, Pan Dariusz Otrocki, Panowie D. Łyś i Z. Stręciwilk PHU Lotus „Delikatesy Centrum”, Pani Janina Kostrubała, Pan Zygmunt Sikora, Pan Lucjan Wójtowicz, Panowie
H. Wrębiak M. Witkowski Zakłady Przetwórstwa Mięsnego
w Tomaszowie Lubelskim, PKPS w Zamościu, Mars Dystrybucja sp. z o.o. w Zamościu.
Redakcja

Działalność Spółdzielni na rzecz osób starszych
Coraz częściej w mediach można usłyszeć o zjawisku starzenia się naszego społeczeństwa. Proces ten widoczny jest
przede wszystkim w miastach pozbawionych przemysłu,
a tym samym perspektyw dla młodego pokolenia. Po emigracji młodzieży do dużych, rozwijających się aglomeracji
w naszym mieście, a w konsekwencji także w Spółdzielni coraz większego znaczenia nabierają potrzeby osób starszych.
Realizacja tych potrzeb to przede wszystkim tworzenie odpowiednich warunków życia, których podstawowym elementem są właściwe i przyjazne warunki zamieszkiwania.
Przedstawiając obecnie podejmowane działania związane z zapewnieniem osobom starszym jak najlepszych
warunków zamieszkiwania warto wskazać na realizowaną
przez Spółdzielnię działalność społeczno-kulturalną. Aktualnie w Spółdzielni Łukasińskiego funkcjonują dwa kluby
seniora skupiające osoby starsze zainteresowane wspól-
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nym spędzaniem czasu. W ramach działalności Spółdzielni
prowadzony jest spółdzielczy klub wolontariatu zrzeszający młodzież zainteresowaną niesieniem pomocy głównie
osobom starszym, schorowanym lub mającym problemy
z czynnościami dnia codziennego. W ramach działalności
społeczno-kulturalnej tworzone są także warunki funkcjonowania licznych kół zainteresowań. Przykładem może
posłużyć koło brydża sportowego lub prowadzone od niedawna zajęcia plastyczne dla seniorów.
Kolejnym obszarem działalności Spółdzielni dla osób
starszych jest tworzenie przyjaznej infrastruktury osiedlowej. W ramach działań podejmowanych w tym zakresie
przede wszystkim likwidowane są bariery architektoniczne
utrudniające życie osobom mającym problemy w poruszaniu się. Podczas remontu istniejących oraz tworzenia
nowych ciągów komunikacyjnych w pierwszej kolejności
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uwzględniane są potrzeby osób niepełnosprawnych. Z myślą przede wszystkim o seniorach tworzone są osiedlowe
miejsca rekreacji, wypoczynku i relaksu. Prócz tworzonych
dotychczas skwerów i ciągów spacerowych w bieżącym
roku powstała pierwsza osiedlowa siłownia na świeżym
powietrzu. Z ustawionych na osiedlu Oboźna przy głównym ciągu urządzeń korzystają przede wszystkim osoby
starsze zainteresowane aktywnym trybem życia. Proces
tworzenia tzw. ogrodów zdrowia będzie kontynuowany
w nadchodzącym roku. Najczęściej zgłaszanym przez osoby starsze postulatem jest wymiana ławek osiedlowych
stanowiących dla mieszkańców podstawowe miejsce odpoczynku na świeżym powietrzu. Pomimo zdarzających
się negatywnych opinii dotyczących istnienia ławek osiedlowych takie urządzenia małej architektury znajdują się
prawie przy każdej klatce schodowej.
Nie bez znaczenia jest również prowadzona przez Spółdzielnię działalność informacyjno-edukacyjna. Przykładem
mogą posłużyć organizowane zebrania z mieszkańcami
których najczęstszym tematem jest realizacja potrzeb zgłaszanych przez osoby starsze oczekujące przede wszystkim
spokoju i bezpieczeństwa. Na uwagę zasługują także artykuły i publikacje zamieszczane w prasie spółdzielczej których tematyka w znaczącej części dotyczy osób starszych.
Działalność Spółdzielni to również monitoring sytuacji
życiowej osób w podeszłym wieku wymagających wsparcia i opieki. Zbierane informacje o osobach starszych, czę-
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sto samotnych lub potrzebujących pomocy przekazywane
są do Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Na uwagę
zasługuje tutaj także owocna współpraca z Zarządami poszczególnych osiedli oraz innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób potrzebujących pomocy.
Realizując wytyczne Zarządu Spółdzielni żaden pracownik administracji spółdzielczej nie może pozostawać
obojętny na problemy i potrzeby osób starszych. Dotyczy
to przede wszystkim sytuacji z którymi osoby starsze po
prostu nie będą mogły sobie poradzić. Naturalnym zjawiskiem jest pomoc pracowników administracji osiedlowych
przy np. przenoszeniu ciężkich przedmiotów lub wymianie
spalonej żarówki. Obecnie w okresie zimy osoby starsze
mogą zgłaszać do Spółdzielni potrzeby w zakresie pomocy
przy usuwaniu sopli z parapetów lub śniegu zalegającego
na balkonach.
Analizując podejmowane w tym zakresie działania musimy mieć świadomość, że los osób starszych zależy w dużym stopniu od nas samych i naszej społecznej wrażliwości.
Warto o tym pamiętać podpisując np. wniosek o likwidację
ławki przed budynkiem, aby nasza decyzja nie skrzywdziła
osoby starszej która z tej ławki korzysta. Aby zapewniając sobie spokój i wygodę nie ograniczyć realizacji potrzeb tej części społeczeństwa, której z uwagi na podeszły wiek jesteśmy
winni szacunek, wyrozumiałość, a przede wszystkim opiekę.
Krzysztof Krzysztoń

„Pomocna Dłoń” w działaniu

Klub Wolontariatu „Pomocna dłoń”, działający w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu, powoli staje się jej nieodłącznym elementem. Zakres czynności i obowiązków jakie wykonują wolontariusze
poszerza się, pojawiają się nowe inicjatywy. Obecność
osób, które włączają się do pomocy sprawia, że mieszkańcom naszej Spółdzielni żyje się lepiej i spokojniej.
Widocznym staje się cel, jaki przyświeca naszemu Klubowi – oprócz pomocy, zaszczepienie świadomości samego istnienia wolontariatu i jego służebnej roli. Korzyści płynące z naszych działań znajdują odzwierciedlenie zarówno
w przypadku osób przyjmujących pomoc jak i jej dawców.
Pomaganie jako jedna z form edukacyjnych, to dobry
przykład dla młodzieży, mający wpływ na dalsze ich życie.
Naturalnym zjawiskiem stała się współpraca różnych insty-

tucji z Klubem Wolontariatu naszej Spółdzielni. Wolontariusze, zarówno młodzież jak i osoby dorosłe otrzymują dużą
pomoc i wsparcie ze strony Stowarzyszenia Zamojskie
Centrum Wolontariatu. Oprócz szkół, z którymi kontakt jest
najważniejszy poprzez uczniów, na stałe współpracujemy
z Przychodniami przy ul. Ciepłej, Kilińskiego i Szwedzka.
W naszych planach jest również pomoc „akcyjna” – na
rzecz dzieci z Domu Dziecka i placówek opiekuńczych. Wolontariusze ze szkół odwiedzają nasze świetlice osiedlowe,
pomagając dzieciom w odrabianiu lekcji.
Coraz więcej inicjatyw i działań ośmiela naszych mieszkańców do wyrażania swoich potrzeb. Taka aktywność ułatwia nam funkcjonowanie, pozwala na szybsze podejmowanie decyzji o skierowaniu pomocy do konkretnych osób.
Otwarcie drzwi mieszkań, w których gości ból, samotność i cierpienie to nasz główny cel. Nasze osiedle to nasz
dom i wspólna odpowiedzialność.
Zgłaszajmy do pracowników administracji wszystkie
przejawy obojętności i braku zrozumienia dla osób potrzebujących pomocy.
Maria Typiak
Iwona Proczka
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Klub Rodzica

W październiku bieżącego roku przy
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana
Łukasińskiego rozpoczął działalność Klub
Rodzica.
Klub jest inicjatywą grupy rodziców, którzy poczuli potrzebę stworzenia w naszym mieście miejsca spotkań dla
rodziców wraz z dziećmi. Miejsca, gdzie można przyjść razem z pociechami, dowiedzieć się wartościowych rzeczy
i miło spędzić czas. Klub Rodzica jest inicjatywą czysto społeczną. Spotkania są bezpłatne i niezobowiązujące – może
w nich uczestniczyć każdy (z dzieckiem lub bez), można
przyjść tylko raz lub można dołączyć do nas na dłużej.
Główną ideą funkcjonowania Klubu jest szeroko pojęty
rozwój rodziców. Uważamy, że my jako rodzice, jesteśmy zobowiązani do ciągłego pogłębiania naszej wiedzy, dotyczącej zajmowania się dziećmi i ich wychowywania oraz rozwijania umiejętności w tym zakresie. Dlatego zależy nam,
aby każde spotkanie niosło dla nas wartość dodaną. Czy to
przez spotkania ze specjalistami na interesujące nas tematy, czy też poprzez warsztaty artystyczne, rozwijające naszą
kreatywność, jak również poprzez zwyczajne obcowanie
z innymi rodzicami, wymianę doświadczeń i integrację.
W Klubie Rodzica gościliśmy już konsultanta dietetycznego, z którym rozmawialiśmy na temat komponowania
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zdrowego menu dla nas i naszych dzieci. Był też lekarz,
który zapoznał nas z podstawowymi zasadami udzielania
pierwszej pomocy małym dzieciom. Realizowaliśmy warsztaty origami oraz warsztaty wykonywania kartek świątecznych – przy tego typu aktywnościach możemy pracować
i bawić się wspólnie z naszymi dziećmi, które towarzyszą
nam podczas spotkań.
Staramy się, aby dzieci które przychodzą na spotkania
Klubu Rodzica, ciekawie spędziły wspólny czas z rodzicami.
Wraz z pomocą plastyków z Liceum Plastycznego w Zamościu przygotowujemy dla dzieci twórcze zabawy.
Oprócz cotygodniowych spotkań w kameralnym gronie, chcielibyśmy wśród wszystkich zamojskich rodziców
szerzyć wiedzę z zakresu szeroko pojętego rodzicielstwa.
Wśród naszych pomysłów jest, między innymi, organizacja akcji „Szukamy miejsc przyjaznych dzieciom” w Zamościu. Już wkrótce będziemy informować o jej szczegółach.
Wszystkich rodziców, mających pomysły na jakiekolwiek
działania, pokrewne z naszą działalnością, zachęcamy do
kontaktu. Zapraszamy także do udziału w naszych spotkaniach: w każdy czwartek w godz. 16:30 – 18:30, w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego
przy ul. Wiejskiej 17.
Więcej o Klubie Rodzica można przeczytać na stronie
www.klubrodzicazamosc.blogspot.com
Aleksandra Kuniszyk,
Małgorzata Brogowska

Warto czytać to, co podpisujemy
Każdy z nas ma świadomość wagi własnego podpisu.
Pamiętamy o tym szczególnie wtedy, gdy zawieramy różnego rodzaju umowy lub podpisujemy ważne dokumenty.
O obowiązku zachowania szczególnej ostrożności przy składaniu podpisu co pewien czas ostrzegają nas przekazy medialne podając liczne przykłady ludzkiej naiwności. Ofiarami
warunków zapisywanych drobnym drukiem lub ukrytych
klauzul padają najczęściej osoby starsze, a nie odstąpienie
od takich umów w ustawowym terminie może skutkować
poważnymi konsekwencjami, głównie finansowymi.
Oczywiście są to przypadki skrajne, jednak w naszym
codziennym życiu również zdarza nam się popierać różnego rodzaju inicjatywy. Przeważnie wiemy dokładnie czego
one dotyczą, jednak czasem zawierzamy osobie namawiającej nas do złożenia podpisu nie do końca zastanawiając
się nad wszystkimi konsekwencjami naszej decyzji. Chodzi
tutaj głównie o finansowe konsekwencje realizacji petycji
czyli kto i z jakich środków zrealizuje nasz wspólny postulat. Tym bardziej nie zastanawiamy się w jakim stopniu
obciąży to pośrednio nasz indywidualny budżet. Ponieważ wolałbym w miarę możliwości nie opierać się na zdarzeniach mających miejsce w naszej Spółdzielni postaram
się posłużyć przykładami obcymi.
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W ubiegłym roku zwrócił się do mnie mój znajomy
z prośbą o pomoc w podjęciu decyzji w sprawie poparcia
lub odmowy złożenia podpisu pod wnioskiem o wykonanie monitoringu przy jednej z lubelskich nieruchomości. Po
krótkiej rozmowie stwierdziłem, że wniosek jest jak najbardziej słuszny jednak kierowany dociekliwością poprosiłem
o przesłanie mi całej treści wystąpienia. Po przeczytaniu
petycji od razu zwróciłem uwagę, że realizacja finansowanej przez wszystkich mieszkańców budynku modernizacji
będzie faworyzowała głównie osoby posiadające wykupione miejsca parkingowe. Dodatkowo w dalszej rozmowie dowiedziałem się, że nieruchomość nie jest już nowa
i ma bardziej pilne potrzeby remontowe. Mając na uwadze
wszystkie informacje odradziłem znajomemu poparcie takiego wniosku. Zrobiłem to pomimo ważnego argumentu
bezpieczeństwa przemawiającego za podpisaniem petycji.
Jako kolejny przytoczę przykład, o którym niedawno
czytałem w Internecie. W jednej z warszawskich Spółdzielni
mieszkańcy budynku podpisali się pod wnioskiem o otwarcie i niezamykanie przez cały okres zimy okienek w korytarzach piwnicznych oraz pomieszczeniach gospodarczych.
Podpisy pod petycją do władz Spółdzielni zbierała Pani
opiekująca się dziko bytującymi kotami. Skutki swojej de-
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cyzji odczuli mieszkańcy dopiero wtedy, gdy otrzymali
rozliczenie zużycia centralnego ogrzewania. Składając odwołanie dotyczące wysokości opłat otrzymali odpowiedź,
że wyższa niż dotychczas wysokość rozliczenia za centralne
ogrzewanie związana była bezpośrednio z wyziębianiem
pomieszczeń piwnicznych. Dodatkowo mieszkańcy dowiedzieli się, że w okresie zimy z uwagi na obecność kotów zlecane było odpchlenie piwnic. Koszty z tym związane oczywiście obciążyły solidarnie wszystkich mieszkańców. Na
tym przykładzie dokładnie widać, że osoby podejmując jak
najbardziej szlachetną decyzję nie wzięły pod uwagę jej finansowych konsekwencji. Mając taką świadomość w chwili
podpisywania petycji większość mieszkańców z pewnością
odmówiłaby poparcia wniosku.
W bieżącym roku osobiście zetknąłem się z sytuacją, gdy
mieszkańcy jednego z budynków wielorodzinnych złożyli
swoje podpisy pod petycją napisaną przez osobę zamieszkałą w budynku jednorodzinnym. Wystąpienie dotyczyło
wykonania przy użyciu specjalistycznego sprzętu kosztownych czynności pielęgnacyjnych drzew rosnących na terenie
nieruchomości spółdzielczej. Po przeanalizowaniu wystąpie-
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nia oraz stanu faktycznego stwierdziłem, że realizacja wniosku nie przyniesie żadnej korzyści mieszkańcom Spółdzielni. Tym bardziej nie było podstaw prawnych zmuszających
Spółdzielnię do wykonania tego typu prac. Realizacja wniosku przyniosłaby korzyść jedynie osobie zamieszkującej prywatną posesję, której przeszkadza istnienie drzew rosnących
w sąsiedztwie. Czytając podpisane przez dużą grupę mieszkańców Spółdzielni wystąpienie nie potrafiłem zrozumieć
dlaczego składając swój podpis pod petycją zobowiązali się
sfinansować realizację subiektywnych oczekiwań i potrzeb.
Tym bardziej, że inicjatorem wystąpienia była osoba nie będąca członkiem, a nawet mieszkańcem Spółdzielni.
Mając na uwadze powyższe, warto dokładnie czytać
przedstawiane nam do podpisu wystąpienia, a w razie potrzeby powstrzymać się z decyzją o poparciu lub odmowie
poparcia wniosku do momentu wyjaśnienia wszystkich
okoliczności sprawy. Zebranie większej ilości informacji być
może zmieni nasze wcześniejsze stanowisko, a co ważniejsze uchroni nas od zbędnych i niezasadnych wydatków.
Krzysztof Krzysztoń

Odpowiedzialność za zalanie cudzego mieszkania
Główną przyczyną awarii mających miejsce w naszych
lokalach mieszkalnych są nieszczelności instalacji wodno-kanalizacyjnej. Zalania mieszkań to również najczęstsza
przyczyna szkód majątkowych występujących w budynkach wielorodzinnym. Skutki tego typu zdarzeń mogą być
dla nas mniej uciążliwe jeżeli wykupiliśmy stosowną polisę.
W takim przypadku obowiązek pokrycia kosztów naprawy
ewentualnych zniszczeń lub uszkodzeń będzie ciążył na
naszym ubezpieczycielu. Niestety brak odpowiedniego
ubezpieczenia w określonych sytuacjach może być dla nas
poważnym problemem.
Wszystko za sprawą uchwały Sądu Najwyższego z dnia
19 lutego 2013 roku, która jednoznacznie określiła sposób
ustalania odpowiedzialności za tzw. szkody zalaniowe. Po-

nieważ treść oraz skutki prawne przywołanej uchwały mogą
wzbudzać w określonych sytuacjach zaskoczenie, a nawet
sprzeciw, warto wiedzieć wcześniej na co powinniśmy być
przygotowani w przypadku zalania naszego mieszkania.
Dotychczas ustalanie odpowiedzialności za zalanie lokalu mieszkalnego wodą z pomieszczeń położonych wyżej
opierało się na zastosowaniu jednego z dwóch przepisów
prawnych zawartych w kodeksie cywilnym. Podstawową
różnicą w treści, a w konsekwencji praktycznym zastosowaniu obu artykułów jest fakt, że w pewnym sensie jeden
jest przeciwieństwem drugiego.
Pierwszy przepis to artykuł 433 kodeksu cywilnego
przewidujący odpowiedzialność sprawcy szkody na zasadzie ryzyka. Treść artykułu informuje: „za szkodę wyrządzo-

5

Nr 3/2013/Grudzień

Rok 15

ną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek
przedmiotu z pomieszczenia jest odpowiedzialny ten, kto pomieszczenie zajmuje, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły
wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby
trzeciej, za którą zajmujący pomieszczenie nie ponosi odpowiedzialności i której działaniu nie mógł zapobiec”. Mówiąc
najogólniej interpretacja tego przepisu sprowadza się do
stwierdzenia, że za każde zalanie odpowiedzialna jest osoba zajmująca lokal w którym nastąpiła awaria. Oczywiście
mowa tutaj o awariach instalacji i urządzeń za których stan
odpowiedzialność ponosi właściciel lub użytkownik lokalu. W tym przypadku nie jest konieczne stwierdzenie winy,
a podstawą ustalenia odpowiedzialności jest fakt posiadania lokalu z którego zalany został inny lokal.
Drugi stosowany dotychczas przepis to artykuł 415
kodeksu cywilnego opierający odpowiedzialność sprawcy szkody na zasadzie winy. Treść artykułu informuje: „kto
z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do
jej naprawienia”. Ten przepis sprowadza się do stwierdzenia,
że odpowiedzialność za szkodę ponosi osoba bezpośrednio winna awarii, która swoim zachowaniem przyczyniła
się do wystąpienia szkody. Istotne jest tutaj stwierdzenie
jednoznacznej winy będącej następstwem najlepiej celowego działania. W praktyce ustalenie winy osoby odpowiedzialnej za zalanie jest bardzo trudne, a czasem wręcz
niemożliwe. Tym bardziej, że obowiązek udowodnienia
winy sprawcy zalania spoczywa na poszkodowanym. Taki
wymóg zawarty jest w artykule 6 kodeksu cywilnego, który stanowi: „ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie,
która z tego faktu wywodzi skutki prawne”.
Opierając się na treści artykułu 415 KC osoba zajmująca
lokal mieszkalny będzie odpowiedzialna za szkodę powstałą w wyniku np. pozostawienia odkręconych kranów, celowego uszkodzenia lub świadomego zaniechania wykonania konserwacji i napraw instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Jednocześnie stosując powyższy przepis ta sama osoba nie
będzie ponosić odpowiedzialności za szkody spowodowane np. pęknięciem wężyka lub innymi nieszczelnościami,
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których wystąpienia właściciel lub użytkownik lokalu nie
mógł wcześniej przewidzieć, a tym samym zapobiec.
Następstwem dowolności stosowania skrajnie różnych
w skutkach przepisów prawnych stały się sprzeczne decyzje podejmowane w bardzo podobnych sprawach. Taki
niekorzystny i uciążliwy stan zmieniło dopiero stanowisko
Sądu Najwyższego. Przywołana wcześniej uchwała była
odpowiedzią na wniosek Rzecznika Praw Ubezpieczonych
zwracającego uwagę na konieczność ujednolicenia zasad
ustalania odpowiedzialności w szkodach wywołanych zalaniem. W podjętej w składzie 7 sędziów uchwale Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że w przypadku zalania lokalu wodą
wypływającą z innego lokalu odpowiedzialność sprawcy
szkody opiera się na zasadzie winy. W takim przypadku
powinien mieć zastosowanie artykuł 415 KC. Jednocześnie
Sąd Najwyższy wykluczył możliwość stosowania przy tego
typu szkodach artykułu 433 KC, który opierał odpowiedzialność sprawcy na zasadzie ryzyka.
W obszernym uzasadnieniu swojej decyzji Sąd Najwyższy poddał pod wątpliwość możliwość stosowania artykułu 433 KC przede wszystkim z uwagi na jego wykładnię
historyczną, ponieważ przepis wywodzi się jeszcze z prawa
rzymskiego. Zachowany praktycznie w niezmienionej formie miał na celu ochronę osób i rzeczy znajdujących się na
zewnątrz budynku przed szkodą, jaką mogły wyrządzić np.
wylewające się ciecze. Świadczy o tym użyte w treści artykułu 433 KC słowo „wylanie” wykluczające zdaniem Sądu
Najwyższego możliwość stosowania przepisu do szkód wywołanych „zalaniem”.
Biorąc pod uwagę prezentowaną obecnie wykładnię
w przypadku np. pęknięcia wężyka (którego stan nie budził
wcześniej żadnych wątpliwości) właściciel lub użytkownik
lokalu w którym nastąpiła awaria nie będzie ponosił żadnej
odpowiedzialności z tytułu zalania wobec osób trzecich.
W konsekwencji osoby poszkodowane nie będą mogły liczyć na jakiekolwiek zadośćuczynienie. Brak odpowiedzialności za szkodę będzie dotyczył zarówno osoby władającej lokalem w którym nastąpiła awaria, jak również firmy
w której osoba ta była ewentualnie ubezpieczona. Naprawa wszystkich wyrządzonych zalaniem szkód w takim
przypadku będzie obciążała wyłącznie poszkodowanego.
Mając na uwadze powyższe niezależnie od naszej
opinii dotyczącej prezentowanego stanowiska Sądu Najwyższego najrozsądniejszym w tej sytuacji rozwiązaniem
będzie ubezpieczenie naszego mienia. Zawarcie takiego
ubezpieczenia tym bardziej znajduje uzasadnienie, jeżeli posiadamy w naszym mieszkaniu cenne wyposażenie
oraz sprzęty mogące ulec zniszczeniu podczas zalania.
Rozważając decyzję o ubezpieczeniu naszego mieszkania
musimy mieć świadomość, że dobra polisa zrekompensuje
nam wszystkie straty wywołane szkodą, a dochodzeniem
roszczeń od ewentualnego sprawcy zalania zajmie się nasz
ubezpieczyciel.
Krzysztof Krzysztoń
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Zimowe utrzymanie ciągów komunikacyjnych
Występujące w okresie zimowym uciążliwe warunki
pogodowe uaktywniają dodatkowe obowiązki nałożone
ustawowo na właścicieli lub zarządców nieruchomości.
Powyższe dotyczy przede wszystkim dbałości o właściwy
stan ciągów pieszych i jezdnych. Obowiązek ten realizowany jest poprzez usuwanie śniegu, śliskości pośniegowej,
a także oblodzeń nawierzchni chodników, wewnętrznych
dróg osiedlowych oraz parkingów. Właściciele nieruchomości mają również obowiązek usuwania zalegającego na
dachach budynków śniegu oraz sopli zwisających z rynien
i krawędzi połaci dachowych.
Uregulowania prawne nakładające na właścicieli i zarządców nieruchomości obowiązek dbałości o stan ciągów
pieszych i jezdnych zawarte zostały w trzech aktach prawnych. Są to: Ustawa Prawo Budowlane, Ustawa o drogach
publicznych, a także Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jakkolwiek regulacje zawarte w dwóch
pierwszych aktach prawnych są zrozumiałe i oczywiste, to
wątpliwości wzbudza treść Art. 5 pkt. 4) Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepis ten nakłada na właścicieli nieruchomości między innymi obowiązek
usuwania śniegu i lodu z chodników miejskich położonych
bezpośrednio na przy granicy działki gruntu. Z punktu widzenia władz miast i gmin taki zapis jest bardzo korzystny, jednak dla części właścicieli prywatnych posesji może
stanowić poważną uciążliwość. Myślę tutaj np. o osobach
starszych, samotnych, często schorowanych, które aby nie
narazić się na mandat porządkowy, a co gorsze odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualny wypadek muszą
wstać wcześnie rano i odśnieżyć miejski chodnik oraz każdorazowo w razie potrzeby usuwać na nim skutki np. oblodzenia. Nie mogę zrozumieć dlaczego ustawodawca nie
zobowiązał do wykonywania tych czynności na własnym
chodniku miejskich służb porządkowych posiadających

specjalistyczny sprzęt, wykwalifikowanych pracowników
oraz środki finansowe pochodzące z naszych podatków.
Analizując sposób realizacji obowiązku dbałości o stan
ciągów komunikacyjnych położonych na terenie naszej
Spółdzielni oraz chodników przylegających do granic nieruchomości spółdzielczych warto podkreślić, że skuteczne wykonywanie tych czynności uzależnione jest przede
wszystkim od właściwej organizacji pracy. Obecnie obowiązek ten wypełniają zatrudnieni w poszczególnych administracjach gospodarze terenu oraz pracownicy Zakładu Konserwacji. Służby odpowiedzialne za utrzymanie
zasobów Spółdzielni we właściwym stanie rozpoczynają
pracę o godzinie szóstej, a w przypadku obfitych nocnych
opadów śniegu nawet o godzinie piątej rano. W takim
przypadku gospodarze terenu w pierwszej kolejności odśnieżają wejścia do klatek schodowych oraz tworzą ścieżki
umożliwiające komunikację. W tym czasie konserwatorzy
przy pomocy sprzętu mechanicznego odśnieżają główne
ciągi komunikacyjne i chodniki położone wzdłuż budynków. W dalszej części dnia następuje poszerzanie odśnieżonych ciągów, a w razie konieczności likwidacja śliskości
pośniegowej. Podczas całego sezonu zimowego dbałość
o właściwy stan ciągów pieszych jest dla Zarządu Spółdzielni oraz podległych służb zadaniem priorytetowym.
Więcej trudności przysparza utrzymanie we właściwym
stanie parkingów osiedlowych. Można to zaobserwować
w okresie obfitych opadów śniegu. Bardzo duża ilość parkingów i zatok parkingowych uniemożliwia wykonanie
czynności odśnieżania jednocześnie w każdym miejscu.
Co gorsze działania takie utrudniają, a w konsekwencji
poważnie spowalniają zaparkowane, często bardzo blisko siebie pojazdy. Kolejnym problemem są ograniczenia
sprzętowe. Zakup oraz utrzymywanie kilku kosztownych
spychaczy i pługów, które byłyby wykorzystywane kilka
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lub kilkanaście dni w roku nie znajduje ekonomicznego
uzasadnienia. W takiej sytuacji pozostaje jedynie wynajem
specjalistycznego sprzętu od firm zewnętrznych, jednak nie
zawsze jest to możliwe. Dzieje się tak dlatego, że w okresie
obfitych opadów śniegu, a w zasadzie zaraz po ich zakończeniu wzrasta zapotrzebowanie na tego typu usługi.
Obowiązek odśnieżania ciągów komunikacyjnych wiążę się wprost z odpowiedzialnością odszkodowawczą za
ewentualne zdarzenia będące następstwem zaniedbań
ze strony właściciela lub zarządcy nieruchomości. W takim wypadku może mieć zastosowanie art. 415 kodeksu
cywilnego stwierdzający, że obowiązany do naprawienia
szkody jest ten, kto wyrządził szkodę ze swojej winy innej
osobie na skutek swojego działania lub zaniechania. Przywołany przepis opiera odpowiedzialność sprawcy, a tym
samym obowiązek naprawienia szkody na zasadzie winy.
Biorąc pod uwagę powyższe nie każde zdarzenie np. upadek na śliskim chodniku będzie oznaczało odpowiedzialność właściciela lub zarządcy nieruchomości. Takie ograniczenie lub całkowite zdjęcie odpowiedzialności może
dotyczyć np. sytuacji wywołanej gwałtownymi opadami
śniegu lub zamarzającego deszczu podczas których nie
ma możliwości zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa
osób korzystających z ciągów komunikacyjnych. Dodatkowo żaden przepis nie precyzuje jak szybko po opadach należy doprowadzić chodnik do odpowiedniego stanu. Można przyjąć, że odpowiedzialność powstaje dopiero wtedy,
gdy właściciel lub zarządca terenu nie zapobiegł zdarzeniu
któremu mógł, a raczej był w stanie zapobiec. Zdarza się,

Palący problem
W dalszym ciągu trwają prace nad nowelizacją ustaw
spółdzielczych. Kilkuletnie doświadczenia w normowaniu
tej części prawa pokazują, że inicjatorom wyraźnie przyświeca cel likwidacji spółdzielni mieszkaniowych. Pomimo
że spółdzielnie są zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych
oraz posiadają swój prywatny majątek to ustawodawca konsekwentnie od dłuższego czasu wkracza w obszar
spółdzielczych organizacji z prawnymi rozstrzygnięciami (uwłaszczenie, wspólnoty mieszkaniowe) nie zawsze
zgodnymi z oczekiwaniami tych dla których jest ono stanowione. Na terenie Polski funkcjonuje ponad 3 tys. spół-

Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego
że w wyniku decyzji sądu częściową odpowiedzialnością za
zdarzenie zostaje obarczony sam poszkodowany, który powinien zdawać sobie sprawę z panujących w danym dniu
lub nocy warunków atmosferycznych.
Wykraczając poza regulacje i rozstrzygnięcia prawne
każdy zarządca lub właściciel nieruchomości musi mieć
świadomość, że obowiązek dbałości o ciągi piesze powinien wynikać nie tylko z normy ustawowej, ale także
ze zwykłego rozsądku oraz troski o życie i zdrowie człowieka. Pamiętając o tym Zarząd Spółdzielni zobowiązał podległe służby do wyjątkowej staranności i dbałości o właściwy
stan chodników osiedlowych. W konsekwencji pracownicy
Spółdzielni rozpoczynają usuwanie śniegu lub oblodzenia będącego następstwem zamarzającego deszczu już
w chwili opadów. Działania takie podejmowane są w razie
konieczności w godzinach od 5 rano do godziny 22 wieczorem, także w dni wolne od pracy.
Licząc na Państwa zrozumienie i obiektywną ocenę
podejmowanych w tym zakresie działań przypominam,
że ewentualne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące dbałości o należyty stan chodników należy w pierwszej
kolejności zgłaszać do administracji osiedlowych lub na telefon dyżurny Spółdzielni. Wprawdzie skuteczność wykonywanych prac na bieżąco kontrolowana jest przez administratorów osiedli, to najcenniejsze opinie należą do
mieszkańców będących każdego dnia użytkownikami ciągów komunikacyjnych.
Krzysztof Krzysztoń

dzielni mieszkaniowych. Wiele z nich zrzeszonych jest w organizacjach krajowych: Związku Rewizyjnym Spółdzielni
Mieszkaniowych RP lub Krajowym Związku Rewizyjnym
Spółdzielni Mieszkaniowych. W listopadzie br. odbył się
zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych
RP. Miałem przyjemność reprezentować naszą spółdzielnię na tym zjeździe a jednocześnie go prowadzić. Wśród
wielu poruszanych problemów dotyczących spółdzielni
mieszkaniowych najwięcej mówiono o nowelizacji ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych. Problem ten wyraźnie
zaakcentował Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz
Jórdeczka w swoim wprowadzeniu do sprawozdania
z ostatniej czteroletniej kadencji.
Jerzy Nizioł

Główne tezy wystąpienia Tomasza Jórdeczki
Przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych były
wielokrotnie nowelizowane, a potem uchylane przez Trybunał Konstytucyjny. Państwo za bezcen rozdało spółdzielczy
majątek. Ograniczając prawa spółdzielni mieszkaniowych,
ustawodawca nie może zapominać, że ma do czynienia ze
zrzeszeniami, które nie są segmentem władzy publicznej, ale
należą do struktury społeczeństwa obywatelskiego.
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Bezkarne łamanie Konstytucji to już recydywa
i trwały obyczaj w polskim parlamencie – być może jest
to praktyczna realizacja hasła ministra sprawiedliwości, który, jak sam publicznie stwierdził, cyt. „ma w nosie literę prawa gdyż interesuje go duch prawa”.
Najbardziej palący problem dotyczy jednak procedowanych ustaw spółdzielczych. Od początku pojawienia się
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w Sejmie tych projektów, które przede wszystkim przewidują dalsze przekształcanie spółdzielczych praw do lokali i likwidację spółdzielni mieszkaniowych, podjęliśmy działania
mające na celu doprowadzenie do ich nieuchwalenia w takim kształcie. Działania te były prowadzone wielokierunkowo. Występowaliśmy do wszystkich decydentów w tym:
Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu RP, Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PO oraz Rzecznika Praw Obywatelskich wskazując, że rozwiązania w nich zawarte mają
tak naprawdę jeden cel – unicestwienie spółdzielczej formy
działalności. Organizowane były także spotkania regionalne
z posłami, na których prezentowaliśmy swoje racje.
Podjęliśmy ogromny wysiłek opracowania własnego
projektu ustawy, który został złożony do Sejmu jako projekt obywatelski. Posłowie partii rządzących odrzucili go
w pierwszym czytaniu.
Ponieważ nasze działania nie odnosiły żadnych rezultatów, zorganizowaliśmy w czerwcu 2011 r. Ogólnopolskie Forum Spółdzielcze, w którym uczestniczyło ok. 4.000
spółdzielców z całego kraju. W forum wzięli również udział
przedstawiciele organizacji międzynarodowych z sektora spółdzielczego. Zarówno uczestnicy forum jak i zaproszeni goście wyrazili swój głęboki protest przeciwko
ustawowej próbie likwidacji spółdzielni mieszkaniowych
i zawłaszczania majątku spółdzielców na rzecz wąskiej
grupy osób. Swoje pełne poparcie i protest przeciwko
takim działaniom wyraził również CECODHAS oraz Międzynarodowy Związek Spółdzielczy. Jednakże stanowisko
międzynarodowych organizacji spółdzielczych nie miało
żadnego znaczenia dla moralizatorów i „uzdrowicieli spółdzielczości”. Uczestnicy forum przyjęli rezolucję polskich
spółdzielców przeciwko arbitralnemu traktowaniu sektora
spółdzielczego i destrukcji naszego ruchu. Związek poinformował Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Senatu o przebiegu i rezultatach Ogólnopolskiego
Forum Spółdzielczego.
Dzisiaj stojąc w tym miejscu mogę śmiało powiedzieć,
że znowu jesteśmy na początku tej samej drogi. Wprawdzie nasze działania przyniosły rezultaty i obydwa projekty
złożone do Sejmu w roku 2010 zostały odrzucone to znowu walczymy z kolejnymi projektami zawierającymi praktycznie te same niekonstytucyjne i niszczące nasz sektor
rozwiązania, jak tamte projekty. W roku 2012 bowiem do
Sejmu wpłynęły kolejne projekty również autorstwa klubu parlamentarnego PO, których celem jest dyskryminacja i zniszczenie spółdzielni mieszkaniowych. W państwie,
które podobno jest demokratyczne i do tego obywatelskie
w majestacie prawa podejmowane są i realizowane próby
ograbienia członków spółdzielni, niejednokrotnie z dorobku całego ich życia. Arogancja partii rządzącej jest wręcz
niewyobrażalna. Powiela się rozwiązania już dwukrotnie
zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny dotyczące
przekształceń własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych, co jest dowodem zarówno złej woli jak i ignorowania prawa, a przede wszystkim Konstytucji RP.
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Dziś ponownie politycy siłą legislacji narzucają niedemokratyczne rozwiązania, ponownie wiedzą lepiej jak ma
się organizować samorządny ruch spółdzielczy.
Chcą nominować naszych przedstawicieli dyskredytując tych członków spółdzielni, którzy z demokratycznego
mandatu sprawują funkcje w organach spółdzielni.
Rozwiązanie to można odczytywać jako powrót do
administracyjnych metod nadzorowania spółdzielczości, funkcjonujących w poprzednim ustroju politycznym. To sami członkowie spółdzielni, a nie ustawodawca,
winni decydować kto będzie reprezentował ich interesy
w organizacjach zrzeszeniowych.
Spółdzielczość mieszkaniowa jako jedna z form zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, jest powszechnie wykorzystywana w państwach o znacznie wyższym stopniu
zamożności obywateli. Tym bardziej dziwić musi tendencja polskiego ustawodawcy do jej likwidacji w kraju, gdzie
większość obywateli nie jest w stanie nabyć lokalu mieszkalnego na warunkach w pełni rynkowych. Niepokoić musi
również tendencja ustawodawcy do wymuszonego przekształcania spółdzielczych praw do lokali w odrębną własność. Własność to nie tylko sfera uprawnień właściciela,
ale również szereg obowiązków, którym właściciele zwłaszcza o niższym statusie majątkowym nie są w stanie sprostać – sygnalizuje to również Rzecznik Praw Obywatelskich.
Projekty ustaw wyraźnie wskazują na negatywny stosunek ich autorów do organów spółdzielni mieszkaniowych.
Nieufność ogniskuje się na członkach organów kierowniczych tych podmiotów, na czele z ich prezesami. Wyraźnym celem wnioskodawców jest osłabienie pozycji spółdzielni mieszkaniowych na rynku oraz w życiu społecznym,
a w konsekwencji likwidacja. Autorzy zdają się dostrzegać
w spółdzielniach mieszkaniowych przede wszystkim zagrożenie dla samych spółdzielców. Zupełnie abstrahują
od funkcji spółdzielni mieszkaniowych nie związanych
z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych, tzn. np. funkcji
oświatowych, kulturalnych etc. Projekty eliminują samorządność oraz wewnętrzną autonomię spółdzielni mieszkaniowych, zakorzenioną w podstawowej ludzkiej wolności zrzeszania się.
Sytuacja jest bardzo trudna, a klimat niesprzyjający. Jedynym pozytywem jest fakt, iż oprócz tych spółdzielczych projektów, aktualnie również inne kluby parlamentarne złożyły
swoje projekty, dotyczące ustaw spółdzielczych, zawierające
rozwiązania zaakceptowane przez środowisko spółdzielcze
i wszystkie te projekty rozpatrywane są łącznie przez Sejmową Komisję Nadzwyczajną ds. ustaw spółdzielczych. Dziękuję posłom SLD, Ruchu Palikota oraz PSL za złożenie projektów przyjaznych spółdzielniom i ich członkom. Nasz Związek
do wszystkich złożonych projektów ustaw skierował do Sejmu RP swoje opinie i uwagi. W wystąpieniach skierowanych
do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu
i Klubów Parlamentarnych przedstawiliśmy uwagi wskazujące na fundamentalne naruszenie zasad spółdzielczości
w poselskim projekcie o spółdzielniach. Skierowaliśmy także
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do Marszałka Sejmu, opinię dotyczącą niezgodności poselskiego projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
z prawem Unii Europejskiej.
Nasze uwagi i wystąpienia pozostały bez odpowiedzi.
Taka atmosfera oraz jawne szykanowanie organizacji spółdzielczych wskazuje, że powinniśmy spodziewać się powtórzenia sytuacji z lat dziewięćdziesiątych kiedy to zapisami
spec-ustawy zniszczono i rozbito cały ruch spółdzielczy.
Prace komisji również nie nastrajają optymistycznie, gdyż
tempo prac nad ustawami jest bardzo szybkie, ewidentnie
mające na celu zakończenie ich przed końcem kadencji
Sejmu. Jest rzeczą nie do uwierzenia, że tak mały sektor jak
spółdzielczość mieszkaniowa w państwie dotkniętym kryzysem i bezrobociem jest tak ważkim problemem, że przesłania wszystkie inne. Należy sądzić, że po raz kolejny jesteśmy
zasłoną dymną dla odciągnięcia uwagi społeczeństwa od
prawdziwych problemów gospodarki i mieszkalnictwa.
Dzisiaj państwo obywatelowi w sferze mieszkaniowej
nie proponuje praktycznie nic, albo kogoś stać na zakup lokalu na wolnym rynku albo po prostu go nie posiada. Państwo nie tylko nie tworzy więc warunków do powstawania
nowych lokali społecznych, ale również likwiduje odgórnie
już istniejące zasoby.
Wdrażany nowy program mieszkaniowy – Mieszkania
dla Młodych – ma na celu pobudzenie budownictwa wyłącznie własnościowego i jest pomocą dla deweloperów
a nie dla obywateli. Tak naprawdę celem tego programu
jest wsparcie deweloperów kosztem mniej zamożnych rodzin, których nigdy nie będzie stać na zakup mieszkania.

Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego
Taka sytuacja na rynku mieszkaniowym prowadzi w konsekwencji do wzrostu ubóstwa, biedy oraz bezdomności.
To są problemy, którymi powinien zająć się rząd polski.
Należy doprowadzić do przewartościowania dotychczas
realizowanej polityki mieszkaniowej w kierunku radykalnych zmian systemowych, dostosowanych do oczekiwań
i potrzeb społecznych oraz osadzonych w realiach gospodarczych kraju. Konieczne jest uchwalenie nowych programów w obszarze mieszkalnictwa, mających na celu
zwiększenie dostępności tanich mieszkań pod wynajem,
a spółdzielnie i inne podmioty o umiarkowanym zysku
powinny być głównymi wykonawcami i realizatorami budownictwa społecznego. Tak to funkcjonuje w innych państwach europejskich, gdzie rząd działa w interesie obywateli, a nie pod hasłem walki z patologią i obrony członków
spółdzielni niszczy i zagrabia to co jeszcze pozostało.
Do tego dochodzą wysokie koszty utrzymania lokali,
gdzie 70% ich ogółu są to koszty niezależne od spółdzielni.
Wielu mieszkańców naszych zasobów nie stać na utrzymanie swoich mieszkań. Dopóki mieszkają w zasobach spółdzielczych zgodnie z zasadą solidaryzmu mogą liczyć na
wsparcie. Natomiast po wdrożeniu projektowanych ustaw
i powstaniu wspólnot zostaną pozbawieni swoich mieszkań. Ale wtedy już będzie za późno, gdyż droga do wspólnoty jest to droga bez powrotu. Rząd daje obywatelom
bilet w jedną stronę nie mówiąc, że na końcu podróży
są wyższe koszty utrzymania mieszkania i brak osłony
prawnej. Nie da się jednak później odbudować spółdzielni i powrócić do starych zasad.

Kupując po sąsiedzku, wspierasz siebie
Już od kilku lat działa akcja „Tu mieszkam, tu kupuję!
Kupując po sąsiedzku wspierasz swoich.” Celem kampanii jest między innymi popularyzacja robienia zakupów
w sklepach osiedlowych i zwrócenie uwagi na ich pozytywny wpływ na rozwój społeczności lokalnej.
Parafrazując drugą część hasła „Kupując po sąsiedzku
wspierasz siebie.” W myśl zasady tu mieszkam, tu kupuję
oznacza, że robię zakupy w lokalnej firmie, która płaci podatki w naszym mieście. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ wpływy z podatków do budżetu miasta oznaczają ich
zwrot na rzecz mieszkańców w postaci inwestycji publicznych; czy to w zakresie infrastruktury, czy to pomocy osobom potrzebującym, czy też działalności społeczno-kulturalnej. Wzrost potencjału ekonomicznego miasta wpływa
na podwyższenie standardu życia jego mieszkańców.
Jak już pisaliśmy w naszej gazetce, Spółdzielnia oprócz
swojego głównego celu, jakim jest zarządzanie i obsługa zasobu mieszkaniowego prowadzi działalność gospodarczą,
z której pożytki i przychody przeznacza na cele statutowe
i rzecz mieszkańców. Głównym kierunkiem działalności gospodarczej jest wynajem powierzchni handlowych i lokali
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użytkowych. W większości najemcami spółdzielczych obiektów są
przedsiębiorcy z terenu
miasta. Rozumiejąc potrzebę działania w kierunku wspierania lokalnych przedsiębiorców Spółdzielnia prowadzi odpowiednią
politykę czynszową w swoich obiektach handlowych.
W ramach swojej działalności Spółdzielnia wspomaga
również działalność zielonego ryneczku na osiedlu Orzeszkowej, na którym regionalni producenci sprzedają produkty rolno-spożywcze.
Rosnąca konkurencja na szeroko rozumianym rynku
handlu i towarzyszące temu zmiany w postaci formy i sposobu sprzedaży to korzyści dla konsumentów. Obniżanie
cen, poprawa jakości sprzedawanych towarów czy też obsługi, to niewątpliwie pozytywne zmiany, jakie niesie ze
sobą wzrost konkurencji i pojawienie się nowych podmiotów na rynku, w tym dużych sieci handlowych. W tym miejscu można przywołać wiele argumentów „za” lub „przeciw”

Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego
czy to za tradycyjnymi czy to nowoczesnymi formami handlu. Jednakże ważne jest to, aby swoich wyborów dokonywać świadomie i mieć na względzie wszystkie aspekty.
Biorąc pod uwagę nasze wspólne korzyści nie należy
odrzucać tradycyjnych form handlu na rzecz nowoczesnych. W szerszej perspektywie kierunki zmian nie dotyczą
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tylko wspomnianego wyżej sektora handlu ale także usług
czy przemysłu.
Dlatego też poprzez wspieranie lokalnych przedsiębiorców wspieramy siebie. Na koniec przytoczę pewne credo
„Myśl globalnie – działaj i kupuj lokalnie.”
Karol Rajtar

Gdy mieszkanie jest zadłużone. Jak poradzić sobie ze spłatą długu w Spółdzielni?

Moje zadłużenie w Spółdzielni

Problem zadłużeń z tytułu nieterminowego regulowania opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych stwarza
ogromne problemy wielu zarządcom zasobów mieszkaniowych. Nie omija również naszej Spółdzielni.
Analiza zadłużeń i ich windykacja jest poddana bieżącej
kontroli Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółdzielni. W celu
zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni
i jej płynności finansowej Zarząd wykorzystuje wszystkie
przewidziane prawem narzędzia służące skutecznej windykacji. Tryb postępowania prowadzony w stosunku do dłużników jest wieloetapowy, a w stosunku do uporczywych
dłużników długotrwały i niosący poważne konsekwencje.
Wezwania do zapłaty są początkiem czynności zmierzających do postępowania na drodze sądowej.
Skutkiem tych działań jest sądowy nakaz zapłaty, który
skierowany do Komornika powoduje zajęcie wynagrodzenia lub innych świadczeń. W przypadku osób zajmujących
mieszkania typu lokatorskiego postępowanie windykacyjne może zakończyć się wykonaniem wyroku eksmisyjnego, natomiast mieszkańcy zadłużonych lokali typu własnościowego i odrębnych własności może dotknąć licytacja
z nieruchomości. Aktualnie Zarząd Spółdzielni posiada 9
wyroków eksmisyjnych, z czego 3 znajdują się na etapie realizacji komorniczej do lokali socjalnych. Spółdzielnia jest
w posiadaniu kilku postanowień komorniczych o licytacji
nieruchomości, które zakończą się zbyciem mieszkań przez
komornika. Obciążenie wpisem do księgi wieczystej blokuje właścicielowi drogę do uzyskania kredytu lub dokonania
zbycia lokalu mieszkalnego.
Na drodze postępowania komorniczego wierzytelności
są odzyskiwane skutecznie.

Dług to problem, który komplikuje życie a perspektywa
jego windykacji burzy spokój dnia codziennego i poczucie
stabilizacji mieszkańców.
I w tym miejscu apelujemy do mieszkańców posiadających zadłużenia!
podliczmy, ile miesięcznie jesteśmy w stanie przeznaczyć na spłatę zaległości
skontaktujmy się z pracownikiem Działu Członkowsko-Lokalowego /pok. nr 15 lub 16/ i porozmawiajmy
o spłacie zadłużenia.
Często zdarza się, że poczucie wstydu lub trudna sytuacja finansowa powodują, że unikamy kontaktu, nie odbieramy telefonów, nie reagujemy na wezwania do zapłaty.
To jednak nie może trwać wiecznie, bo prędzej czy później
sprawa trafi do sądu, a potem wkroczy komornik. To najgorsze z możliwych rozwiązań, bo zostaniemy obciążeni
dodatkowymi kosztami. Natomiast komornik jako funkcjonariusz publiczny może wejść na konto, zająć nasze mienie
i je zlicytować.
Zamiast biernie czekać, lepiej spróbować rozwiązać
problem polubownie a interwencja komornika nie będzie
potrzebna. Kontakt z wierzycielem wcale nie musi być
trudny a rozmowa ma wielkie szanse na powodzenie. Rozkładanie długów na raty i zawieranie ugód jest praktykowane przez Spółdzielnię.
Dzięki porozumieniom ratalnym osoby stopniowo regulują swoje zaległości, a z drugiej strony chronią się przed
sądem i komornikiem.
Halina Bednarz-Puszka
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Cyfrowa Telewizja Kablowa

Jedną z podstawowych potrzeb społecznych stała się
konieczność łatwego i szybkiego dostępu do programów
telewizyjnych. Oferta w tym zakresie jest bardzo szeroka,
a wybór poszczególnych stacji uzależniony od naszych indywidualnych upodobań oraz potrzeb. Obecnie sygnał telewizyjny dostarczają komercyjni operatorzy przy pomocy
anten satelitarnych lub za pośrednictwem sieci kablowych.
Od niedawna na terenie naszego kraju funkcjonuje system
nieodpłatnej Naziemnej Telewizji Cyfrowej, do obioru której wystarczy specjalna antena oraz dekoder STB. W przypadku nowych telewizorów posiadających wbudowany
tuner DVB-T dekoder jest zbędny.
W naszej Spółdzielni od wielu lat głównym operatorem telewizji kablowej są Multimedia Polska S.A. Operator ten dostarcza sygnał telewizyjny do poszczególnych
lokali na podstawie indywidualnych umów zawieranych
z zainteresowanymi mieszkańcami (abonentami). Spółdzielnia Mieszkaniowa nie jest stroną tych umów, a jedynie pośredniczy w zbieraniu i przekazywaniu opłaty
za pakiet podstawowy nazywany również pakietem socjalnym. Wprowadzenie możliwości wnoszenia należności za telewizję kablową za pośrednictwem Spółdzielni
pozwoliło uniknąć kosztów związanych z opłatą bankową. Dodatkowo Spółdzielnia pośrednicząc w zbieraniu
i przekazywaniu należności za pakiet podstawowy ma
możliwość negocjacji wysokości w/w opłaty. W oparciu o umowę zawartą pomiędzy Zarządem Spółdzielni
a Multimedia Polska S.A. aktualna cena pakietu podstawowego wynosi 4,00 zł. Jest to stawka wyłącznie dla
mieszkańców Spółdzielni, pozostali abonenci płacą za
ten pakiet 7,56 zł. Oczywiście nie ma obowiązku wnoszenia opłat za telewizję za pośrednictwem Spółdzielni, można tego dokonywać bezpośrednio do operatora
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zgłaszając wcześniej taką decyzję w biurze obsługi klienta Multimedia Polska S.A.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich abonentów Multimedia Polska S.A. dokonała z dniem 1 grudnia
2013r. istotnych zmian w ofercie pakietu podstawowego.
Przede wszystkim umożliwiony został odbiór nowych programów nadawanych w cyfrowej jakości, w oparciu o sygnał Naziemnej Telewizji Cyfrowej. W pakiecie podstawowym znalazły się: TVP1 HD, TVP2 HD, TVP INFO, Polo TV,
ESKA TV, ATM Rozrywka TV, T-TV, Polsat, Polsat Sport News,
TVN, TVN7, TV Puls, TV puls 2, TV4, TV6, TVP Kultura, TVP
Historia, TVP Polonia, TVP Rozrywka, TVP Regionalna. Aby
odbierać powyższe programy za pośrednictwem operatora
nie potrzebna jest żadna antena, a jedynie dekoder telewizji cyfrowej (dekoder STB) lub odbiornik telewizyjny z wbudowanym dekoderem DVB-T. W dalszym ciągu będzie
można odbierać wszystkie programy dotychczasowego
pakietu podstawowego nadawane w wersji analogowej,
w tym: TVP Polonia oraz aMazing (program lokalny)
Wprowadzone zmiany w ilości, a przede wszystkim
w jakości przekazywanych programów wiążą się ze zmianą ceny pakietu podstawowego. Od dnia 01.02.2014r. dla
naszych mieszkańców, wnoszących opłaty za pakiet podstawowy za pośrednictwem Spółdzielni, cena w/w pakietu
wyniesie 5,40 zł. Pośrednictwo w pobieraniu i przekazywaniu wpłat za telewizję kablową będzie obejmowało abonentów posiadających wyłącznie pakiet podstawowy.
Z uwagi na powyższe począwszy od 01.02.2014 do
osób posiadających sygnał telewizji kablowej z Multimedia
Polska S.A. Spółdzielnia wyśle nowe naliczenia opłat eksploatacyjnych za mieszkanie. Osoby korzystające z pakietu
podstawowego w pozycji „telewizja kablowa” będą miały
naliczenie w wysokości 5,40 zł. W przypadku mieszkańców
Spółdzielni posiadających pakiet inny niż podstawowy tj
rodzinny lub komfort, pozycja „telewizja kablowa” zostanie
całkowicie usunięta z naliczeń. W konsekwencji abonenci
Multimedia Polska S.A. posiadający pakiet rodzinny lub
komfort będą dokonywali opłat w pełnej wysokości (zgodnie z zawartą umową) bezpośrednio na konto operatora
bez pośrednictwa Spółdzielni.
Wszystkie informacje dotyczące oferty telewizji kablowej Multimedia Polska S.A. dostępne są w Biurze Obsługi
Klienta mieszczącym się przy ulicy Okrzei 2 (czynnym od
poniedziałku do piątku w godz. 900-1700) oraz pod numerem infolinii 244 244 244.
Pytania dotyczące spraw związanych z pośrednictwem
w zbieraniu i przekazywaniu opłaty za pakiet podstawowy należy kierować do Działu Gospodarki Mieszkaniowej
Spółdzielni, przy ul. Wiejskiej 17 pokój nr 18, lub telefonicznie pod numer 84 638 03 53.
Krzysztof Krzysztoń
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Kredyty „Starego Portfela”
INFORMACJE PODSTAWOWE
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu aktualnie posiada w swoich zasobach 8
budynków, które powstały w okresie, gdy budownictwo
mieszkaniowe finansowane było w 10% lub 20% kosztów budowy lokalu przez jej członków, pozostałą część
kosztów budowy (80% lub 90%) pokrywano z kredytów
mieszkaniowych tzw. „starego portfela”. Kredyty „starego portfela” zaciągane przez spółdzielnie mieszkaniowe
na cele budownictwa wielorodzinnego były zaciągane
na okres od 40 do 60 lat. Spółdzielnia zaciągnęła kredyty
mieszkaniowe w banku PKO BP SA na sfinansowanie kosztów budowy ww. budynków. Kredyty te spłacane są przez
właścicieli lokali obciążonych tym kredytem (kredytobiorców) na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30.11.1995 r.
o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji
bankom niektórych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r.
poz. 119, nr 1115, z późn. zmianami), zwanej w dalszej części „ustawą”.
Zadłużenie z tytułu w/w kredytu dzieli się na:
zadłużenie wobec banku z tytułu:
• kapitału podstawowego,
• odsetek skapitalizowanych;
zadłużenie wobec budżetu państwa z tytułu:
• odsetek przejściowo wykupionych przez budżet
państwa,
• oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych
przez budżet państwa.
W w/w 8 budynkach pozostało jedynie 99 lokali obciążonych kredytami „starego portfela”. W okresie od 31 grudnia
2011 r. do 30 czerwca 2013 r. duża część właścicieli lokali skorzystała z możliwości wcześniejszej spłaty kredytu
i w związku z tym zadłużenie ogółem (z tytułu: kredytu,
odsetek skapitalizowanych, odsetek przejściowo wykupionych przez budżet państwa) spadło o 38,7% (co stanowiło niebagatelną kwotę 3 161 335,81 złotych). Zarząd
Spółdzielni informuje, że istnieje możliwość wcześniejszej
spłaty całości zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego
„starego portfela”. Ponadto, przy spłacie jednorazowej całego zadłużenia jest możliwe uzyskanie umorzenia znacznej części kwoty z tytułu spłaty odsetek budżetowych.
W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą uzyskać stosowne informacje w siedzibie spółdzielni w pok. nr
5 lub pod nr tel. 84 638 03 58.

WYSOKOŚĆ COMIESIĘCZNYCH RAT KREDYTU
Miesięczna spłata raty kredytu przypadająca na dany
lokal mieszkalny nie może być niższa od iloczynu powierzchni użytkowej lokalu oraz normatywu spłaty kredy-

tu ustalonego w przeliczeniu na 1m² powierzchni lokalu.
Normatyw ten ulega zmianie raz w roku. W terminie do
dnia 30 listopada każdego roku w Monitorze Polskim jest
ogłaszana w drodze obwieszczenia wysokość normatywu
obowiązująca w roku następnym. W 2013 r. normatyw ten
wynosi 3,33 zł /m² (w 2012 r. wynosił 3,20 zł/m², natomiast
w roku 2014 wzrośnie on do 3,36 zł/m². Jeżeli kredytobiorca dokonywał w danym roku systematycznych i terminowych spłat kredytu wg normatywu, to zgodnie z art. 10
ust. 3 w/w ustawy odsetki przejściowo wykupione przez
budżet nie podlegają oprocentowaniu. Systematyczność
spłaty nie oznacza, że nie można mieć żadnych przerw.
Ustawa umożliwia zawieszenie spłaty w razie kłopotów
finansowych.

ZAWIESZENIE SPŁATY
COMIESIĘCZNEJ RATY KREDYTU
Kredytobiorca może złożyć wniosek o zawieszenie spłaty
raty kredytu. Warunkiem jest przeciętny dochód gospodarstwa domowego, który w przeliczeniu na jedną osobę
w tym gospodarstwie w kwartale poprzednim wyniesie
mniej niż 110% kwoty najniższej emerytury. Do wniosku
należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów uzyskiwanych przez kredytobiorcę oraz oświadczenie o dochodach osób pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym. Formularze do wypełnienia
można odebrać w biurze Spółdzielni w pok. 5. Komplet
wypełnionych dokumentów należy składać w biurze Spółdzielni w pok. 5 najpóźniej do 20 dnia pierwszego miesiąca kwartału, w którym ma nastąpić zawieszenie spłaty. Po
weryfikacji w/w dokumentów, jeżeli kredytobiorca spełnia
warunki do zawieszenia, to może przez 12 kwartałów skorzystać z zawieszenia spłaty raty kredytu w 100%, a jeśli nadal ma trudną sytuację finansową to na następne 8 kwartałów może złożyć kolejny wniosek o zawieszenie spłaty raty
w 50%.

CAŁKOWITA SPŁATA KREDYTU
Zgodnie z ustawą członkowie Spółdzielni, wpłacający systematycznie i terminowo miesięczne raty kredytu o wysokości wynikającej z normatywu mogą korzystać z różnych
form pomocy państwa polegającej między innymi na
umorzeniu części odsetek w ciężar budżetu państwa zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego, pozostałego
po 20-letniej spłacie. Inną formą pomocy jest umorzenie
części odsetek w ciężar budżetu państwa w przypadku jednorazowej całkowitej spłaty zadłużenia w oparciu o art. 10
ust. 1 pkt. 4, a także art. 10 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 11 ust. 6, po
zastosowaniu art. 11b ustawy.
Anna Pieczykolan
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Terminy wystawiania faktur w 2014 roku
Zbliżający się 2014 rok przyniesie wiele zmian w zakresie dokumentowania transakcji sprzedaży –
znane i stosowane od wielu lat przepisy uległy modyfikacji. Z końcem roku przestanie obowiązywać
rozporządzenie dotyczące fakturowania, a wszystkie regulacje znajdą się w nowo dodanych do ustawy o VAT art. 106a – 106q.
Czas na wystawienie faktury
Do końca 2013 r. w zakresie fakturowania obowiązują zapisy art. 19 ustawy o VAT oraz Rozporządzenie w sprawie
zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.
Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o VAT, jeżeli dostawa
towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone
fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej wystawienia, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Potwierdza to również
zapis § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie fakturowania.
Zgodnie z bieżącymi regulacjami moment ten ma również
wpływ na powstanie obowiązku podatkowego w VAT.
Od stycznia 2014 r. nastąpi duża zmiana, nowy art. 106
i ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, że fakturę wystawia się nie
później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Od 2014 roku termin wystawienia faktury przy zasadach
ogólnych nie będzie miał wpływu na moment powstania
obowiązku podatkowego. Co za tym idzie, podatnik który
dokonał w dniu 7 stycznia dostawy towaru na rzecz danej firmy. Zgodnie z obecnymi przepisami, czas na wystawienie faktury miałby do 14 stycznia. Wg nowych zasad, fakturę może
wystawić najpóźniej 15 lutego. Oznacza to, że niezależnie
czy fakturę wystawi jeszcze w styczniu, czy też w maksymalnym możliwym terminie do 15 lutego – podatek VAT
z transakcji będzie się musiał wykazać w rozliczeniu miesiąca stycznia.
Fakturę można również wystawić wcześniej – aż na 30
dni przed:
dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
wyjątkiem są dostawy i świadczenie usług, o których
mowa w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT
(np. media) – jeżeli faktura zawiera informację, jakiego
okresu rozliczeniowego dotyczy to można ją wystawić
wcześniej niż na wskazane 30 dni;
otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub
wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.
Jeżeli więc podatnik zna przyszły termin realizacji transakcji sprzedaży, który nie przekracza ustawowych 30 dni,
może zafakturować transakcję wcześniej.

Szczególne przypadki w fakturowaniu
Wyjątkiem są sytuacje, w których faktura nie może być wystawiona później niż:
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30 dnia od dnia wykonania usług – w przypadku świadczenia usług budowlanych i budowlano-montażowych,
60 dnia od dnia wydania towarów – w przypadku dostawy książek drukowanych (z wyłączeniem map
i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych), przy czym gdy umowa przewiduje rozliczenie
zwrotów wydawnictw, fakturę wystawia się nie później
niż 120 dnia od pierwszego dnia wydania towarów,
90 dnia od dnia wykonania czynności – w przypadku
czynności polegających na drukowaniu książek (również z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism
i magazynów, z wyjątkiem usług, do których stosuje się
art. 28b, stanowiących import usług).
Z kolei do wystawienia faktury nie później niż z upływem terminu płatności zobowiązani są podatnicy w przypadku:
dostawy i dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub
chłodniczej oraz gazu przewodowego,
usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy (m.in. uzdatnianie i dostarczanie
wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, zbieranie
odpadów, zamiatanie śmieci, usuwanie śniegu),
usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
stałej obsługi prawnej i biurowej.

Zmiany dotyczące zaliczek
Obecnie obowiązujący zapis § 10 ust. 1 rozporządzenia
w sprawie fakturowania wskazuje, iż jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub
część należności, w odniesieniu do której zgodnie z ustawą powstaje obowiązek podatkowy, fakturę wystawia się
nie później niż 7. dnia od dnia, w którym ją otrzymano. Od
1 stycznia 2014 roku czas na wystawienie faktury w takim
wypadku również ulegnie wydłużeniu. Zgodnie z art. 106
i ust. 2 ustawy o VAT, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część
zapłaty, fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.
W przypadku zaliczek przedsiębiorcy również mają
prawo do wystawienia faktur na 30 dni przed ich otrzyma-
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niem. Muszą jedynie potrafić określić termin wpływu środków pieniężnych.
Nie zawsze jednak otrzymanie zaliczki spowoduje obowiązek zafakturowania – są wyjątki:
wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) oraz
czynności wymienione w art. 19a ust. 5 pkt 4:
dostawa i dystrybucja energii elektrycznej, cieplnej lub
chłodniczej oraz gazu przewodowego,
usługi telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne,
usługi wymienione w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika
nr 3 do ustawy (m.in. uzdatnianie i dostarczanie wody,
odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, zbieranie odpadów, zamiatanie śmieci, usuwanie śniegu),
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usługi najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
ochrona osób oraz usługi ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
usługi stałej obsługi prawnej i biurowej.
W powyższych przypadkach zaliczka nie spowoduje
obowiązku wystawienia faktury
Zmiany, które niesie za sobą rok 2014 r. dotkną w zasadzie każdego podatnika.
Agnieszka Misiarz

Bezpieczne użytkowanie mieszkań
„Zjawisko niedostatecznej wentylacji pomieszczeń
pojawiło się w znacznym nasileniu po wdrożeniu programów rządowych z dofinansowaniem termomodernizacji
budynków i wymianie okien z dotychczas nieszczelnych,
ale o skutecznej infiltracji powietrza, na energooszczędne
z pełnym uszczelnieniem” – uważają profesorowie, inżynierowie i technicy należący do Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddziału Wielkopolskiego.
Opierając się na wieloletnim doświadczeniu i nasilających
się, szczególnie w okresie zimowym, w ostatnich latach
wypadków zatruć (w tym często śmiertelnych), podjęli
działania zmierzające do zapobiegania takim zdarzeniom,
a jednocześnie rozwiązywania tego problemu w ramach
opracowań badawczo-technicznych. W tym celu przygotowali broszurę edukacyjną „Warunki bezpiecznego użytkowania mieszkań w budynkach z wentylacją naturalną
(grawitacyjną) i urządzeniami gazowymi”. W opracowaniu poruszają i zwracają uwagę na skutki nieprawidłowej
wentylacji pomieszczeń mieszkalnych oraz przedstawiają
zasady użytkowania mieszkań, szczególnie z urządzeniami
gazowymi. Naukowcy wyjaśniają, że nasze mieszkania, które uważamy za miejsce bezpieczeństwa, ponieważ chronią
przed negatywnymi czynnikami środowiska zewnętrznego
(wiatr, deszcz, hałas, niska lub wysoka temperatura) mogą
być zamkniętymi szczelnie wnętrzami, które kumulują często toksyczne związki organiczne i nieorganiczne mające
wpływ na zdrowie użytkowników oraz degradację konstrukcji budynku. Polska tradycja budowlana opiera się na
systemie wentylacji naturalnej zwanej inaczej grawitacyjną, która polega na tym, że powietrze zewnętrzne dostaje
się przez okna lub zainstalowane nawiewniki do pokoi. Następnie przepływa przez pokoje zabierając ze sobą zanieczyszczenia i szczeliną pod drzwiami przemieszcza się do
przedpokoju. Stąd przez kratkę w dolnej części drzwi przepływa do łazienki, WC lub/i kuchni zaopatrzonych w kanały
wentylacyjne. Za pomocą znajdujących się w kanałach kratek, powietrze wydostaje się na zewnątrz, unosząc zebra-

ne po drodze zanieczyszczenia. Musimy jednak pamiętać,
że system wentylacji naturalnej działa pod wpływem niewielkich sił i każde zaburzenie przepływu powietrza może
prowadzić do niewłaściwego funkcjonowania. Przykładem
takich zaburzeń mogą być nieświadome działania mieszkańców montujących progi w drzwiach wewnętrznych czy
likwidujących (w celach poprawy estetyki) kratki w dolnej
części drzwi do WC i łazienki. Demontaż kratki lub zamiana
na małe otwory, ogranicza przepływ powietrza z pokoi do
otworów wentylacyjnych. Ten sam efekt powoduje zatykanie (zaklejanie) kratek wentylacyjnych w obawie przed
owadami lub nadmierną utratą ciepła. Zmniejszenie przepływu powietrza powoduje zwiększenie wilgotności powietrza, bo trudno jest minimalizować wytwarzaną przez
ludzi parę wodną, czy dwutlenek węgla oraz gotowanie posiłków, kąpiele i pranie. Pogorszenie się jakości powietrza
w pomieszczeniu z powodu małego strumienia świeżego
powietrza oznacza niedotlenienie organizmu. Nadmierna
wilgotność (komfort zapewnia wilgotność na poziomie ok.
55%) sprzyja rozwijaniu się grzybów pleśniowych, które
mogą prowadzić do korozji konstrukcji budynku, zniszczenia mebli i podłóg. Największe zagrożenie zdrowia,
a nawet życia może stanowić nieprawidłowa wentylacja
w pomieszczeniach, w których znajdują się gazowe urządzenia grzewcze (piecyki gazowe). Zasada funkcjonowania odpływu spalin jest prosta: tyle spalin wypłynie przez
komin, ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczeń
z zewnątrz. W Polsce każdego roku, z powodu wadliwie
funkcjonujących gazowych urządzeń grzewczych i nieprawidłowej wentylacji pomieszczeń, dochodzi do 5-6 tysięcy wypadków zatruć tlenkiem węgla, w tym wiele (ponad
100 rocznie) kończących się śmiercią. Mając na względzie
bezpieczeństwo i zdrowie ludzkie, udzielamy wskazówek
właściwego użytkowania mieszkań:
• instalacja urządzenia gazowego musi być wykonana
przez specjalistę posiadającego odpowiednie uprawnienia,
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•

należy zapewnić stały dopływ świeżego powietrza dla
prawidłowego spalania gazu i swobodnego odpływu
spalin,
• urządzenie gazowe powinno być szczelnie podłączone
do przewodu spalinowego, a przewód spalinowy musi
być szczelny i drożny,
• urządzenie gazowe powinno być utrzymane w czystości i w dobrym stanie technicznym, a także okresowo
kontrolowane zgodnie z zaleceniami producenta.
W naszych zasobach przegląd techniczny instalacji gazowej oraz urządzeń gazowych przeprowadzany jest raz
w roku. Apelujemy do właścicieli mieszkań, w których ze
względu na brak dostępu nie został przeprowadzony prze-
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gląd instalacji i urządzeń gazowych, aby kontaktowali się
z Zakładem Konserwacji ul. Wspólna 5, tel. 84 639 20 29,
w celu dokonania w/w przeglądu.
W odniesieniu do poruszanej w tym artykule problematyki zachęcamy naszych mieszkańców do zapoznania się
z innymi publikacjami oraz informacjami internetowymi.
Justyna Pańczyk, Zbigniew Moszczyński
Literatura:
„Warunki bezpiecznego użytkowania mieszkań w budynkach z wentylacją naturalną (grawitacyjną) i urządzeniami gazowymi” mgr inż. Mikołaj
Książkiewicz, mgr inż. Jan F. Lemański, Poznań 2012 r.

Jak pozbyć się gołębi z balkonu?
Gołębie mieszkające na balkonie potrafią uprzykrzyć
życie niejednemu właścicielowi posesji. Żyją w stadach
i nie boją się ludzi. Są przyzwyczajone do hałasu, mają łatwy dostęp do pożywienia i szybko się rozmnażają. Z badań wynika, że gołębie przenoszą więcej bakterii i chorób niż szczury – stąd potocznie nazywane są „miejskimi
szczurami”!
Gołąbie przenoszą zarazki powodujące poważne choroby żołądka i jelit. Hiszpańscy naukowcy u większości
miejskich gołębi wykryli m.in. bakterię Chlamydia psittaci, która wywołuje ptasią chorobę. Przez niektórych jest
uważana za groźniejszą od salmonelli. Wystarczy nawet
krótki kontakt z gołębimi odchodami, by się zarazić. Najczęstsze objawy to bardzo wysoka gorączka, dreszcze
i bóle mięśni, w niektórych przypadkach nawet poważne
zapalenie płuc.
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W odchodach gołębi znajduje się ogromna ilość muszych
larw, pcheł, molików i innych robaków. Nie można lekceważyć nawet wyschniętych wydzielin, ponieważ zarazki w nich
zawarte mogę powodować m.in. zapalenie opon mózgowych, choroby układu oddechowego i toksoplazmozę.
Wdychając powietrze zakażone gołębimi odchodami
można zachorować na drożdżycę europejską (kryptokokozę). Najczęstszymi objawami tej choroby są bóle głowy,
zaburzenia widzenia i stanu psychicznego.
Gołębie często są nosicielami obrzeżek – groźnych
roztoczy. Te pasożyty zagnieżdżają się na strychach,
w szczelinach murów i na poddaszach. W przypadku braku
obecności ptaków, atakują ludzi. Wyglądem przypominają
zwykłe kleszcze. Żerują głównie nocą. Wkłuwają się w ludzką skórę, a po kilku godzinach odrywają. Ukąszenia mogę
powodować liczne i silne reakcje alergiczne.

Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego
Metody pozbycia się gołębi

1. Przede wszystkim – jeśli tylko możesz – zamontuj siatkę! Wtedy gołębie nie będą miały możliwości siadania
na balkonie. Obecnie w sprzedaży dostępne są siatki
z cienkiej żyłki, prawie niewidoczne dla ludzkiego oka.
Wyglądają naturalnie i estetycznie, w 100% przepuszczają światło.
2. Zamontuj automatyczny odświeżacz powietrza,
który uruchamia się samoczynnie co jakiś czas. Ważna
rada: im tańszy i „brzydziej pachnący”, tym lepiej! Po kilku dniach gołębie powinny zniknąć.
3. Wyłóż na balkonie kilka kulek naftalinowych – gołębie
nie lubią tego zapachu i będą omijać balkon z daleka.
4. Systematycznie usuwaj gniazda gołębi z balkonu.
5. Pozbądź się zbytecznych mebli, usuń zakamarki,
w których gołębie mogą wić gniazda.
6. Umieść na balkonie manekin sokoła (najlepiej minimum półmetrowy, w naturalnym kolorze). W sprzedaży
dostępne są modele sokołów siedzących oraz uwiecznionych w locie, wraz z uchwytem do zawieszania.

„Zimny” grzejnik

Grzejnik potocznie nazywany kaloryferem jest elementem układu centralnego ogrzewania. Wyróżniamy grzejniki:
płytowe, łazienkowe twz. drabinkowe, ożebrowane typu
Favier oraz żeberkowe (członowe). W zasobach naszej Spółdzielni występuje najwięcej grzejników żeberkowych (członowych), które coraz częściej wymieniane są przez mieszkańców na grzejniki drabinkowe lub płytowe. Grzejniki
mogą różnić się wielkością (mocą) oraz materiałem, z którego są wykonane. Zasada działania grzejnika jest niezmienna,
ponieważ jako odbiornik ciepła umożliwia przepływ czynnika grzewczego (wody), który ogrzewany jest z sieci ciepłowniczej. Do lokalnej regulacji instalacji centralnego ogrzewania służy zamontowany przy każdym grzejniku zawór
z głowicą termostatyczną, który kontroluje dopływ czynnika grzewczego. Zawór z głowicą posiada najczęściej skalę
w liczbach, np. 0 – 5 lub podziałkę dzień/noc. Zadaniem za-
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Minusem tego rozwiązania jest to, że ptaki mogą po
pewnym czasie mogą się przyzwyczaić i ignorować odstraszający przedmiot.
7. Zawieś na balkonie kolorowe, hałasujące wiatraczki.
Możesz rozwiesić też kilka płyt CD. Ważne, by ruszały się
na wietrze i mieniły w słońcu.
8. Przygarnij kota! Jeśli zawsze chciałeś mieć kota, jest
to dodatkowy argument! Kot w zaledwie tydzień jest
w stanie odstraszyć nawet najbardziej wytrwałego
gołębia. Co więcej, dostarczysz kotu trochę rozrywki.
Domowy pupil oczywiście nigdy takiego gołębia nie
upoluje, ale samo bieganie za ptaszkiem okaże się skuteczne.
Walka z gołębiami bywa długa i uciążliwa. Mamy
nadzieję, że korzystając z naszych porad pozbędziecie
się tego problemu na zawsze! A może Wy macie jakieś
sprawdzone sposoby na odstraszenie gołębi? Z niecierpliwością czekamy na Wasze sugestie.
Agnieszka Śliwińska/Deccoria.pl

woru z głowicą jest kontrola dopływu czynnika grzewczego
wyłącznie do grzejnika, natomiast pozostała część instalacji
c.o. (piony) może pozostać gorąca lub ciepła. Dzięki zamontowanym zaworom możemy w pomieszczeniach ustawiać
żądaną temperaturę np. w łazience lubimy, gdy jest ciepło,
w sypialni lepiej nam się śpi, gdy jest chłodniej, w kuchni ze
względu na zyski ciepła przy gotowaniu nie ma potrzeby intensywnego ogrzewania. Temperatura powinna być dostosowana do funkcji pomieszczenia oraz do czasu, jaki w nich
spędzamy. Komfort cieplny w mieszkaniu to temp. ok. 20OC,
niejednokrotnie uzyskana przy częściowo ciepłym lub przez
pewien okres czasu zimnym grzejniku. Pomiar temperatury
wewnętrznej w pomieszczeniu odbywa się dzięki znajdującej się wewnątrz głowicy termostatycznej cieczy, reagującej
na zmiany temperatury otoczenia. W momencie uzyskania
w pomieszczeniu pożądanej temperatury głowica termostatyczna zamyka zawór, czyli wyłącza lub ogranicza do określonego minimum przepływ gorącej wody przez grzejnik.
W związku z powyższym grzejnik może być przez pewien
okres czasu całkowicie lub częściowo zimny. Sytuacja taka
nie świadczy o zapowietrzeniu czy całkowitym zaprzestaniu
grzania przez grzejnik. W chwili, gdy w pomieszczeniu obniży się temperatura ponownie głowica zaworu termostatycznego samoczynnie zadziała i zwiększy przepływ gorącej
wody przez grzejnik tak by w pomieszczeniu – mieszkaniu
utrzymywała się temperatura, której wysokość będzie ustalona przez odpowiednie pokrętła zaworu termostatycznego. Nie mniej jednak, gdy zauważycie Państwo, że grzejnik
w dłuższym okresie nie grzeje, to ten fakt należy zgłosić do
administracji osiedlowej, która podejmie odpowiednie działania naprawcze.
Justyna Pańczyk
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Dodatki mieszkaniowe – dla kogo?

Czy przysługuje Ci dodatek mieszkaniowy ? – sprawdź!
Osoby będące w trudnej sytuacji finansowej mogą
ubiegać się o dodatek mieszkaniowy i zmniejszyć swoje
zobowiązanie wobec Spółdzielni.
Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym
wypłacanym przez Urząd Miasta, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych
w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy muszą być
spełnione jednocześnie trzy warunki:
I warunek – posiadanie tytułu prawnego do mieszkania, czyli o dodatek mogą starać się najemcy lokali komunalnych, osoby mające mieszkania lokatorskie, własnościowe a także posiadające odrębną własność. Jeśli mieszkamy
w lokalu należącym do kogoś innego, aby dostać dodatek,
trzeba mieć zawartą tzw. umowę użyczenia.
O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się również
osoby posiadające zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie
po wcześniejszym spisaniu ugody ze Spółdzielnią Mieszkaniową dotyczącej sposobu spłaty zadłużenia pod warunkiem, że zadłużenie nie powstało w trakcie pobierania
poprzedniego dodatku.
II warunek – nieprzekroczenie dochodu brutto (czyli
wartość po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu i składek ZUS), przypadającego na każdą osobę w danym gospodarstwie domowym.
Tak więc dochód brutto dla osoby samotnej nie może
przekroczyć – 1 454,51 zł, zaś w gospodarstwie wieloosobowym – 1 038,94 zł na każdego członka rodziny.

III warunek – metraż zajmowanego mieszkania, który nie
może przekroczyć:
dla 1 osoby - 35 m2 + (30% normatywnej pow. użytkowej),
czyli nie więcej niż 45,50 m2
dla 2 osób - 40 m2 + (30% normatywnej pow. użytkowej),
czyli nie więcej niż 52,00 m2
dla 3 osób - 45 m2 + (30% normatywnej pow. użytkowej),
czyli nie więcej niż 58,50 m2
dla 4 osób - 55 m2 + (30% normatywnej pow. użytkowej),
czyli nie więcej niż 71,50 m2
albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi
i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
Jeśli mieszkaniec spełnia powyższe warunki może zgłosić się do biura Spółdzielni przy ul. Wiejskiej 17 w Zamościu
pok. nr 15 lub 16 celem potwierdzenia wniosku o dodatek
mieszkaniowy, który przyznawany jest przez Prezydenta
Miasta Zamość na okres 6 miesięcy.
Anna Kołtun

Magia Świąt Bożego Narodzenia
Boże Narodzenie jest najbardziej oczekiwanym oraz
bardzo ważnym świętem w polskiej tradycji. Jest to święto
rodzinne, które spędzamy w gronie najbliższych i przyjaciół. Święta Bożego Narodzenia poprzedza adwent – okres
oczekiwania oraz przygotowań do zbliżających się świąt.
Z wyjątkowym okresem Świąt Bożego Narodzenia wiąże się wiele zwyczajów a przede wszystkim szczególna
atmosfera. Zapach pieczonych ciast i przygotowywanej
wieczerzy wigilijnej, widok wspólnie ubieranej choinki
oraz odświętnie nakrytego stołu długo pozostają w naszej
pamięci. Podczas świąt wręczamy prezenty, wspólnie śpiewamy kolędy, również uśmiechamy się do siebie częściej
niż zawsze, ponieważ jest to czas pojednania, łaski i radości. Przez kilka świątecznych dni zapominamy o różnicach
i podziałach. Wyraźnie odczuwamy świąteczną aurę, prawdziwą magię świąt. Z twarzy osób, które spotykamy może-
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my wyczytać radość i serdeczność. W powietrzu unosi się
świąteczny zapach a w sercach odczuwamy wyjątkowe,
przyjemne ciepło i wzruszenie.
W okresie świąt spotykamy się z bliskimi, aby podtrzymać tradycję oraz miło spędzić czas. Jednak nie dla wszystkich jest to radosny okres. Są wśród nas osoby samotne,
które nie mają nikogo, z kim mogłyby przełamać się opłatkiem i poczuć chociaż przez chwilę radość i rodzinne ciepło. Jeżeli znamy taką osobą, zaprośmy ją do siebie. Niech
tradycyjne, wolne miejsce przy wigilijnym stole pozostawione dla niespodziewanego gościa nie będzie tylko symbolem. Niech te święta będą prawdziwe i prawdziwie przez
nas przeżyte. Bądźmy sobą i ofiarujmy siebie innym, swoją
obecność, życzliwość, troskę oraz dobre słowo.
Marzena Hubala

Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego

Rok 15

Nr 3/2013/Grudzień

Skierowane do Spółdzielni

Wystąpienie Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu

w sprawie nasilających się działań przestępczych polegających na wyłudzaniu pieniędzy
Uprzejmie informuję, że w ostatnim okresie czasu na terenie województwa lubelskiego odnotowano nasilenie działań
przestępczych polegających na wyłudzaniu pieniędzy przez
osoby podające się za pracowników spółdzielni, kominiarzy,
funkcjonariuszy służb mundurowych itp. Z uwagi na powyższe zwracam się do Zarządu Spółdzielni z prośbą o przeprowadzenie w miarę możliwości działań informacyjnych, które
pozwolą na zapobiegnięcie oszustwom i wyłudzeniom popełnianych na osobach starszych i mniej zaradnych życiowo.
Bardzo proszę o przeprowadzenie apelu za pośrednictwem
biuletynu, który skierowany jest głównie do osób starszych
i mieszkających samotnie, przekazując niniejsze informacje.
„Należy rozważnie podejmować decyzje dotyczące zapraszania do mieszkań osób nieznajomych i obcych. Często pozornie mylna miła powierzchowność sprawców może
spowodować obniżenie czujności, a także wzbudzić zaufanie potencjalnych ofiar. Działania sprawców polegają na
podawaniu się za osoby pobierające datki za „opłatek”, za
pracowników różnych fundacji, którzy prowadzą zbiórki na
akcje charytatywne. Za kominiarzy oferujących kalendarze
w zamian za datki, podszywaniu się pod członka rodziny
tzw. metoda „na wnuczka”. Sprawcy udają też pracowników
administracji, gazowni, elektrowni, inkasentów opłat, hydraulików, sprzedawców oraz osoby pokrzywdzone przez
los. Podając się za pracowników próbują wejść do mieszkania pod pretekstem wykonania czynności zawodowych np.
sprawdzenia liczników a następnie wykorzystując nieuwagę
pokrzywdzonych dokonują kradzieży pieniędzy oraz wartościowych przedmiotów.

Skrzynki pocztowe
W miesiącu listopadzie bieżącego roku minęło 5 lat
od wymiany starych skrzynek pocztowych na tzw. euroskrzynki. Tym samym zakończył się okres gwarancji, podczas którego większość napraw wykonywana była nieodpłatnie przez firmę odpowiedzialną za montaż skrzynek.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami indywidualne skrzynki za pośrednictwem których dostarczana jest
korespondencja są własnością mieszkańców. Powyższe
oznacza, że obecnie wszystkie naprawy euroskrzynek
obciążają indywidualnie właścicieli lub użytkowników
mieszkań. Dotyczy to wszystkich napraw, zarówno tych
wynikających z bieżącej eksploatacji jak również uszkodzeń będących następstwem dewastacji.

Istotny jest fakt, że wszystkie instytucje: administracja, wodociągi, gazownia, zakład energetyczny i inne mają obowiązek
wcześniejszego informowania mieszkańców o terminach dokonywanych czynności, sprawdzeń i kontroli. Ponadto pracownicy winni posiadać dokument identyfikacyjny, który mają okazywać na żądanie osób, u których chcą wykonywać czynności jak
też winni podać numer telefonu instytucji, z której są kierowani.
Odnotowano także wiele zdarzeń, gdzie sprawcami były
kobiety narodowości romskiej oferujące do sprzedaży towary
po okazyjnie niskich cenach lub proszące o poczęstowanie np.
szklanką wody”.
Ponadto proszę o zwrócenie mieszkańcom uwagi na
właściwe zabezpieczenie mienia pozostawionego w zaparkowanych pojazdach (nie pozostawianie w samochodach
wartościowych przedmiotów, odtwarzaczy CD, laptopów, telefonów i torebek), jak też przed opuszczeniem mieszkań na
dłuższy czas dokładne sprawdzenie prawidłowego zamknięcia okien i drzwi zewnętrznych.
Działania prewencyjne w powyższej sprawie prowadzone
są już przez policjantów KMP Zamość. Jednak ich rozszerzenie i pomoc Spółdzielni z pewnością pozytywnie wpłynie na
zmniejszenie stopnia zagrożenia i pozwoli na uniknięcie wielu
ludzkich tragedii.
W przypadku zaobserwowania osób podejrzanie „kręcących” się w pobliżu domu lub posesji sąsiada należy niezwłocznie powiadomić o tym Policję, tel. 997 lub 112.
Komendant
Miejski Policji w Zamościu
podinsp. mgr Konrad Piziorski

Ponieważ Spółdzielnia Mieszkaniowa zobowiązana
jest do kompleksowej obsługi zasobów istnieje możliwość zlecenia naprawy skrzynki do Zakładu Konserwacji
Spółdzielni. Za pośrednictwem Spółdzielni można dokonać wymiany zamka w skrzynce np. w przypadku zagubienia kluczy lub zmiany właściciela mieszkania bądź
lokatora. Potrzebę wykonania odpłatnej usługi można
zgłosić bezpośrednio do siedziby Zakładu Konserwacji
(tel. 84 639 20 29 oraz 502 390 365) lub za pośrednictwem administracji osiedlowych. Aktualna zryczałtowana odpłatność za poszczególne czynności wynosi:
wymiana zamka do skrzynki – 30 złotych
wymiana drzwiczek do skrzynki – 45 złotych
W przypadku innych, drobnych uszkodzeń skrzynek
wartość wykonanych napraw będzie wyceniana indywidualnie zgodnie z faktycznym czasem pracy konserwatora.
Krzysztof Krzysztoń
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Rower dla dziecka niepełnosprawnego
Mając na uwadze selektywną gospodarkę odpadami
oraz ochronę środowiska Spółdzielnia współpracuje z firmą
WTÓRPOL która to ustawiła pojemniki na odbiór odzieży
używanej w naszych zasobach. Dodatkową korzyścią jest
współpraca z fundacją ECO Textil „Od Was dla Was”, której
fundatorem i założycielem jest firma WTÓRPOL.
Celem fundacji EcoTextil jest pomoc dzieciom i młodzieży dotkniętym niepełnosprawnością różnego rodzaju
a także ich rodzinom i opiekunom oraz całemu środowisku
niepełnosprawnych.
Od października 2013 fundacja rozpoczęła realizację
nowego programu „ROWER DLA KAŻDEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO”. Celem programu jest pomoc w zakupie roweru trójkołowego dla osoby niepełnosprawnej.
Rowery trójkołowe to sprzęt rehabilitacyjny specjalnie
przystosowany do użytku osób niepełnosprawnych.
Według założeń programu w pierwszej kolejności rowery będą otrzymywać osoby, którym przyznano dofinansowanie na ten cel z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. Wnioski na ten cel przyjmuje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W takim przypadku Fundacja Eco
Textil pokryje część kosztów zakupu roweru, leżącą po stronie niepełnosprawnego.
W drugiej kolejności rozpatrywane będą zgłoszenia
osób, które dofinansowania nie otrzymają. W takiej sytuacji
fundacja Eco Textil ufunduje zakupiony z własnych środków rower rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej.
W związku z tym Spółdzielnia informuje o możliwości
skorzystania z takiego programu oraz zachęca do przekazania takiej informacji osobom mogącym skorzystać z takiej formy pomocy.
Kontakt:
tel. 600 854 648
e-mail: fundacja@ecotextil.pl
Szczegółowe informacje dotyczące programu do uzyskania na stronie www.ecotextil.pl.
Karol Rajtar

Cele Spółdzielni i ich realizacja
Celem spółdzielni mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich
rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali
mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali
o innym przeznaczeniu.
Spółdzielnia mieszkaniowa:
Ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie oraz nabyte na podstawie ustawy
mienie jej członków,
Może ponadto zarządzać nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielami) tych nieruchomości np. zarządzać wspólnotami
mieszkaniowymi, garażowymi.
Zarządzanie nieruchomościami to utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym oraz uzasadnione
inwestowanie w nieruchomość, które wiąże się z ponoszeniem kosztów. Jednym ze składników kosztów jest eksploatacja – to koszty utrzymania zasobów lokalowych – rozumiane jako wartościowo wyrażone zużycie rzeczowego
majątku trwałego i obrotowego, usług obcych, wynagrodzenia pracowników oraz niektórych płatności np. podatki związane z utrzymaniem zasobów lokalowych (mieszkaniowych oraz użytkowych) w roku obrachunkowym”.
W eksploatacji mieszczą się między innymi:
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1. Koszty utrzymania i eksploatacji części wspólnych nieruchomości mieszkaniowych jedno lub wielobudynkowych:
a. Koszty utrzymania porządku i czystości osiedla w tym:
• Wynagrodzenie i narzuty na wynagrodzenie gospodarzy terenu,
• Koszty odśnieżania (praca sprzętu),
• Koszty sprzątania (usługi transportowe Zakładu
Konserwacji),
• Materiały do eksploatacji (piasek, sól do posypywania itp.),
• Materiały do zieleni (sadzonki, kora, nawozy itp.),
• Prace wykonywane przez Zakład Konserwacji
przy zieleni,
• Koszty dezynfekcji i deratyzacji.
b. Koszty ubezpieczenia i podatków:
• Ubezpieczenie majątkowe,
• Wieczyste użytkowanie.
2. Koszty utrzymania i eksploatacji nieruchomości stanowiących mienie ogólne, przeznaczone do użytkowania
przez wszystkich mieszkańców spółdzielni (np. drogi
osiedlowe, parkingi, chodniki, tereny zielone przynależne do danego osiedla).
Do kosztów mienia użytkowanego przez mieszkańców
danego osiedla należą w szczególności:
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 ubezpieczenie tego mienia,
 odśnieżanie,
 utrzymanie terenów zielonych,
 podatku od nieruchomości,
 wieczyste użytkowanie,
3. Koszty zarządzania nieruchomościami i mieniem ogólnym to w szczególności:
a. Wynagrodzenie pracowników spółdzielni wraz z narzutami,
b. Koszty biurowe, pocztowe, opłaty bankowe, sądowe,
c. Koszty utrzymania pomieszczeń biurowych,
d. Zakupy i naprawa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
e. Koszty nadzoru nad sprzętem komputerowym.
Koszty mienia (osiedlowego) użytkowanego przez
wszystkich mieszkańców zamieszkałych na danym osiedlu dzieli się proporcjonalnie wg powierzchni użytkowej
wszystkich mieszkań należących do danego osiedla. Jest
on dla wszystkich mieszkańców danego osiedla Spółdzielni jednakowy. Natomiast koszt utrzymania i eksploatacji
części wspólnych nieruchomości dzieli się wg powierzchni
użytkowej wszystkich lokali znajdujących się w danej nieruchomości. W związku z tym jest on różny dla poszczególnych nieruchomości. Różnica w ponoszonych kosztach
zależy w dużej mierze od wielkości tej nieruchomości, wielkości działki i terenów zielonych przynależnych do danej
nieruchomości.
Obowiązek prowadzenia przez zarząd spółdzielni
mieszkaniowej odrębnie dla każdej nieruchomości ewi-

Spółdzielcze usługi
W naszej Spółdzielni w ramach struktury organizacyjnej
funkcjonuje Zakład Konserwacji, którego podstawowym
zadaniem jest utrzymanie zasobów w należytym stanie
technicznym oraz estetycznym.
Zakład świadczy również usługi odpłatne na rzecz właścicieli mieszkań oraz innych podmiotów zewnętrznych
(np. wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez naszą
spółdzielnię) realizując następujące prace:
wymiana kuchenek oraz piecyków gazowych,
wymiana zaworów gazowych,
naprawa oraz wymiana instalacji wodnej wewnątrz lokalu,
konserwacja, naprawa i wymiana urządzeń: wanien,
mis ustępowych, desek sedesowych, płuczek ustępowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami
oraz bateriami,
usuwanie niedrożności przewodów odpływowych –
kanalizacyjnych od urządzeń sanitarnych w lokalu do
pionów zbiorczych,
naprawa i wymiana osprzętu elektrycznego, wymiana
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dencji i rozliczenia przychodów oraz kosztów eksploatacji i utrzymania mienia spółdzielni oraz wpływów
i wydatków funduszu remontowego wynika z Ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r.
Przy kalkulacji stawki opłat Spółdzielnia bierze pod
uwagę przewidywane saldo wpływów i kosztów dla poszczególnych nieruchomości na dzień kończący dany rok.
Przy ustalaniu stawki dla członków uwzględnia się
również to, że część kosztów eksploatacji i utrzymania
przypadających na członków będzie pokryta z nadwyżki bilansowej Spółdzielni za poprzedni rok. Powstaje ona
z pozostałej działalności, w tym z gospodarki wynajmowanymi lokalami użytkowymi takimi jak: pawilony Hetman,
Sezam, Smyk, Orzeszkowej 28, Brzozowa 26a, Peowiaków
68a, 68b, Wąska 16, Piłsudskiego 33.
Osoby nie będące członkami Spółdzielni mają naliczoną wyższą opłatę, ponieważ zgodnie z ustawą nie korzystają z pożytków z działalności Spółdzielni.
Pogarszająca się koniunktura na rynku wynajmu lokali należących do Spółdzielni, rosnące opłaty za wieczyste
użytkowanie terenów, wzrost cen materiałów i usług, duże
bezrobocie na rynku lokalnym, ubożejące społeczeństwo,
niestabilne prawo, stwarza zagrożenie dla planów finansowo-gospodarczych na 2014 r. W takiej sytuacji utrzymanie
zasobów w należytym stanie przy ograniczaniu kosztów
i dążeniu do minimalnego wzrostu opłat wymusza na
spółdzielcach wzmożone dbanie o wspólne dobro oraz
oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi.
Stanisława Dziaduszek

bezpieczników instalacji elektrycznej i gniazd bezpiecznikowych,
dokonywanie napraw bieżących stolarki okiennej
i drzwi balkonowych,
naprawa ościeży i wymiana skrzydeł drzwiowych wejściowych wewnętrznych w obrębie lokalu i pomieszczeń przynależnych.
koszenie trawy, strzyżenie żywopłotów,
wycinka oraz przecinka pielęgnacyjna drzew i krzewów,
karczowanie pni drzew.
Realizacja usług następuje po pisemnym wystąpieniu zainteresowanej osoby lub zgłoszeniu telefonicznym
w administracji osiedlowej. Można również zamówić usługę bezpośrednio w Zakładzie Konserwacji. Pracę naszych
konserwatorów od wielu lat charakteryzuje sprawność wykonywanych robót, a także sumienność i rzetelność usług
świadczonych na rzecz mieszkańców.
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Szanowni czytelnicy Magazynu „Nasz Dom”
Korzystając z okazji goszczenia na łamach pisma, jakim
jest kwartalnik „Nasz Dom”, pragnę poinformować, że Koło
PZW Padwa działające pod patronatem Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego nadal prowadzi działalność i realizuje swoje zadania statutowe. W 2013 roku
Zarząd Koła wykonał zaplanowane imprezy wędkarskie,
w tym zawody o Puchar Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej,
które odbyły się 26.09.2013 r. na zbiorniku wodnym w Nieliszu. Ogółem w przeprowadzonych imprezach uczestniczyło
113 osób, w tym 22 sędziów obsługujących te imprezy. Na
początku 2013 roku dokonano podsumowania działalności
władz Koła za okres minionej 4-letniej kadencji. W dniu 27
stycznia 2013 roku w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej
odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków tutejszego Koła. Zatwierdzone zostały założe-

nia programowe i wybrano nowych członków do Zarządu
Koła, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. W składach
osobowych nowo wybranych władz Koła na przestrzeni bieżącego roku nie było zmian. Na koniec 2013 roku Koło PZW
„Padwa” liczy 212 członków. Mamy nadzieję, że w roku przyszłym liczba ta zwiększy się. Dlatego też już dziś serdecznie
zapraszam wszystkich chętnych do uprawiania wędkarstwa
oraz wstąpienia do naszego Koła, które mieści się przy ul.
Peowiaków 62 w Zamościu.
Korzystając z okazji, w imieniu Zarządu Koła oraz własnym pragnę złożyć wszystkim czytelnikom „Naszego
Domu” oraz sympatykom wędkarstwa życzenia zdrowych
i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności
w 2014 roku.
Henryk Adamczuk

Młodzi artyści w Spółdzielni
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego zaprasza mieszkańców Spółdzielni na wystawę prac
uczniów Liceum Plastycznego w Zamościu, Joanny Kierepki i Rafała Cichosza. Otwarcie wystawy odbędzie się w dniu
10 stycznia 2014 r. o godz. 1700, w świetlicy Spółdzielni
przy ul. Wiejskiej 17. Spotkanie uświetni koncert muzyczny zespołu InDiPack. Wystawa obejmuje prace z pracowni
malarskiej i rysunkowej, znajdą się w nich między innymi
anatomiczne rysunki postaci, portrety i martwe natury.

Warto też wspomnieć, że ta para ma już na swoim koncie małe osiągnięcia: plener malarski w Kazimierzu Biskupim, plener rzeźbiarski i wystawę swoich prac w Karczmie
Góralskiej. Ponadto prowadzą oni zajęcia plastyczne z osobami dorosłymi, które odbywają się w świetlicy osiedlowej
przy ul. Orzeszkowej 28 oraz współpracują z Klubem Rodzica działającym przy w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego.
Serdecznie zapraszamy

Przegląd wydarzeń kulturalnych
„Wędrująca Estrada”
Po raz kolejny mieszkańcy zamojskich osiedli mogli bawić się na imprezie plenerowej pn. „Wędrująca Estrada ”.
Tym razem impreza odbyła się na terenach rekreacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej nad rzeką Łabuńką, w dniu
15 lipca 2013 r.
Atrakcji jak zwykle nie brakowało. Odbyły się warsztaty muzyczne, cyrkowe, teatralne oraz plastyczne dla dzieci
i osób starszych. Dużym powodzeniem cieszyły się rozgrywki sportowe, takie jak mecz piłki nożnej, turniej BMX,
czy przeciąganie liny. W trakcie imprezy otwarty był punkt
„SOS Potrzeb Społecznych”, gdzie Radni Miasta Zamość,
przedstawiciele Zarządów Osiedli, MCPR, Policji oraz Straży
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Miejskiej byli do dyspozycji mieszkańców. Organizatorem
imprezy był Zamojski Dom Kultury, a współorganizatorami
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego
i Zarząd Osiedla Orzeszkowej – Reymonta.
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„XVII Piknik Rodzinny”
W dniu 25 sierpnia 2013 r. na terenach rekreacyjnych
Spółdzielni odbył się XVII Piknik Rodzinny.
Imprezę rozpoczął występ młodych tancerzy z Zespołu
Tańca Nowoczesnego „Raptis”. Z pokazem marionetek dla
najmłodszych uczestników wystąpił Teatr Jaruga z Rzeszowa. W trakcie trwania pikniku przeprowadzono blok konkursów dla najmłodszych uczestników imprezy. Dużym
powodzeniem cieszył się konkurs o tematyce ekologicznej,
którego sponsorem był Urząd Miasta Zamość. Podczas pikniku został rozstrzygnięty konkurs „Na najładniejszy balkon
i ogródek przyblokowy 2013 r.” Wyróżniono 6 balkonów i 3
ogródki przyblokowe.

Wyróżnienia otrzymały następujące osoby, w kategorii
balkony: Adolf Kucharski ul. Piłsudskiego 15 A, Teresa Nizioł ul. Wiejska 7, Krystyna Wróbel ul. Redutowa 2, Jadwiga
Opiela ul. Oboźna 19, Adam Malczenko ul. Wąska 1, Zofia
Bąk ul. Kamienna 1, w kategorii ogródki przyblokowe: Irena
Gęborys ul. Oboźna 29, Janina Łukaszewicz ul. Orzeszkowej
22, Stanisław Łabus ul. Oboźna 19. Właściciele pięknych
balkonów i ogródków otrzymali pamiątkowe dyplomy
i nagrody rzeczowe. Gwiazdą wieczoru XVII Pikniku Rodzinnego był ukraiński zespół muzyczny HAYDAMAKY. Zespół
zaprezentował niepowtarzalny styl muzyczny, składający
się z motywów muzyki etnicznej, ukraińskiej, bałkańskiej,
cygańskiej i rockowego uderzenia. Piknik Rodzinny zakończyliśmy pokazem sztucznych ogni. Impreza odbyła się
dzięki zaangażowaniu wielu sponsorów, którzy przekazali
środki finansowe oraz nagrody rzeczowe, którym składamy
serdeczne podziękowania.

VI Międzyosiedlowe Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe dla
mieszkańców miasta Zamość. Głównym organizatorem
Igrzysk było Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Zamościu przy współudziale: Urzędu
Miasta Zamość, Zarządu Osiedla Orzeszkowej – Reymonta, Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego.
W Igrzyskach udział wzięło 260 zawodników i zawodniczek
reprezentujących 12 Osiedli Miasta Zamość. Podczas zawodów przeprowadzono wiele konkurencji sportowych
w różnych kategoriach, a także rozegrano mecze piłki siatkowej i nożnej. Zwycięską drużyną tegorocznych Igrzysk
była drużyna reprezentująca Zarząd Osiedla Orzeszkowej
–Reymonta. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna reprezentująca Osiedle Promyk, a na trzecim miejscu drużyna z Osiedla Słoneczny Stok.

„Otwarte Zawody Modeli
Rakiet Czasowych”
W dniu 19 października 2013 r. na lotnisku w Mokrem
odbyły się VI Otwarte Zawody Modeli Rakiet Czasowych
klasy S6A „O Puchar Prezesa Aeroklubu Ziemi Zamojskiej”.
Organizatorem zawodów był Aeroklub Ziemi Zamojskiej
i Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego.
W zawodach uczestniczyło 38 zawodników reprezentujących modelarnie w Hrubieszowie, Biłgoraju, Sawinie,
Świdniku i Zamościu. W klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce zajęła Modelarnia działająca przy Spółdzielni
Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego.
W klasyfikacji indywidualnej zwyciężył reprezentant
modelarni w Świdniku – Bartłomiej Chołody. Dodatkową
atrakcją zawodów był pokaz lotów akrobatycznych.

Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe
dla mieszkańców
W dniu 15.09.2013 r. na terenach rekreacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej nad rzeką Łabuńką odbyły się
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„Dzień dobry Panie Tuwim”
W dniu 23 listopada 2013 r. w świetlicy osiedlowej przy
ul. Orzeszkowej 28 odbyła się impreza poetycka dla dzieci
pn. „Dzień dobry Panie Tuwim”.
Organizatorem imprezy był Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy współudziale Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu. W imprezie uczestniczyły dzieci ze spółdzielczych osiedli, Szkoły Podstawowej
Nr 3, osiedlowych świetlic TPD wraz z opiekunami.
Impreza miała na celu popularyzację twórczości Juliana
Tuwima wśród dzieci.
Podczas spotkania dzieci miały okazję wysłuchać recytacji wierszy Juliana Tuwima, w wykonaniu słuchaczy
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Brały także aktywny udział
w inscenizacjach utworów, a także ich ilustracji. Wszystkie
dzieci otrzymały drobne upominki, a także słodki poczęstunek. Spotkanie zostało sfinansowane z dotacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu
„Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych, w którym
UTW aktywnie uczestniczy.

Klub Seniora
„Pogodnej Jesieni”
Klub Seniora „Pogodnej Jesieni” obchodził jubileusz
35-lecia, uroczyste spotkanie odbyło się 21 listopada w siedzibie Klubu przy ul. Peowiaków 62.
Uroczystości związane z jubileuszem uświetnił krótki
program artystyczny w wykonaniu seniorów.
Klub Seniora „Pogodnej Jesieni” zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania, które odbywają się w każdy
czwartek o godz. 15.00.
Klub prowadzi różne formy działalności mające na celu
między innymi wyzwalanie aktywności społecznej osób
starszych, rozwój zainteresowań, pielęgnowanie tradycji
narodowych.

Spotkanie poetycko-muzyczne
W dniu 4 grudnia 2013 r. seniorzy z Klubu Seniora
„U Waleriana” gościli u siebie „ludzi zwykłych i niezwykłych”. Gościem spotkania byli: Państwo Maria i Rajmund
Duławscy, Pani Krystyna Smyk-Rybińska i Pan Jerzy Burda.
Seniorzy mieli okazję wysłuchać recytacji pięknych wierszy
w wykonaniu zaproszonych gości oraz piosenek autorskich
Jerzego Burdy, który również napisał muzykę do tekstów
Marii Duławskiej.
Informujemy, że pod okiem Pani Marii Duławskiej,
powstaje grupa teatralna dla mieszkańców osiedli (wiek
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bez ograniczeń). Zaczynamy już od stycznia 2014 r.
Zainteresowanych współpracą zapraszamy i prosimy
o kontakt ze Spółdzielnią Mieszkaniowa pokój Nr 17
lub tel. 84 638 0334.

„Akcja Mikołajkowa”
Klub Wolontariatu „Pomocna dłoń” działający w Spółdzielni Mieszkaniowej był organizatorem akcji, polegającej na zbiórce książek i zabawek dla dzieci z Państwowego
Domu Dziecka.
Do akcji włączyli się: Zarząd Osiedla Orzeszkowej – Reymonta, mieszkańcy Spółdzielni, młodzież z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 4 oraz młodzież z Zespołu Szkół
Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu. Dzięki zaangażowaniu wielu osób, udało się zebrać bardzo dużo wartościowych książek, pięknych zabawek, a także słodyczy,
które w dniu 5 grudnia zostały przekazane wychowankom
Domu Dziecka.
Wszystkim darczyńcom w imieniu organizatorów, a także w imieniu dzieci z Państwowego Domu Dziecka, składamy serdeczne podziękowania.

„Spotkanie z Mikołajem”
W dniu 6 grudnia 2013 r. z inicjatywy „Klubu Rodzica”
działającego przy Spółdzielni Mieszkaniowej, w świetlicy
osiedlowej przy ul. Wiejskiej 17 odbyło się spotkanie z Mikołajem. Mikołaj przywiózł dwa wielkie worki pięknych
prezentów. Maluchy były zachwycone wizytą Mikołaja, tańczyły, śpiewały piosenki, recytowały wiersze. Pięknie dziękowały za otrzymane prezenty. Wszystkim uczestnikom
spotkania towarzyszyła rodzinna i miła atmosfera.

