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Zgodnie z wymaganiami ustawy oraz 
statutu Spółdzielni w dniach 13, 15, 
17, 20, 21 i 22 maja 2013 r. odbywało 
się VI Walne Zgromadzenia Członków 
KSM, które jest najwyższym organem 
Spółdzielni i mogą w nim uczestniczyć 
i głosować wszyscy członkowie. De-
cyzją Rady Nadzorczej, ze względu na 
liczbę członków KSM, Walne Zgroma-
dzenie podzielone zostało na 6 części, 
ustalono terminy i miejsca poszczegól-
nych części, a także porządek obrad, 
który jest jednakowy dla wszystkich 
sześciu części WZ. Jednakowe są 
również zasady obradowania.

Zarząd Spółdzielni powiadomił 
wszystkich członków na piśmie na 21 
dni przed terminem I części WZ o cza-
sie, miejscu i porządku obrad WZ. 

Zostało powiadomionych 7680 człon-
ków spółdzielni, natomiast w zebra-
niach wzięło udział 308, co stanowiło 
4 proc. ogółu członków.
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VI Walne Zgromadzenie Członków

Krzysztof Nawrot

Otwarcie obrad
Każdą część obrad Walnego Zgroma-

dzenia otwierał prezes Zarządu Maciej 
Solarz, witając w imieniu Rady Nadzor-
czej, Zarządu i pracowników Spółdzielni 
przybyłych członków oraz zaproszonych 
gości, do których należał przewodniczący 
Rada Miasta Tomasz Bogucki, komen-
danci Straży Miejskiej Władysław Kozioł 
i Wojciech Bafia oraz przedstawiciele 
Policji.

Prezes Solarz poinformował, że na każ-
dej części zebrania obowiązuje ten sam 
porządek obrad, zasady głosowania, treść 
projektów uchwał przedstawionych do 
głosowania. Każda część Walnego Zgro-
madzenia posiada te same uprawnienia i 
kompetencje. 

Na każdej części Walnego Zgromadze-
nia w głosowaniu jawnym wybierano 
odrębne 4 osobowe Prezydium. Skład 
poszczególnych części przedstawiał się 
następująco:

Kiedy wreszcie przestanę być stary?
Chyba dosyć już tego dobrego!
Inni mogą brać życie za bary?
A ja muszę być już do niczego?

Już mi stawy jak drzwi w szafie skrzypią,
W oczach pełno jest piasku jakiegoś,
Włosy siwe do końca się sypią,
W lustrze kawał jest pyska czyjegoś.

Kiedy wreszcie przestanę być stary,
To golonki za czterech się najem,
Cztery piwa naleję do czary,
Cztery dni będę dawnym hultajem!

Będę biegał i skakał do woli,
Krzepkie ciało wystawiał do słońca,
Albo leżał gdzieś w cieniu topoli
Wierząc, że już będzie tak bez końca.

Jeszcze tylko ten roczek przetrzymam!
Dwa tysiące trzynaście - i dość!
Emeryturę odbiorą? Wytrzymam!
Potem ... wracam! Staruchom na złość!

PANDORA



STRONA 2

9 lipca 2013 r. Prezydent RP podpisał ustawę, która wpro-
wadza pierwszą transzę deregulacji niektórych zawodów. 

Duże zmiany dotyczą zawodów regulowanych ustawą o go-
spodarce nieruchomościami, szczególnie pośrednika w obrocie 
nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości. W przypadku 
tych zawodów nie trzeba już będzie spełniać żadnych wymogów 
co do wykształcenia i praktyk zawodowych. Osoby wykonujące 
ten zawód będą musiały jedynie mieć obowiązkowe ubezpie-
czenie od odpowiedzialności cywilnej. 

Mniejsze zmiany dotyczą rzeczoznawców majątkowych, a pro-
jekt rozporządzenia określającego zasady uzyskania uprawnień 
rzeczoznawców majątkowych jest w opracowaniu przez Mini-
sterstwo Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej.

W opinii specjalistów, ustawa deregulacyjna jest bublem praw-
nym i będą kłopoty z jej stosowaniem w praktyce. 

Posłowie klubu SLD przygotowują wniosek do Trybunału 
Konstytucyjnego kwestionujący zgodność z Konstytucją części 
jej przepisów. Z wnioskiem o zawieszenie stosowania ustawy 
deregulacyjnej do końca 2014 r. wystąpiła również Ogólnopol-
ska Izba Gospodarki Nieruchomościami w Gdańsku. Chodzi o 
to, że zawieszenie stosowania ustawy pozwoli absolwentom i 
studentom uzyskać uprawnienia według zasad obowiązujących, 
gdy podejmowali określone studia.                               (MaS)

Po deregulacji zawodów

Pośrednik i zarządca nieruchomości 
– bez kierunkowego wykształcenia

Brak informacji i uzasadnienia podwyżek zarzucili Wo-
dociągom Kieleckim przedstawiciele Forum Kieleckich 
Spółdzielni Mieszkaniowych na spotkaniu poświęconemu 
nowym cenom dostawy wody i odprowadzania ścieków, które 
zaczną obowiązywać od 1 sierpnia br.

Mieszkańcy spółdzielczych osiedli otrzymują właśnie zawia-
domienia o nowych cenach wody i odprowadzania ścieków. To 
kolejna podwyżka, która dotknie ich portfele, obok zmian opłat 
za wywóz odpadów oraz cen ogrzewania. 

W imieniu spółdzielców głos zabrały spółdzielnie zrzeszone 
w Forum Kieleckich Spółdzielni Mieszkaniowych. Na spotka-
niu, które odbyło się w dniu 23 lipca br. w siedzibie Kieleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, przedstawiciele Wodociągów Kiele-
ckich zaprezentowali członkom zarządów oraz rad nadzorczych 
spółdzielni szczegółową kalkulację kosztów spółki oraz uwa-
runkowania prawne regulujące funkcjonowanie przedsiębiorstw 
dystrybuujących wodę i odprowadzających ścieki. 

Dyrektor ds. techniczno-eksploatacyjnych spółki Danuta 
Brymerska zwróciła uwagę, że Wodociągi nie konsultowały ze 
spółdzielniami wzrostu cen, gdyż jest on w granicach normy. 
Wyjaśniła ponadto, że wpływ na ceny wody i ścieków ma coraz 
mniejsze zapotrzebowanie na wodę i nadmierne oszczędzanie 
jej przez użytkowników, które w efekcie doprowadza do coraz 
wyższych kosztów oczyszczania ścieków z niebezpiecznych 
związków. 

Potwierdził to rzecznik prasowy Wodociągów Ziemowit 
Nowak, który zwrócił również uwagę na procesy inwestycyjne 
spółki związane z oczyszczaniem ścieków. Ich koszty mają 
wpływ na ceny wody i ścieków, ale są nieuniknione, wymuszone 
prawem. Przedsiębiorstwa wodociągowe w Polsce oferujące 
na razie niższą cenę wody, po prostu nie rozpoczęły jeszcze 
inwestycji, które są kwestią czasu.

Spółdzielcy nie kryli oburzenia podwyżkami. Główny nacisk 
położyli na ich społeczny wymiar. Zdaniem przewodniczącego 
Forum Zdzisława Wójtowicza zabrakło spotkania Wodociągów 
ze środowiskiem spółdzielczym, na którym przedstawiono by 
planowane ceny wraz z uzasadnieniem. 

W zasobach spółdzielczych mieszka znaczna część kielczan 
i według członków Forum taka informacja im się należała. 
Spółdzielnie mieszkaniowe są bowiem solidnym płatnikiem Wo-
dociągów i domagają się partnerskiego traktowania ich w roz-
mowach o opłatach, które obciążą wiele tysięcy użytkowników 
ze spółdzielni. Pojawiły się również głosy o niewspółmiernym 
wzroście zysku spółki w stosunku do wzrostu jej kosztów. 

JOANNA MAZuR

„A my: Hej, pochwyćmy wiatru powiew,
obce lądy nie są blisko.
My Mazurscy Kolumbowie
odkrywamy dziś Giżycko”

Szanowny Pan Prezes KSM
Maciej Solarz

Serdeczne pozdrowienia z wietrznych Mazur wraz z ogromny-
mi podziękowaniami za dotychczasową wspaniałą współpracę 
oraz wsparcie na wszelkich płaszczyznach działalności naszej 
drużyny przesyłają

HARCERZE z 33 KHDŻ „Pasat”
Rydzewo, 26.07.2013 r.

Spłonęły śmietniki
Aż siedem razy interweniowali strażacy w nocy we wtorek 

16 lipca br. na osiedlach KSM. Na skutek podpaleń płonęły 
śmietniki przy ulicach Zagórskiej, Mazurskiej, Pomorskiej, 
Szymanowskiego, Karłowicza i Jarzębinowej. 

Postępowanie w tej sprawie prowadzi policja.                 (K)

Spółdzielnie razem o wodzie

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa wynajmie mieszkanie o pow. 
użytkowej 86,10 m2 – 4 pokoje, kuchnia, 2 łazienki, w budynku przy ul. 
Zagórskiej 57 (parter). 

Miesięczny czynsz za wynajem wynosi 1500 zł (w tym zaliczka na poczet 
kosztów c.o. i za zużycie wody wg. średniego zużycia w budynku). Dodatko-
we opłaty: za wywóz śmieci w wysokości 9,50 zł/na osobę miesięcznie.

Mieszkanie można obejrzeć codziennie, po uprzednim uzgodnieniu 
terminu – tel. 797 308 608

Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych wniosków w biurze 
KSM, ul. Kujawska 26, pok. 12

Atrakcyjne mieszkanie na wynajem`



STRONA 3

VI Walne Zgromadzenie Członków KSM

I cześć WZ Zagórska-Północ przewodniczący Jan Okła, z-ca 
przewodniczącego Andrzej Bujak, sekretarz Barbara Staniec, 
asesor Grażyna Brzezińska 

II część WZ Zagórska-Południe: przewodniczący Halina 
Chromik, z-ca przew. Stanisław Ciesielski, sekretarz Zbigniew 
Sowiński, asesor Janina Snarska

III część WZ Sandomierskie: przewodniczący Ryszard Piot-
rkowski, z-ca przew.Zenon Chojna, sekretarz Maria Panajotow, 
asesor Marian Majka

IV część WZ Osiedle Sady: przewodniczący Marian Kotwica, 
z-ca przew. Ryszard Godowski, sekretarz Anna Komorowska, 
asesor Józef Latała

V część WZ Bodzentyn: przewodniczący Janusz Maciejski
VI część WZ Bieliny: przewodniczący Irena Bąk, z-ca przew. 

Elżbieta Chałupczak.
Przez przewodniczących obrad została przeprowadzona proce-

dura wyboru komisji: Mandatowo-Wyborczej, do zadań której 
należało sprawdzenie list obecności, ważności obrad i mandatów 
oraz potwierdzenia zdolności do podejmowania uchwał bez 
względu na ilość obecnych członków, Komisji Wnioskowej oraz 
Skrutacyjnej, obowiązkiem której było czuwanie nad prawid-
łowością głosowań i ogłoszeniem wyników. Wszystkie części 
Walnego Zgromadzenia toczyły się zgodnie z zaproponowanym 
porządkiem obrad.

Następnie przewodniczący zapoznawali zgromadzonych o 
zasadach wyboru dwóch przedstawicieli Spółdzielni na VI Kra-
jowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych 
RP w Warszawie. Poinformowali również, że w statutowym 
terminie 15 dni przed datą pierwszej części WZ nie wpłynęły 
do Zarządu Spółdzielni żadne projekty uchwał, które należy 
włączyć do porządku obrad WZ.

Na początku każdej części WZ Kierowniczka Działu Człon-
kowsko-Mieszkaniowego Agata Jaworska, wyjaśniała kwestie 
wniosku o przywrócenie członkostwa w Spółdzielni osobie, 
która uregulowała zaległości czynszowe. Po tych wyjaśnieniach, 
przewodniczący zarządzał pytania i wypowiedzi członków oraz 
głosowanie nad uchwałą w powyższej sprawie.

Sprawozdania z działalności i dyskusja
Kolejnym punktem Walnego Zgromadzenia były sprawozdania 

z działalności w 2012 roku Rad Osiedli, które referowali ich 

dokończenie ze str. 1 

przewodniczący, relacjonując zagadnienia, jakimi zajmowała 
się Rada Osiedla oraz jej Komisje problemowe. Jak kształto-
wała się realizacja planów remontów, opiniowanie wniosków 
mieszkańców w istotnych dla społeczności danego osiedla 
sprawach i rozwiązywania wszelkich problemów dotyczących 
prawidłowego funkcjonowania osiedla. W tej części sprawo-
zdania prezentowali się Kierownicy Administracji Osiedla, 
informowali o sposobach realizacji wniosków z poprzedniego 
Walnego Zgromadzenia Członków KSM. 

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2012 roku przedstawiał 
prezes Zarządu Maciej Solarz, a sprawozdanie finansowe wraz z 
opinią biegłego rewidenta – Członek Zarządu główna księgowa 
Małgorzata Bęben.

Działalność Rady Nadzorczej w roku 2012 prezentowana była 
kolejno na każdej części Walnego Zgromadzenia przez Piotra 
Wójcika (I część WZC) Marka Banasika (II część WZC), Je-
rzego Sidora (III część WZC), Władysława Boberka (część IV 
WZC), Piotra Kowalczyka (część V WZC), Irenę Bąk (część 
VI WZC).

Skróty sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu zamieszczone 
były w majowym wydaniu kwartalnika „My z KSM”, natomiast 
z materiałem w pełnym brzmieniu każdy członek mógł się 
zapoznać w Biurze Zarządu przed Walnym Zgromadzeniem, 
o czym wszyscy zostali zawiadomieni z wyprzedzeniem. Z tej 
możliwości skorzystało tylko 4. członków. 

W dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami wzięło 
udział wielu członków, zadając bezpośrednio pytania do Za-
rządu, kierowników administracji i zaproszonych gości, re-
prezentujących służby miejskie. Przede wszystkim poruszano 
następującą problematykę:

- podniesienie bezpieczeństwa zamieszkania,
- uciążliwości związane z dewastacją mienia przez młodzież 

oraz osoby bezdomne,
- działalności legislacyjnej niekorzystnej dla spółdzielni 

mieszkaniowych,
- rozwiązywanie problemów związanych z parkowaniem 
 samochodów na osiedlach,
- egzekwowanie prawidłowości ruchu drogowego na ulicach
 osiedlowych i bezpieczeństwa na chodnikach,
- rozliczenie ciepła i wody
- możliwości odbioru telewizji cyfrowej po likwidacji anten 
 zbiorczych
- realizacja ustawy śmieciowej i segregacji śmieci. t

Komisja Skrutacyjna na Sadach

Komisja Wnioskowa podczas zebrania w osiedlu Sandomierskim 
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Przedstawiciele służb miejskich bezpośrednio odnosili się do 
podnoszonych problemów, a także deklarowali gotowość w ich 
rozwiązywaniu. 

Ze strony Spółdzielni wyjaśnień szczegółowych udzielali 
przedstawiciele Rady Nadzorczej, Zarządu i Administracji 
Osiedli.

Wybory przedstawicieli na VI Krajowy Zjazd 
Związku Rewizyjnego RP

Przewodniczący wszystkich sześciu części Walnego Zgro-
madzenia w dalszej części obrad zainicjowali głosowania na 
kandydatów na VI Zjazd Związku Rewizyjnego RP, który 
planowany jest na listopad 2013 r. w Warszawie. Obecni na 
zebraniu członkowie otrzymali od Komisji Skrutacyjnej karty 
do głosowania, na których były kandydatury czterech członków 
Spółdzielni, zgłoszanych w trybie statutowym przed obradami 
pierwszej części WZ. Wybory były tajne. Na każdej karcie 
umieszczono nazwiska 4 kandydatów, spośród których wybie-
rano 2 kandydatów. Po obliczeniu głosów, Komisja Skrutacyjna 
ogłaszała wyniki wyborów na poszczególnych częściach WZ. 
Ostateczne rezultaty wyborów dokonywało Kolegium WZ, 
składające się z przewodniczących i sekretarzy poszczególnych 
części Walnego, zwołane przez Prezesa Zarządu na dzień 31 
maja 2013 r. Na podstawie protokołów z WZ oraz protokołów 
Komisji Skrutacyjnej, przedstawicielami Spółdzielni na VI 
Zjazd Związku rewizyjnego zostali Zdzisław Wójtowicz oraz 
Marek Banasik.

Uchwały i absolutorium dla Zarządu
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwał 

dotyczących zatwierdzenia sprawozdań z działalności organów 
Spółdzielni w 2012 roku, udzielenia absolutorium dla członków 
Zarządu, ustalenia kierunków działalności gospodarczej oraz 
społecznej i kulturalnej Spółdzielni na rok 2013 oraz niezwykle 
istotna sprawa podziału nadwyżki bilansowej za 2012 rok.

Należy dodać, że zgodnie ze Statutem, uchwałę uważa się za 
podjętą, jeżeli była ona poddana pod głosowanie na wszystkich 
częściach WZ, a za jej podjęciem głosowała większość członków 
uczestniczących w Zgromadzeniu.

Wszystkie uchwały zostały podjęte większością głosów, w 
głosowaniach jawnych ogólnej liczby członków uczestniczą-
cych w WZ.

Zwołane w dniu 31 maja 2013 r. przez prezesa Zarządu Spół-
dzielni Kolegium WZ stwierdziło, że niżej wymienione uchwały 
wynikające z porządku obrad WZ, otrzymały wymaganą ilość 
głosów i w związku z tym zostały przyjęte przez Walne Zgro-
madzenie Członków.

Pierwsza uchwała dotyczyła przywrócenia członkostwa w 
Spółdzielni Helenie Niebudek z Kielc.

Walne Zgromadzenie zatwierdziło także sprawozdania z dzia-
łalności za 2012 rok Rad Osiedli, Rady Nadzorczej Spółdzielni, 
Zarządu oraz sprawozdanie finansowe Spółdzielni.

udzielono absolutorium za działalność w 2012 roku prezesowi 
Zarządu Maciejowi Solarzowi, z-cy prezesa Zarządu Henrykowi 
Wilkowi oraz Członkowi Zarządu - głównej księgowej Małgo-
rzacie Bęben, którzy podziękowali za to uznanie.

Walne Zgromadzenie uchwaliło główne kierunki działania 
Spółdzielni na rok 2013, obejmujące niżej wymienione dzia-
łania:

- w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi: pełna 
realizację planu remontów, a w szczególności :kontynuacja wy-
miany stolarki okiennej, remont 3 boisk sportowych, polegający 
na wykonaniu nowych nawierzchni poliuretanowych i wymianie 
urządzeń sportowych wraz z ogrodzeniami w Osiedlach:Zagór-
ska-Północ, Południe i Sady, remont placu zabaw polegający 
na wymianie nawierzchni na bezpieczną i wymianie urządzeń 
zabawowych w Osiedlu Sady oraz remont nawierzchni 3 placów 
zabaw w Osiedlu Sandomierskie., kompleksową wymianę okien 
na klatkach schodowych oraz wymianę naświetli w budynkach, 
wymianę drzwi wejściowych do klatek, przebudowę wejść, 
ocieplenie stropodachów , remonty elewacji z ociepleniem, kon-
tynuacje wymiany suchych pionów pożarowych w budynkach, 

Przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej w czasie zebrania w osiedlu 
Sandomierskim. Na zdjęciu niżej: Prezydium zebrania w osiedlu Zagórska 
Południe

Mieszkańcy osiedla Sady podczas dyskusji na zebraniu
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remonty główne dźwigów.
- w zakresie inwestycji: rozpoczęcie zadania - modernizacji 

bazy-nadbudowy przy ul.Konarskiego 14, kontynuowanie bu-
dowy dróg pożarowych w osiedlach Zagórska-Południe , Sady 
i Sandomierskie

- w zakresie ciepłownictwa: rozbudowa sieci ciepłowniczej 
w technologii rur preizolowanych w celu dostarczenia ciepła 
do nowo pozyskanych odbiorców ciepła w rejonie ulicy Lesz-
czyńskiej i Poleskiej, kontynuacja modernizacji urządzeń w kot-
łowniach w celu podniesienia sprawności kotłowni i obniżenia 
kosztów produkcji ciepła,

- racjonalne wykorzystywanie środków finansowych w zakre-
sie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, inwestycji i ciepłow-
nictwa poprzez wybór wykonawców w procedurze przetargowej, 
stosowanie nowoczesnych technologii i materiałów.

- w zakresie zagadnień ekonomicznych: realizacja działań 
windykacyjnych zgodnie z zasadami postępowania w zakresie 
windykacji zadłużeń w opłatach wprowadzonymi zarządzeniem 
nr 5/2010 Prezesa Zarządu z dnia 25.06.2010 r.a w szczególności 
dalszych działań zmierzających do wzmożenia bezpośredniego 
kontaktu z dłużnikami poprzez wzrost liczby wezwań na rozmo-
wy w siedzibie Spółdzielni oraz liczby przeprowadzonych wizyt 
domowych, kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego 
oraz do egzekucji komorniczej, dalsze intensyfikowanie działań 
zmierzających do egzekucji długów ze spółdzielczego włas-
nościowego prawa i prawa odrębnej własności lokalu poprzez 
zbywanie zadłużonych lokali mieszkalnych w drodze licytacji 
komorniczej, kontynuowanie inicjatywy Zarządu zmierzającej 

do ustalania kręgu spadkobierców po zgonach właścicieli lokali 
mieszkalnych, w których występują zaległości w opłatach za 
mieszkanie , bieżące monitorowanie zadłużeń najemców lokali 
użytkowych, wzywanie na rozmowy najemców zalegających z 
opłatami za najem lokali , wykorzystywanie usług świadczonych 
przez Biuro Informacji Gospodarczej zgodnie z zawarta umową 
z InfoMonitor S.A., eksploatacja systemu informatycznego 
(wymiana programów komputerowych, zwiększenie funkcjo-
nalności modułu iCzynsze na stronie internetowej Spółdzielni 
poprzez wprowadzenie składników opłat czynszowych, 

- w zakresie gospodarki finansowej Spółdzielni stosowanie 
mechanizmów zapewniających utrzymanie bezpiecznego 
wskaźnika płynności finansowej Spółdzielni i utrzymanie na 
właściwym poziomie funduszy własnych Spółdzielni

- w zakresie realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych 

- kontynuowanie czynności zmierzających do zawierania 
aktów notarialnych w sprawie przenoszenia własności lokali 
mieszkalnych, garaży na rzecz zainteresowanych członków 
Spółdzielni, kontynuowanie procedury związanej z ustana-

wianiem odrębnej własności lokali w nieruchomości przy ul. 
Warszawskiej 49 w Kielcach

- w zakresie działalności społeczno-kulturalnej - stałe doskona-
lenie różnych form działalności społecznej i edukacji kulturalnej 
adresowane do wszystkich grup wiekowych mieszkańców, 
organizowanie działań dla wypracowania nowej formuły mery-
torycznej i finansowej działalności kulturalnej Spółdzielni 

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o podziale nadwyżki 
bilansowej za rok 2012 w wysokości 508.880,71 zł, którą po-
stanowiono przeznaczyć na:

-300.000,00 zł. fundusz remontowy 
-208.880,71 zł. fundusz zasobowy 
Walne Zgromadzenie przyjęło także wnioski zgłoszone w 

trakcie dyskusji. Z ogólnej liczby 96 wniosków, po przeanali-
zowaniu Zarząd zaproponował ich realizację Radom Osiedli i 
Administracjom Osiedli oraz drugą część przyjął do własnej rea-
lizacji. Harmonogram realizacji kierunków działania Spółdzielni 
na rok 2013 uchwalonych przez Walne Zgromadzenie , a także 
plan sposobów realizacji ogólnospółdzielczych wniosków zgło-
szonych w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia 
został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 13 czerwca 
2013 r., a dokładna ich treść zamieszczona została na stronie 
internetowej naszej Spółdzielni - WWW.ksm.pl

MONIKA BARAŃSKA

Prezes Maciej Solarz przedstawia sprawozdanie z pracy Zarządu KSM

Członkowie KSM z osiedla Zagórska-Północ

Członkowie KSM z osiedla Zagórska-Południe podczas zebrania. 
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Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych była kilkakrot-
nie nowelizowana (najnowsza obszerna zmiana weszła w 
życie 31.07.2007 r.), mimo to wiele przepisów TK uznał za 
sprzeczne z konstytucją, wobec czego praktyczne stosowanie 
jej przepisów sprawia wiele trudności. 

O ile zarządzanie własnym zasobem mieszkaniowym Spół-
dzielni nie jest niczym nowym, o tyle masowy proces prze-
kształcania w latach 2007- 2010 spółdzielczego prawa do lokali 
(lokatorskiego i własnościowego) w odrębną własność, wymaga 
nowego i wnikliwego spojrzenia na rolę i pozycję spółdzielni 
mieszkaniowej jako przymusowego zarządcy nieruchomości 
wspólnych. 

Chodzi tu o sytuacje, w których nieruchomość gruntowa i 
budynkowa znajdująca się na jej terenie jest współwłasnością 
spółdzielni i jej członków, a więc kiedy Spółdzielnia nie posiada 
tytułu prawnego do władania nieruchomością w stosunku do 
wszystkich lokali mieszkalnych, bowiem znajdują się w niej 
lokale wyodrębnione, stanowiące własność członków i osób 
niebędących członkami oraz lokale, których właścicielem jest 
Spółdzielnia (lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe, a także 
lokale mieszkalne w najmie).

Ustawa o własności lokali a ustawa 
o spółdzielniach mieszkaniowych

ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 2000 r. wprowa-
dziła instytucję pełnej własności lokali w nieruchomościach 
spółdzielczych. Konsekwencją tego jest powiązanie przepisów 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z regulacjami ustawy 
z 1994 r. o własności lokali, z równoczesnym zachowaniem 
pewnych odrębności związanych ze specyfiką spółdzielni 
mieszkaniowych oraz pogodzeniem praw wynikających z 
własności z prawami i obowiązkami ze stosunku członkostwa 
w spółdzielni.

Pierwszy sposób wyodrębnienia lokalu w budynku spółdziel-
czym i przeniesienia jego własności na członka spółdzielni 
następuje według reguł wynikających z przepisów rozdziału 1 
i 2 ustawy o własności lokali, przy szczególnym uwzględnieniu 
rozwiązań zawartych np.: w art. 40,41 i 42 ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych.

Z chwilą wyodrębnienia wszystkich lokali w budynku w 
danej nieruchomości wspólnej znajduje w pełni zastosowanie 
ustawa o własności lokali niezależnie czy właściciel jest człon-
kiem spółdzielni czy nie (art. 26 ust.1 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych).

ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych wprowadziła nowy, 
ustawowy model umów o budowę lokalu w celu ustanowienia 
na rzecz członka spółdzielni odrębnej własności lokalu, który 
skutkuje powstaniem ekspektatywy tej własności z cechą jej 
zbywalności wraz z wkładem budowlanym, dziedziczności i 
możliwości egzekucji. Wprowadziła także obligatoryjny reżim 
zarządzania przez spółdzielnię nieruchomościami z wielomiesz-
kaniowymi domami, w których – obok mieszkań o statusie 
spółdzielczym – są lokale z odrębną własnością należące do 
członków i osób niebędących członkami, przekształcone ze 

spółdzielczych praw do lokalu na podstawie przepisów art.1 
ust.3 tejże ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Przepisy konstytuujące odmienne zasady obowiązujące co do 
odrębnej własności lokali w spółdzielniach mieszkaniowych 
zawiera art. 27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Ma ona kluczowe znaczenie dla zrozumienia w jaki sposób 
odrębna własność lokali ma funkcjonować w spółdzielni miesz-
kaniowej w świetle ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Treść art.27 wprowadza znaczne ograniczenie stosowania 
ustawy o własności lokali w spółdzielniach, stwarzając pewną 
wyjątkową sytuację.

Zgodnie z art.27 ust.2 ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych nie stosuje się przepisów ustawy o własności lokali o 
zarządzie nieruchomością wspólną tj. przepisów rozdziału 4 
z wyjątkiem art.18 oraz art.29 ust.1 ustawy, który stosuje się 
odpowiednio. Oprócz tego art.27 ust.4 i 5 ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych wyłączył działania art.12 ust.3 ustawy 
o własności lokali dot. zwiększenia obciążeń właścicieli lokali 
użytkowych z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości wspól-
nej oraz art.16 ust.1 tej ustawy. 

W tych przypadkach chodzi o to, że nie uchwała zebrania 
właścicieli, ale uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni ustala 
zwiększone obciążenia związane z utrzymaniem nierucho-
mości wspólnej przez właścicieli lokali użytkowych w danej 
nieruchomości, a z żądaniem np. sprzedaży lokalu w drodze 
licytacji prowadzonej przez komornika wobec właścicieli lokali 
zalegających z zapłatą należnych opłat, czy wykraczających w 
sposób rażący przeciwko porządkowi domowemu występuje do 
Sądu Zarząd Spółdzielni.

Zgodnie z art.27 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych nie znajdują również zastosowania w tych przypadkach 
przepisy ustawy o własności lokali co do powstania wspólnoty 
mieszkaniowej z chwilą ustanowienia własności pierwszego 
lokalu i zebraniu właścicieli. Moment stosowania przepisów 
ustawy o własności lokali w zasobach zarządzanych przez 
spółdzielnię ustawodawca określił zupełnie odmiennie (art. 241 
i 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

Brak innych regulacji szczegółowych uzasadnia twierdzenie, 
że w pozostałych przypadkach decyzje związane z zarządem 

O zarządzaniu nieruchomościami

Współwłasność Spółdzielni 
i członków
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nieruchomością wspólną podejmowane są w/g zasad obowią-
zujących w Spółdzielni.

W ten sposób w polskim prawie funkcjonują dwa pozako-
deksowe, ustawowe modele zarządu nieruchomością wspól-
ną: z ustawy o własności lokali (art.20 i nast.) oraz ustawy o 
spółdzielniach mieszkaniowych. Reżim ustawy o własności 
lokali dotyczy tylko nieruchomości zabudowanych domem 
wielomieszkaniowym o liczbie lokali wyodrębnionych i nadal 
należących do spółdzielni, lokali niewyodrębnionych, większej 
niż siedem (tzw. duża wspólnota mieszkaniowa). Przepisy te 
obowiązują, jeżeli nieruchomość wspólna nie ma umownego 
zarządu lub wyszła spod ustawowego zarządu Spółdzielni 
(art.241 i 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). 

Reżim zarządzania z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
dotyczy zaś nieruchomości spółdzielczych przewłaszczonych 
na rzecz członków do czasu wyodrębnienia w danym budynku 
wszystkich lokali (art.26 ustawy lub podjęcia uchwały w trybie 
art.241 ustawy).

Nieruchomości budynkowe mniejsze, o liczbie lokali wyodręb-
nionych i niewyodrębnionych mniej niż siedem (tzw. wspólnota 
mniejsza) podlegają przepisom kc i kpc dot. współwłasności. Jest 
to tzw. kodeksowy reżim zarządzania nieruchomością wspólną, 
który nie ma swoich organów, a właściciele lokali zarządzają 
nieruchomością bezpośrednio.

Spółdzielcza formuła zarządzania nieruchomościami
Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współ-

własność Spółdzielni oraz mieniem członków nabytym na 
podstawie ustawy i statutowej działalności jest wykonywany 
przez Spółdzielnię jak zarząd powierzony (art.27 ust.2 ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych), o którym mowa w art.18 
ust.1 ustawy o własności lokali, choćby właściciele lokali nie 
byli członkami spółdzielni. Według treści art. 1 ust. 3 ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych jego wykonywanie jest obo-
wiązkiem Spółdzielni.

użycie zwrotu „jak zarząd powierzony” - zdaniem Sądu 
Okręgowego Warszawa-Praga Wydział II Cywilny -sygn. Akt 
II C 784/10 z 10 listopada 2011 r. - należy interpretować w ten 
sposób, że zbieżne z wykonywaniem zarządu z art.18 ust.1 usta-
wy o własności lokali jest jedynie określenie sposobu i zakresu 
czynności wykonywanych przez spółdzielnię - lecz bez uzyska-
nia pozycji prawnej tożsamej z zarządcą, któremu właściciele 
lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną.

W tak ukształtowanych nieruchomościach wspólnych, gdzie są 
lokale wyodrębnione i niewyodrębnione stanowiące własność 
spółdzielni nie powstaje wspólnota mieszkaniowa, jako nowy 
byt prawny. 

W rozumieniu przepisów, spółdzielnia jest zarządcą nieru-
chomości wspólnej i z oczywistych względów nie reprezentuje 
wspólnoty mieszkaniowej, a jedynie właścicieli lokali mieszka-
jących w tych zasobach. Dopiero, gdy wszystkie lokale w danej 
nieruchomości będą stanowić przedmiot odrębnej własności, 
zgodnie z treścią art.26 ust.1 ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych, będzie możliwe stosowanie ustawy o własności 
lokali w pełnym zakresie. W takiej sytuacji powstaje bowiem 
wspólnota mieszkaniowa, a ustaje tzw. spółdzielczy reżim za-
rządzania nieruchomością. 

Porównaj również opracowania pod tytułem: 
1. Stosowanie przepisów ustawy o własności lokali („My z 

KSM” z 2009 r. marzec),
2. Wspólnota mieszkaniowa w budynku spółdzielczym „My 

z KSM” z 2009 r. wrzesień), 
3. Prawa i obowiązki właścicieli lokali i członków Spółdzielni 

(„My z KSM” z 2009 r. grudzień)

Przewłaszczenie spółdzielczych własnościowych i lokator-
skich praw do lokalu, a także każde inne ustanowienie odrębnej 
własności lokalu w myśl przepisów ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych skutkuje przejściem do reżimu zarządzenia 
wynikającego z tej ustawy.

Oznacza to, że prawa i obowiązki właścicieli lokali są ogra-
niczone do spółdzielczej formuły uczestnictwa w organach 
spółdzielni. 

Zatem w nieruchomościach wielolokalowych, w których do-
szło do przewłaszczeń prawa do lokalu we własność odrębną, 
Spółdzielnia ma obowiązek automatycznego zarządzania za-
sobami własnymi i mieniem członków nabytym w tym trybie. 
Treść tą uzupełnia i rozwija regulacją art.27 ust.2-5 ustawy o 
spółdzielniach mieszkaniowych. 

Według tych przepisów to spółdzielnia jest zarządcą powier-
niczym nieruchomości wspólnej i jej przysługuje prawo repre-
zentowania właścicieli wszystkich odrębnych lokali w stosun-
kach zewnętrznych, niezależnie od tego czy są oni członkami 
spółdzielni czy nie (podobnie w wyrokach NSA z dnia 23 lipca 
2010 r. sygn. akt II OSK 1255/09 i II OSK 1216/09).

Natomiast członkom spółdzielni kwestionującym działalność 
zarządu przysługuje postępowanie wewnątrzspółdzielcze, a w 
dalszej kolejności postępowanie sądowe. 

Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni podejmują bowiem 
decyzje dotyczące czynności zwykłego zarządu oraz przekra-
czających zwykły zarząd nieruchomością wspólną w/g zasad i 
regulacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (z wyłącze-
niem nowych inwestycji budowlanych), prawa spółdzielczego i 
regulacji statutowych, z możliwą kontrolą sądową tych decyzji. 
W przeciwnym razie działalność spółdzielni nie byłaby zarzą-
dem tylko administrowaniem. 

Zasada, iż właściciela lokalu stanowiącego odrębny przedmiot 
własności reprezentuje zarządca nieruchomości wspólnej, któ-
rym jest spółdzielnia, nie wyklucza możliwości, iż właściciel 
takiego lokalu może być stroną postępowania np.: w sprawie 
wydania, na wniosek spółdzielni, pozwolenia na budowę.
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ustawodawca pozostawił spółdzielniom i ich członkom, w 
tym właścicielom lokali (każdy członek spółdzielni dysponują-
cy spółdzielczym prawem do lokalu może zostać jego pełnym 
właścicielem) dużą swobodę w kształtowaniu spółdzielczej 
formuły zarządzania nieruchomościami, którzy na podstawie 
art.8 ustawy o s.m. (przykładowe prawa i obowiązki członków) 
oraz art.5 § 2, art.38 § 2 i art. 46 § 2 Prawa Spółdzielczego 
mogą w statucie swobodnie kształtować zasady zarządzania 
spółdzielczego nieruchomościami. 

Natomiast do przepisów określających bezwzględnie prawa 
i obowiązki właścicieli oraz kompetencje Spółdzielni w tym 
zakresie należą art.4-6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 
ustawowe zaś kompetencje organów spółdzielni (Walnego 
Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu) w zakresie zarzą-
dzania nieruchomościami wspólnymi normują art.27 ust.4 i 5 
oraz art. 46 § 1 pkt 1 i 3 Prawa Spółdzielczego. 

Wyjątki są nieliczne i w zasadzie dotyczą trzech grup zagad-
nień:

1. Zwiększenie obciążenia właścicieli lokali użytkowych 
w danym budynku z tytułu obowiązku ponoszenia opłat na 
utrzymanie nieruchomości wspólnej (art. 27 ust.4 ustawy o 
spółdzielniach mieszkaniowych) w związku z art.12 ust.3 ustawy 
o własności lokali.

Decyzję w tej sprawie, na wniosek większości właścicieli 
zamieszkujących w budynku podejmuje Rada Nadzorcza 
Spółdzielni.

2. upoważnienie Spółdzielni do wystąpienia z powództwem 
do sądu o nakazanie niesolidnemu lub uciążliwemu właścicie-
lowi sprzedaży jego lokalu z powodu zaległości w opłatach czy 
naruszającego rażąco przepisy porządku domowego (art.27 ust.5 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w związku z art.16 
ust.1 ustawy o własności lokali). uchwałę upoważniającą Zarząd 
Spółdzielni w tej sprawie podejmuje większość właścicieli lokali 
w danej nieruchomości. 

3. Rada Nadzorcza Spółdzielni ma kompetencje do uchwa-
lania planów gospodarczo-finansowych i wyrażania zgody na 
obciążenia nieruchomości wspólnej (art.46 § 1 pkt 1 i 3 oraz § 
2 Prawa Spółdzielczego). 

Oczywiste zatem jest, że wszelkie czynności obejmujące tzw. 
zwykły zarząd nieruchomościami wspólnymi będzie podej-
mował zarząd spółdzielni. Statut rozstrzyga zaś, który organ 
spółdzielni decyduje np. o:

- ustalaniu kosztów utrzymania i zarządzania nieruchomością 
wspólną, w tym o wysokości odpisów na fundusz remontowy,

- rocznym planie finansowo-gospodarczym, planie remontów 
zasobów mieszkaniowych i terenów przyległych do budyn-
ków, 

W doktrynie oraz w orzecznictwie sądów administracyjnych 
występowała rozbieżność co do oceny istnienia uprawnienia 
spółdzielni mieszkaniowej do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane. Niektóre sądy zajmowały w tym względzie 
stanowisko przyjmujące, że spółdzielnia mieszkaniowa w za-
kresie sprawowanego zarządu uprawniona jest do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. Takie stanowisko zajął 
m.in. NSA w wyroku z dnia 26 października 2009 r. II OSK 
1666/08, WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 31 marca 2011 
r. II S.A./Wr 629/10.

Prezentowane były również stanowiska odmienne stwierdza-
jące, że art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach nie upoważnia do 
podejmowania przez spółdzielnie czynności przekraczających 
zakres zwykłego zarządu.

W celu ujednolicenia orzecznictwa w powyższym zakresie 
– przy uwzględnieniu stanowiska Rzecznika Praw Obywa-
telskich i Prokuratury Generalnej – NSA podjął 13 listopada 
2012 r. uchwałę w myśl której, wykonywany przez spółdziel-
nię mieszkaniową, na podstawie art.27 ust.2 ustawy z dnia 15 
grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych zarząd nie-
ruchomością wspólną stanowiącą współwłasność spółdzielni, 
uprawnia ją do samodzielnego dysponowania nieruchomością 
wspólną na cele budowlane w rozumieniu art.3 pkt 11 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane, bez potrzeby uzyskania 
zgody właścicieli lokali mieszkalnych, stanowiących odrębny 
przedmiot własności, ale wyłącznie w zakresie eksploatacji i 
utrzymania zarządzanej nieruchomości wspólnej. 

Reasumując stwierdzić należy, że spółdzielnia korzysta z 
pełnego prawa w zakresie zarządzania nieruchomością co do 
remontów, modernizacji i utrzymania istniejącej infrastruktury, 
natomiast w przypadku planowanych nowych inwestycji wy-
magających pozwolenia na budowę wymagany będzie udział 
(zgoda lub sprzeciw) wszystkich współwłaścicieli nieruchomo-
ści. W takiej sytuacji zastosowanie będą miały przepisy kodeksu 
cywilnego, a konkretnie art.199 k.c. i następne z poszanowaniem 
konstytucyjnej zasady równości wszystkich właścicieli wyra-
żonej w art.64 ustawy konstytucyjnej. 

Regulacja art.27 ust.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
spółdzielniach mieszkaniowych wprowadzająca zarząd nie-
ruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność 
spółdzielni, uprawnia spółdzielnię do decydowania w ramach 
ustawowego prawa zarządu do rozporządzania rzeczą wspólną 
(podobnie w wyroku NSA z dnia 26.X.2009 r. sygn. akt II 
OSK 1666/08. Również Trybunał Konstytucyjny badając art. 
27 ust.2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, uznał go 
w wyroku z dnia 28.X.2010 r. sygn. akt SK 19/09 za zgodny z 
Konstytucją RP).
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- wyrażeniu zgody na podział lub łączenie nieruchomości 
gruntowej zabudowanej, czy ustalaniu wysokości udziałów w 
nowych nieruchomościach,

- dysponowaniu gruntem na cele budowlane i kwestie związane 
z finansowaniem inwestycji oraz prace budowlane związane z 
ociepleniem budynków. 

Zarządzanie majątkiem spółdzielni i obligatoryjne wykonywa-
nie czynności zarządu nieruchomościami wspólnymi poddane 
jest więc reżimowi prawnemu określonemu w przepisach spół-
dzielczych, a nie w przepisach ustawy o własności lokali czy 
kodeksu cywilnego. 

Dlatego nie można w odniesieniu do nieruchomości, których 
współwłaścicielem jest spółdzielnia, stosować przepisów ko-
deksu cywilnego o współwłasności, albowiem art.27 ustawy o 
spółdzielniach mieszkaniowych nie pozwala na przeniesienie 
wzajemnych relacji pomiędzy spółdzielnią, a właścicielami 
pozostałych lokali bezpośrednio na grunt kc. W ustawie o spół-
dzielniach mieszkaniowych brak jest odesłania do przepisów kc 
o współwłasności. Decydowanie więc o przeznaczeniu nieru-
chomości wspólnej ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych 
pozostawia władzom spółdzielni, która wobec nieruchomości 
będących jej współwłasnością sprawuje zarząd ustawowy w 
takim samym zakresie jak w stosunku do nieruchomości będą-
cych jej wyłączną własnością (porównaj wyrok Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 21.06.2011r.sygn.
II SA/01293/11).

Obecna treść art.1 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych przesądza o tym, że spółdzielnia mieszkaniowa jest obo-
wiązkowym zarządcą zasobów własnych oraz mienia członków 
nabytego na podstawie tej ustawy. 

Rozwiązanie ustawowe wprowadzające zarząd powierniczy 
spółdzielni mieszkaniowej z jednej strony zmierza do usankcjo-
nowania ustawowej i statutowej funkcji spółdzielni w tej roli.

Z drugiej, zapobiega dublowaniu się rozwiązań organizacyjno-
prawnych właściwych spółdzielczości mieszkaniowej z tymi 
wynikającymi z ustawy o własności lokali. Te ostatnie znajdują 
zastosowanie tylko w zakresie odmiennie uregulowanym w 
ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i prawie spółdziel-
czym (por. art.27 ust.1 oraz ust.2 i 3 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych). 

Zarządzanie zatem własnymi i przewłaszczonymi zasobami 
lokalowymi w/g ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 
umożliwia członkom-właścicielom lokali pozostanie po 
przewłaszczeniu (ustanowieniu odrębnej własności lokalu) w 
spółdzielczej korporacji i wykorzystaniu materialno-prawnych 
i statutowych praw i obowiązków właściwych spółdzielniom 
mieszkaniowym. Jest to racjonalna i właściwa konstrukcja 
uniemożliwiająca likwidację spółdzielni mieszkaniowych jako 
sprawdzonych zarządców zasobów mieszkaniowych, na rzecz 
wspólnot mieszkaniowych.

Szczególne uprawnienia właścicieli lokali 
w spółdzielni mieszkaniowej

Nowela ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z czerwca 
2007 r. uściśliła obowiązki i uprawnienia osób posiadających 
prawo odrębnej własności lokali w ten sposób, że znikły podsta-
wy obciążania tej grupy osób innymi kosztami niż związanymi 
z utrzymaniem ich lokali, utrzymaniem nieruchomości wspólnej 
w częściach przypadających na ich lokale oraz utrzymaniem 
nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni na zasadach 
wyznaczonych przez Statut (art.4 ust.2 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych).

Właściciele lokali będący członkami Spółdzielni uczestniczą 
również w kosztach związanych z działalnością społeczno-kul-

turalną prowadzoną przez Spółdzielnię.
Właściciele zaś niebędący członkami, poza pokrywaniem 

kosztów utrzymania własnego lokalu i danej nieruchomości 
wspólnej, uczestniczą tylko w tych w kosztach utrzymania 
mienia Spółdzielni np. urządzeń infrastruktury technicznej, 
które przeznaczone jest do wspólnego korzystania przez osoby 
zamieszkujące w określonym budynku (art.26 ust.2 ustawy o 
spółdzielniach mieszkaniowych). Mogą też odpłatnie korzystać 
z działalności społeczno-kulturalnej prowadzonej przez Spół-
dzielnię na podstawie odrębnej umowy oraz mają ustawowe 
prawo aby zostać członkiem Spółdzielni (art. 4 ust.4 i 5 ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych).

Właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni nie uczest-
niczą czynnie w życiu spółdzielczym, ani spółdzielczej formule 
zarządzania. Mogą jednak kontrolować decyzje podejmowane 
przez organy spółdzielni np.: poprzez zaskarżenie do Sądu 
uchwał Walnego Zgromadzenia. To uprawnienie zostało ogra-
niczone do tych spraw, które dotyczą ich prawa odrębnej włas-
ności lokalu (art.24 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) 
np.: rozstrzygnięć niezgodnych z prawem lub postanowieniami 
statutu, albo gdy uchwała WZ ma na celu pokrzywdzenie właś-
ciciela lokalu. Zaskarżenie to odbywa się na zasadach art.42 
Prawa Spółdzielczego.

Członek czy właściciel lokalu będący i niebędący członkiem, 
może żądać kalkulacji wysokości opłat za korzystanie z lokalu 
i utrzymanie nieruchomości wspólnej. 

Właściciel lokalu nie będący członkiem nie może jednak 
korzystać z drogi wewnątrzspółdzielczego postępowania co 
do sporu o zmianę wysokości opłat za lokal, lecz przysługuje 
mu tylko droga sądowa (art.4 ust.8 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych). 

Członek oraz właściciel lokalu niebędący członkiem spół-
dzielni ponoszą również opłaty na fundusz remontowy, którego 
obowiązek utworzenia obciąża spółdzielnię (art.6 ust.3 ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych). W przypadku utworzenia 
innych funduszy, obowiązek partycypowania w nich obciąża 
tylko członka (art.78 § 2 prawa spółdzielczego).

Zakres spraw związanych z prawem odrębnej własności lokalu 
obejmuje także udział właściciela we własności nieruchomości 
wspólnej (gruntu i tych częściach budynku oraz instalacji i urzą-
dzeń, które stanowią współwłasność właścicieli lokali w danej 
nieruchomości) oraz sprawy związane z zarządzaniem tą nie-
ruchomością. ustawodawca nie przyznaje współwłaścicielom 
wyłącznego, skutecznego uprawnienia do wydzielonej fizycznie 
części wspólnej rzeczy np. gruntu czy dachu budynku.

Zarządzanie przez spółdzielnię nieruchomościami stanowią-
cymi mienie członków i osób niebędących członkami to w 
obecnych realiach zarządzania istotna nowość i wyzwanie dla 
władz spółdzielni oraz członków-właścicieli lokali. Jest rzeczą 
zrozumiałą, że zarządzanie musi zbliżać się do właścicieli i 
poszczególnych nieruchomości wielolokalowych, szczególnie 
zaś co do spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu 
nieruchomością (przykładowe wyliczenie, reprezentatywne 
także dla spółdzielczej formuły zarządzania zawiera art.22 ust.3 
ustawy o własności lokali). 

Charakterystycznym przykładem zbliżania właścicieli lokali do 
organizacyjnej formuły i upodmiotowienia struktur spółdzielni 
jest udział właścicieli lokali-członków w organach spółdzielni: 
Radach Osiedla, Radzie Nadzorczej, Walnym Zgromadzeniu i 
ich wpływ na sposób zorganizowania uprawnień poszczególnych 
organów oraz spółdzielczy reżim zarządzania nieruchomościami 
wspólnymi. 

MACIEJ SOLARZ
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Grupa postów Platformy Obywatelskiej wniosła do Sejmu 
24 lipca 2013 r. projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo spół-
dzielcze. Istotą jego jest wprowadzenie uproszczonego trybu 
przekształcenia spółdzielni handlowych (konsumenckich) w 
spółki prawa handlowego. 

Chodzi o 1208 spółdzielni Samopomoc Chłopska oraz 332 
spółdzielnie spożywców Społem, a więc o majątek wart miliar-
dy złotych. W praktyce oznacza to próbę likwidacji kolejnych 
branż spółdzielczych i pozbawienia członków spółdzielni ich 
dotychczasowych organizacyjnych i majątkowych praw.

Propozycja posłów PO to przyzwolenie na łatwe przejęcie 
majątku i czerpania korzyści wyłącznie przez wąskie grono 
osób biorących udział w przekształceniach.

Przypomnijmy, dwa lata temu z inicjatywy postów PO Sejm 
uchwalił ustawę wprowadzającą możliwość przekształcenia 
spółdzielni pracy w spółkę kapitałową, a więc w podmiot go-
spodarczy zamknięty dla określonej grupy udziałowców. 

W Trybunale Konstytucyjnym czeka na rozpatrzenie wniosek 
kwestionujący konstytucyjność uregulowań dotyczących prze-
kształcenia spółdzielni pracy w spółki prawa handlowego. 

Dlaczego posłowie PO nie chcą poczekać na rozstrzygnięcie 
TK, tylko spieszą się z wprowadzeniem niekonstytucyjnych 
zasad uspółkowienia wobec spółdzielni i geesów?

(MaS)

24 czerwca br. Sejmowa 
Komisja Nadzwyczajna 
do rozpatrzenia projektów 
ustaw zmieniających za-
sady działania spółdzielni 
przeprowadziła Wysłu-
chanie Publiczne (spo-
łeczną debatę), dotyczące 
ośmiu projektów ustaw: o 
spółdzielniach, o zmianie 
ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych, o spół-
dzielniach mieszkanio-
wych, o działalności spół-
dzielni mieszkaniowych, 
dwóch projektów ustawy 
– Prawo spółdzielcze oraz 
dwóch projektów sena-
ckich o zmianie ustawy o 
spółdzielniach mieszka-
niowych.

Na podstawie wniosków zgłoszonych marszałkowi Sejmu 
do udziału w debacie dopuszczono 1346 podmiotów (osób 
fizycznych i prawnych), wśród których znaleźli się członkowie 
różnych branż spółdzielczości, przedstawiciele Krajowej Rady 
Spółdzielczej, związków rewizyjnych, stowarzyszeń obywatel-
skich działających na rzecz obrony praw lokatorskich, organiza-
cji skupiających członków ruchów spółdzielczych, samorządów 
terytorialnych miast i gmin, eksperci prawa spółdzielczego. 

W imieniu spółdzielczości województwa świętokrzyskiego 
głos zabrali – Przewodniczący Rady Miasta Kielc, członek 
KSM Tomasz Bogucki i Przewodniczący Rady Nadzorczej RSM 
„Armatury” Jerzy Gil. Wysłuchanie Publiczne prowadził poseł 
Marek Gos, przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej Sejmu.

Przed debatą w Sejmie, 10 czerwca odbyło się w Kielcach 
posiedzenie Forum Kieleckich Spółdzielni Mieszkaniowych, w 
którym uczestniczyli poseł Marek Gos, Prezes Zarządu Krajowej 
Rady Spółdzielczej Alfred Domagalski oraz Przewodniczący 
Rady Miasta Kielc Tomasz Bogucki. 

Poseł Marek Gos odpowiedział na wiele pytań i problemów 
związanych ze zgłoszonymi projektami ustaw, zmieniającymi 
zasady działania spółdzielni. Niektóre z nich budzą wielkie 
emocje i są ostro krytykowane, zwłaszcza projekt posłów PO 
zakładający likwidację spółdzielni mieszkaniowych i zastąpienie 
ich wspólnotami mieszkaniowymi. 

Poseł Gos zapoznał uczestników Forum z harmonogramem 
prac Komisji, zgodnie z którym prace rozpoczną się od zmian 
ustawy ustrojowej, czyli prawa spółdzielczego, gdyż w tej 
sprawie łatwiejsze będzie osiągnięcie porozumienia w spornych 
kwestiach. Dopiero w następnej kolejności rozpoczną się trudne 
prace nad zmianą prawa o zasadach działania spółdzielni miesz-
kaniowych. Podstawą do prac Komisji będzie projekt poselski 
Platformy Obywatelskiej. 

Członkowie Forum Kieleckich Spółdzielni Mieszkaniowych 

wytypowali siedmiu przedstawicieli spółdzielców z Kielc do 
udziału w Wysłuchaniu Publicznym w Sejmie 24 czerwca br., 
a dwóch do zabrania głosu i skrytykowania projektu ustawy PO 
o spółdzielniach mieszkaniowych. 

Z własnej woli deklarację udziału w debacie zgłosił Przewod-
niczący Rady Miasta Tomasz Bogucki, który w Sejmie scha-
rakteryzował pozytywne przykłady współdziałania samorządu 
miasta Kielc ze spółdzielniami mieszkaniowymi, dla wspólnego 
dobra mieszkańców, także członków spółdzielni.

Ocenia się, że podczas debaty około 90 proc. wystąpień było 
krytycznych wobec projektu zmiany prawa o spółdzielniach 
mieszkaniowych. Wysłuchanie zakończyło się wyrażeniem 
wspólnego stanowiska – protestu, podpisanego przez większość 
jego uczestników.

Z kolei Kancelaria Prezydenta RP zorganizowała 2 lipca br. 
roku panel z udziałem ekspertów z zakresu prawa spółdzielczego 
pt. „Jakie prawa dla spółdzielczości w Polsce?”. 

Panel poprowadził Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w 
Kancelarii Prezydenta RP. Bogate i merytoryczne wyniki 
obrad mają posłużyć wypracowaniu rekomendacji dla posłów 
Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej z przesłaniem opracowania 
prorozwojowego prawodawstwa dla polskiej spółdzielczości. 

Pozostajemy zatem z taką nadzieją, oczekując na ostateczne 
sprawozdanie z prac Komisji Nadzwyczajnej nad projektami 
tzw. ustaw spółdzielczych. 

(MAS)

Jaka przyszłość
polskiej spółdzielczości?

Społeczna debata w Sejmie i dyskusja u prezydenta

Posłowie PO 
znów rozdają

nie swoje
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Rada Nadzorcza spełnia w spółdzielni funkcję kontrolną. 
Zwraca szczególną uwagę zwraca na zagadnienia związane 
z zarządzaniem Spółdzielnią, ocenia jej efektywność eko-
nomiczną, gospodarkę remontową, eksploatację zasobów 
mieszkaniowych. Szczególny nacisk kładzie na stan zaległości 
czynszowych. To szerokie spektrum problemów spowodo-
wało zgłoszenie przez komisję rewizyjną RN wniosku w 
sprawie wprowadzenia indywidualnych umów z odbiorcami 
wody i ciepła.

Takie rozwiązanie wyeliminowałoby konieczność kredyto-
wania należności za media, za osoby nie płacące na bieżąco 
czynszu, co w sposób zdecydowany poprawiłoby sytuację 
finansową Spółdzielni. 

Z zapytaniem w sprawie przejęcia przez dostawców wody i 
ciepła rozliczenia z indywidualnym odbiorcą zwróciliśmy się 
do Wodociągów Kieleckich oraz MPEC Kielce. Poprosiliśmy 
również o stanowisko Małopolski Związek Rewizyjny Spół-
dzielni Mieszkaniowych. Otrzymane odpowiedzi zawierają 
wnikliwą analizę obowiązujących w tym zakresie przepisów 
oraz uwzględniają techniczne rozwiązania istniejących instalacji 
w budynkach. 

Zasady dostawy i rozliczenia tych mediów określają odpowied-
nio: ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu i zbiorowym odprowa-
dzeniu ścieków (Dz.u. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 
oraz ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. „Prawo energetyczne” 
(Dz.u. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).

W przypadku dostawy wody ustawodawca reguluje tryb zawie-
rania umów z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym 
przez poszczególne osoby korzystające z lokalu znajdującym 
się w budynku wielolokalowym. W takim przypadku umowa 
zawierana jest z osobą korzystającą z lokalu ale na wniosek 
właściciela lub zarządcy budynku po spełnieniu poniższych 
warunków wynikających z ustawy:

1) instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wo-
domierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami 
technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych;

2) jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie 
uzgodnionym przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanaliza-
cyjne z właścicielem lub zarządcą;

3) właściciel lub zarządca rozlicza różnicę wskazań między 
wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainsta-
lowanych przy punktach czerpalnych wody;

4) właściciel lub zarządca na podstawie umowy, reguluje na-
leżności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem 
głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy 
punktach czerpalnych wody;

5) właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania wo-
domierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz 
warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących 
się poza lokalami;

6) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób 
przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania do-
staw do pozostałych lokali; w szczególności przez możliwość 
przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie 
plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie 
wody do lokalu;

7) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób prze-
rwania dostarczania wody z punktów czerpalnych znajdujących 
się poza lokalami, bez zakłócania dostaw wody do lokali.

Punkty 1 i 2 stawiają wymaganie pełnego opomiarowania bu-
dynku zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi oraz 
możliwość odczytu wodomierzy w uzgodnionym terminie.

Punkty 3 i 4 nakładają na właściciela lub zarządcę odpowie-
dzialność za rozliczanie zużytej wody w przypadku gdy wystąpi 
różnica między wskazaniem wodomierza głównego i sumą 
wskazań wodomierzy lokalowych. 

Ponadto właściciel lub zarządca winien zapewnić utrzymanie 
i obsługę techniczną wodomierzy a także możliwość przerwa-
nia dostawy wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody do 
pozostałych lokali. 

Taka konstrukcja przepisów powoduje konieczność stoso-
wania trójstronnej umowy.

Nie ma zatem możliwości zawarcia indywidualnych umów 
wyłącznie z użytkownikami lokali bez pośrednictwa Spół-
dzielni lub innego podmiotu pełniącego funkcję właściciela, 
zarządcy.

Odbiorca w lokalu staje się stroną umowy z dostawcą wody 
na podstawie aneksu do umowy głównej, której stronami są: 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne i spółdzielnia. 

Za wykonanie czynności związanych z odczytami wodomierzy 
lokalowych i wystawianiem faktur indywidualnym odbiorcom, 
dostawca wody pobiera ustaloną opłatę, o czym Spółdzielnia 
zobowiązuje się powiadomić użytkowników lokali.

W przypadku niewywiązywania się z płatności za dostarczoną 
wodę dostawca ma prawo – przy udziale Spółdzielni – do prze-
rwania dostawy wody do zadłużonego lokalu bez zakłócenia 
dostarczania wody pozostałym użytkownikom.

W celu wdrożenia opisanej wyżej procedury, należy przy-
stąpić do przebudowy wewnętrznej instalacji wodociągowej 
w celu dostosowania jej do wymogów, o których mowa w 
ust. 6. 

Istniejące rozwiązania techniczne instalacji wodociągowych 
w większości zasobów KSM, stanowią układ poziomów w piw-
nicach budynku i wspólnych pionów wodnych, prowadzonych 
często w szachtach z innymi instalacjami, do których przyłą-
czone są poszczególne lokale

Woda i ciepło to...
nie indywidualnie

Jak podłączyć indywidualnie ciepło... w wieżowcu?
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 z pominięciem montażu wodomierzy lokalowych. Rozpro-
wadzenie wody i zasilanie instalacji mieszkań odbywa się w 
pomieszczeniach łazienek o niewielkiej powierzchni. 

W części lokali mieszkalnych, gdzie kuchnia nie przylega 
bezpośrednio do pomieszczenia łazienki, zasilanie instalacji 
mieszkań następuje z dwóch odrębnych pionów, co stanowi 
dodatkowy problem w przypadku planowania modernizacji 
instalacji wody. 

Dostosowanie instalacji wody do wymagań przepisów ustawy 
wymagałoby przebudowy poziomów w piwnicach i zlokali-
zowania pionów wodnych na klatkach schodowych wraz z 
umiejscowieniem wodomierzy lokalowych poza mieszkaniami, 
co w większości przypadków ze względu na istniejące małe 
powierzchnie klatek schodowych i ich zabudowę innymi insta-
lacjami, jest niemożliwe do zrealizowania. 

Ponadto w sytuacji gdy łazienka lub kuchnia nie jest zlokalizo-
wana przy klatce schodowej, pojawia się dodatkowa przeszkoda 
do podłączenia mieszkania do nowej instalacji.

Wszystkie wymienione wyżej aspekty techniczno-użytkowe 
dostosowania instalacji do przepisów powodują konieczność 
gruntownych i kosztownych przeróbek instalacji wody w 
budynku i poszczególnych mieszkaniach oraz przywrócenia 
pomieszczeń po remoncie do stanu pierwotnego. 

Jeszcze trudniejsza jest sytuacja jeżeli chodzi o dostawę 
ciepła.

Rozpatrując granicę prawa własności, która między Przed-
siębiorstwem energetycznym a odbiorcą występuje na węzłach 

cieplnych oraz uwzględniając cytowaną ustawę „Prawo ener-
getyczne”, a także sytuację lokalu mieszkalnego jako części 
składowej nieruchomości budynkowej pozostającej w zarządzie 
Spółdzielni, indywidualni użytkownicy lokali nie mogą być 
stroną w umowie na dostawę ciepła.

W świetle przepisów Ustawy „Prawo energetyczne” nie 
przewiduje się w żadnym przypadku, aby indywidualny 
użytkownik lokalu w budynku wielorodzinnym uzyskał 
możliwość odrębnego przyłączenia do sieci i zawarcia umowy 
bezpośrednio z Przedsiębiorstwem energetycznym.

Wynika to też ze specyfiki dostarczania energii cieplnej, z uwa-
gi na to, że wszystkie lokale korzystają z urządzeń wspólnych 
wymiennikowni, a w szczególności z urządzenia pomiarowego 
(ciepłomierza w węźle cieplnym), stanowiącego podstawę 
umownych rozliczeń z dostawcą ciepła. 

Ponadto, pomiar zużytego ciepła odbywa się poza lokalami, a 
instalacja grzewcza budynku jest własnością odbiorcy ciepła.

Podsumowując należy stwierdzić, że zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami w rozumieniu Ustawy „Prawo 
energetyczne” odbiorcą ciepła wobec Przedsiębiorstwa 
energetycznego jest wyłącznie Spółdzielnia, właściciel lub 
zarządca nieruchomości.

Omówiony powyżej temat był jednym z zagadnień, którym 
zajmowała się Rada Nadzorcza KSM.

HENRYK WILK

W maju 2011 r. informowaliśmy Czytelników „My z KSM” 
(nr 2/67/2011) o planowanym zagospodarowaniu terenu mię-
dzy ulicami Zielińskiego, Konarskiego i Spółdzielczą.

Pierwszym etapem inwestycji wg koncepcji opracowanej 
przez Inwestprojekt Świętokrzyski (zaaprobowanej przez Radę 
Nadzorczą KSM i Zarząd) jest nadbudowa o jedną kondygnację 
użytkową budynku, w którym mieści się Zakład Energetyki 
Cieplnej, połączona z remontem pozostałej części obiektu.

Po wyburzeniu portierni i rozebraniu budynku gospodarczego 
z paneli blaszanych, projekt przewiduje:

- nadbudowę z wykorzystaniem istniejącego łącznika jako 
przyszłego korytarza dla nowotworzonych 4. lokali użytko-
wych,

- dobudowę zewnętrznej klatki schodowej wyposażonej w 
platformę (podnośnik) dla osób niepełnosprawnych, zapew-
niającą dostęp do nowych lokali od strony północnej (ul.
Konarskiego),

- wprowadzenie 3. sanitariatów na parterze w miejsce części 
wynajmowanej powierzchni magazynowej,

- ocieplenie elewacji budynku wraz z wymianą ślusarki okien-

nej  na PCW w 
pomieszczeniach 
warsztatowych,

- remont dojść 
i dojazdów wraz 
z adaptacją czę-
ści powierzchni 
utwardzonych na 
parking.

W nadbudowie zaprojektowano 4 lokale użytkowe o po-
wierzchni użytkowej: 63,5 m2 (na potrzeby ZEC), 71,6 m2, 
81,6 m2 i 119,9 m2 do indywidualnego wykończenia. Rzuty 
poszczególnych lokali można obejrzeć na naszej stronie inter-
netowej: www.ksm.pl.

Spółdzielnia ma pozwolenie na budowę. Oczekujemy na 
zgłoszenia chętnych, bo warunkiem przystąpienia do realizacji 
zadania będzie pozyskanie nabywców na wszystkie lokale po-
przez podpisanie przez nich umów rezerwacyjnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Techniczno 
Eksploatacyjnym w godz. 8-14 (pokój nr 44 i 45), tel. 41 34 16 
130, 41 34 16 130, 509 724 302.

Grzegorz Gilewski

Nowa inwestycja w osiedlu „Zagórska - Północ”

Na zdjęciach: 
u góry elewacja zachodnia - od ul. Zielińskiego,
u dołu elewacja północna – od ulicy Konarskiego

Elewacja południowa budynku – od strony placu manewrowego 
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Kieleckie „Lato w teatrze” dobiegło końca. Inicjatywa Tea-
tru Lalki i Aktora „Kubuś” okazała się strzałem w dziesiątkę. 
Przez ponad dwa tygodnie lipca 30-osobowa grupa kieleckiej 
młodzieży z KSM-u pod okiem artystów związanych z „Ku-
busiem” współtworzyła autorski spektakl uliczny „Legenda 
o Emeryku”, inspirowany legendami ziemi świętokrzyskiej. 
Kto nie był na premierze niech żałuje – młodzi artyści stanęli 
na wysokości zadania. Partnerem programu była Kielecka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Nie co dzień zdarza się taka przygoda. 
Szósta edycja ogólnopolskiego pro-
gramu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego „Lato w teatrze” była 
atrakcyjną ofertą teatralna dla uczniów, 
którzy z różnych przyczyn spędzają 
wakacje w mieście.

Warsztaty odbywały się między 29 
czerwca a 1 września br. w trzydziestu 
miejscowościach w Polsce, w tym po 
raz pierwszy w Kielcach. 

Codziennie przez ponad dwa tygodnie uczestnicy projektu 
pracowali nad spektaklem ulicznym pod opieką profesjonalnych 
artystów w sprofilowanych grupach: aktorskiej, scenograficzno-
kostiumowej, muzyczno-wokalnej, z zakresu nowych technolo-
gii scenicznych oraz z zakresu promocji i reklamy. 

Zajęcia odbywały zarówno w siedzibie TLiA „Kubuś”, na 
teatralnym dziedzińcu, jak i w centrum miasta. W ramach przy-
gotowań do premiery uczestnicy warsztatów opanowali centrum. 
Na Rynku stworzyli kolorową dżunglę, pełną dzikich zwierząt, 
żeby za chwilę na Placu Artystów wykreować kosmiczną krainę. 
Artystyczne happeningi umożliwiły wszystkim chętnym wspól-
ną zabawę, bez podziału na bawiących się i obserwatorów. 

W kolejnych ulicznych akcjach uczestniczyło coraz więcej 
osób. Początkową nieśmiałość mieszkańców naszego miasta 
zastąpiło zaciekawienie i chęć współuczestnictwa w twórczych 
działaniach. 

Teatralne lato 
Z KSM i „Kubusiem” uczestnicy „Lata w teatrze” namówili nawet do cyrkowych 

akrobacji Prezydenta Kielc Wojciech Lubawskiego, który na 
kieleckim Rynku zaprezentował pokaz chodzenia po linie. 

Innowacyjnym elementem projektu było wykorzystanie 
podczas pracy z młodzieżą pedagogiki cyrku (pedagogiki 
fascynacji). Lekcje żonglerki bardzo szybko okazały się ulu-
bionym punktem dnia. uczestnicy warsztatów bardzo szybko 
opanowali niełatwą sztukę żonglerki obręczami, maczugami, 
czy piłeczkami. Szło im tak dobrze, że zadebiutowali nawet w 
roli nauczycieli żonglerki, podczas wizyty swoich młodszych 
kolegów z osiedlowych Klubów Kultury KSM „Miniatura” i 
„Polonez”.

Aż wreszcie przyszedł czas na finał. 17 i 18 lipca na kieleckim 
Rynku zgromadziły się tłumy widzów. „Legenda o Emeryku” 
okazała się sukcesem. Były wywiady, autografy, chwila sławy, 
o której marzy każdy artysta i poczucie, że zrobiliśmy coś 
wyjątkowego. 

Te kilka tygodni były chyba dla każdego z nas czasem nie-
zwykłym. Mamy nadzieję, że za rok znowu powtórzymy naszą 
wakacyjną przygodę z teatrem.

Partnerami projektu byli także: urząd Miasta Kielce, Kura-
torium Oświaty w Kielcach, Komenda Miejska Policji, Straż 
Miejska, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. O bezpieczeństwo 
„Lata w teatrze” zadbała uNIQA.

JOANNA KOWALSKA
Koordynator projektu

Prezydent Lubawski „tańczy na linie”                    Zdjęcia: Grzegorz Tatar
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W Osiedlowym Klubie Kultury „Polonez” zajęcia w czasie 
akcji letniej odbywały się w dniach od 1-31 lipca; skorzystało 
z nich 69 dzieci.

W tym roku odwiedziliśmy kielecką filharmonię, teatr „Ku-
buś”, Kieleckie Centrum Kultury, Muzeum Narodowe, Ośrodek 
Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, Muzeum Zabawek. 

We wszystkich tych obiektach uczestniczyliśmy w warszta-
tach, koncertach, zabawach dla nas przygotowanych. Dużym 
zainteresowaniem dzieci cieszyły się wyprawy do rezerwatów 
geologicznych znajdujących się na terenie Kielc tj. Wietrznia, 
Kadzielnia, Białogon, Ślichowice – gdzie zwiedzaliśmy jaskinie, 
szukaliśmy galeny, szlifowaliśmy znalezione okazy skalne. 

Dla dzieci dużą atrakcją były wycieczki autokarowe:
– wspinaliśmy się Drogą Królewską z Nowej Słupi na Łysiec 

do Huty Szklanej, tam odwiedziliśmy Babajagów,
– pojechaliśmy do Kurozwęk, gdzie wędrowaliśmy w labi-

ryncie z kukurydzy i w kształcie lokomotywy z wiersza Juliana 
Tuwima, oglądaliśmy bizony.

W chłodne dni (których w tym roku na szczęście było mało) 
byliśmy w kinie na uniwersytecie Potwornym, w Bajecznej 
Krainie i stadninie koni.

W czasie akcji letniej dzieci brały udział w 65 zabawach, 
konkursach i turniejach zorganizowanych w naszym klubie. Na 
zakończenie akcji każde dziecko otrzymało dyplom.

EWA KRASKA

Jak co roku Klub „Miniatura” przygotował w lipcu wiele 
atrakcji dla dzieci. Zorganizowano m.in. wycieczki autokarowe, 
rajdy piesze, naukę pływania na basenie „Perła”, naukę jazdy 
konnej w Ośrodku MAAG oraz wyjścia do kina.

W ramach współpracy z Teatrem Kubuś dzieci uczestniczące 
w Akcji LATO brały udział w zajęciach teatralnych. Spotkania 
te zakończyły się wspólnym występem na Placu Artystów. 

Razem z Komendą Miejską Policji klub organizował spotkania 
na temat „Bezpieczne wakacje”. Ciekawe także okazały się 
warsztaty edukacyjne z Faun ZOO, na których dzieci oswajały 
się z pajęczakami, owadami, płazami i gadami. Dzieci miały 
także okazję poznać pracę strażaków podczas wizyty w Jed-

Klubowe lato 2013

nostce Ratunkowo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej oraz 
dowiedzieć się jak pisze się bajki dla dzieci na spotkaniu z po-
wieściopisarką Ewą Ziółkowską-Darmas (na zdjęciu u góry).

W klubie odbywały się także zajęcia plastyczne, muzyczne 
oraz gry i zabawy sportowe.

LIDIA BERNATEK

Uczestnicy Akcji Lato na spotkaniu z policjantami i ze strażakami (zdjęcie 
dolne). Obok – przy pomniku Henryka Sienkiewicza w Kielcach
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W wyroku z dnia 29 lipca 2013 r. sygn. akt SK 12/12 Trybunał 
Konstytucyjny uznał, iż przepis art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 
czerwca 1994 r. o własności lokali, upoważniający wspólnotę 
mieszkaniową do żądania, w trybie procesu sądowego, sprze-
daży lokalu w drodze licytacji wobec właściciela zalegającego 
długotrwale z należnymi opłatami lub uporczywie wykraczają-
cego przeciwko porządkowi domowemu albo swoim zachowa-
niem czyniącego korzystanie z tych lokali lub nieruchomości 
wspólnej uciążliwym jest zgodny z Konstytucją. TK stwierdził, 
że z odrębną własnością lokalu wiążą się nie tylko prawa, ale 
także obowiązki. Zatem wspólnota może w określonej sytuacji, 
za zgodą sądu, zlicytować mieszkanie właściciela, któremu nie 
przysługuje prawo do lokalu zamiennego.

x  x  x
W związku ze znacznym wzrostem kosztów działalności 

podstawowej i inwestycyjnej w minionych siedmiu latach 
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach 
podwyższył ceny dostawy wody i odprowadzania ścieków 
następująco: w 2007 r. o 4,4%, w 2008 r. o 7,2%, w 2009 r. o 
13,1%, w 2010 r. o 12.2%, w 2011 r. o 22,4%, w 2012 r. o 4,2% 
i w 2013 r. o 8,7%.                                                       (MaS)

Czy wiesz, że

W czerwcu w Klubie „Miniatura” odbyło się uroczyste 
spotkanie z okazji jubileuszu 55-lecia KSM. W programie 
rozstrzygnięto konkurs malarski pt. „55 lat na KSM”, a Grupa 
Wokalna „Przyjaciele” przygotowała montaż słowno-muzyczny 
nawiązujący do historii spółdzielni.

W pierwszej kolejności kierownik klubu Lidia Bernatek 
wspólnie z przedstawicielką Rady Nadzorczej KSM Haliną 
Chromik ogłosiły wyniki konkursu. Jury w składzie: Zdzisław 
Surowiec, Halina Chromik i Nina Łucak wytypowało cztery 
główne nagrody i 9 wyróżnień: I miejsce zajęła Henryka Brych, 
II – Dorota Balisz, III – Krystyna Lis i Elżbieta Festerkiewicz. 
Pozostałe osoby dostały wyróżnienia. W konkursie wzięli udział 
członkowie Klubu Artystów Plastyków KAP 65 działającego w 
Klubie Miniatura. Po zakończeniu wystawy nagrodzone prace 
zostaną przekazane Zarządowi KSM.

W części drugiej wystąpiła Grupa Wokalna „Przyjaciele”: Nina 
Łucak, Teresa Mróz i Janusz Kubara. Zespół działa od trzech 
lat. Zaśpiewali piosenki z własnymi tekstami. Poniżej jedna z 
piosenek zatytułowana „Ballada o KSM-ie” na melodię „Ballada 
o pannie Franciszce, słowa: Nina Łucak.

LIDIA BERNATEK
Ballada o KSM-ie
Na Ka-eS-eMie są bloki różne,
wysokie, niskie oraz podłużne.
Zieleni mnóstwo i ulic sporo,
w centrum osiedla - Zarządu biuro.

Pięćdziesiąt pięć lat tu upłynęło,
siedmiu prezesów w tym czasie było.
Pierwszy był Syska, Kalemba - zmiana,
a teraz Solarz w randze Hetmana.

Mieszkańcy mili i pracowici,
chociaż mnie mają zbyt dużo dzieci.
Z opłatą czynszów różnie tu bywa -
nad dłużnikami eksmisja czuwa.

Rada Nadzorcza rządzi się śmiele,
chociaż pieniędzy maja niewiele.
Więc nie budują nowych budynków,
przez to nie mają wiele frasunków.

Przydałoby się więcej remontów,
garaży oraz ociepleń bloków.
Dla bezpieczeństwa straże, kamery,
i estetyka - nie dla maniery.

Kluby kultury są na osiedlach
promują sztukę w różnych kierunkach.
Dla wielu dzieci to niezła gratka
a dla seniorów: śpiew i herbatka.

Jaka więc przyszłość Ka-eS-eM czeka
by uszczęśliwić tutaj człowieka,
któż to odgadnie, tylko wróżbita
w gwiazdach nam całą przyszłość wyczyta.

Na jubileusz, na zakończenie
niechaj się spełni każde marzenie.
100 lat działania w zdrowych zasobach
życzą śpiewacy - dziś w trzech osobach.

Na Jubileusz 55 lat KSM

Grupa Wokalna „Przyjaciele” z instruktorem Pawłem Kręciszem, 
na zdjęciu wyżej uczestnicy Jubileuszu
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dokończenie na str. 21

Wielka płyta – wg definicji to prefabrykowany element 
konstrukcyjny używany do modułowej budowy bloków 
mieszkalnych i innych budynków. Wykorzystanie techno-
logii „wielkiej płyty” w zdecydowany sposób przyspieszyło 
proces budowy mieszkań, szczególnie w latach 70. XX wieku. 
Najstarsze z budynków realizowanych w tej technologii mają 
już ponad 50 lat.

Podstawowym elementem „wielkiej płyty” są wielkowymiaro-
we prefabrykowane płyty ścienne i stropowe zrobione z betonu 
zbrojonego. Produkowano je w „fabrykach domów”. Gotowe 
do montażu przyjeżdżały na plac budowy. 

Wszystkie domy zbudowane z wykorzystaniem elementów 
prefabrykowanych miały dużo wad wynikających z niechlujne-
go wykonawstwa: m.in. przewiewało, przeciekało na złączach 
między elementami ściennymi. Najsłabszym elementem kon-
strukcyjnym są tzw. wieszaki, czyli stalowe pręty, na których 
„wieszano ściany”. Pręty te przy dostępie powietrza i wilgoci 
mogą korodować i pękać. 

Pytanie, co robić z „wielką płytą” zadawane jest coraz głoś-
niej od początku lat dziewięćdziesiątych. Na szczęście badania 
techniczne uspokajają i dowodzą, że budynki z „wielkiej płyty” 
są wystarczająco trwałe i wg specjalistów powinny wytrzymać 
120-150 lat (dane z Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierii 
Budownictwa).

W okresie ich powstawania zakładano, że winny wytrwać 
50-70 lat. Tamte szacunki dotyczyły żywotności budynków w 
takim stanie, w jakim je postawiono. Przez okres eksploatacji 
podlegały naprawie i modernizacji. 

Poprawianie wielkiej płyty zaczęło się od usuwania uszczelnio-
nych czarną smołową mazią tzw. rys skurczowych widocznych 
na zewnętrznych warstwach płyty elewacyjnej. Potem nowe 
normy cieplne wymusiły ocieplenie ścian, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej przy wykorzystaniu dotacji budżetu pań-
stwa (poza wymianą stolarki okiennej). 

Ocieplenie przegród zewnętrznych nie tylko likwiduje przewie-
wanie i przemarzanie ścian ale również zwiększa bezpieczeń-
stwo konstrukcji – chroni przed korozją węzłów i złącz. 

Ostatnio coraz częściej zarządcy pamiętają o potrzebie wy-
miany instalacji. Działania są konieczne, ale nie powinny być 
chaotyczne i wyrywkowe. 

Tylko działanie poprzedzone oceną stanu technicznego 
konstrukcji zapewnia uzyskanie oczekiwanych efektów bez 
ponoszenia zbędnych kosztów. Obecnie w celu określenia sta-
nu konstrukcji należy ocieplone ściany odsłonić w wybranych 
punktach i sprawdzić stan uzbrojenia oraz wieszaków. 

Po apelach posłów z komisji infrastruktury Ministerstwo Trans-
portu i Budownictwa nie zlekceważyło problemu żywotności 
wielkiej płyty i ogłosiło, że zostaną podjęte prace zmierzające do 
zbadania stanu technicznego konstrukcji budynków zrealizowa-
nych z wykorzystaniem „wielkiej płyty”. Wyniki prac ekspertów 
mają być znane jeszcze w tym roku i staną się podstawą do 
stworzenia programu rewitalizacji „wielkiej płyty”. 

Według specjalistów prace modernizacyjne obejmować winny: 
poprawienie mocowania płyt elewacyjnych, właściwe ocieple-
nie przegród, wymianę aluminiowej instalacji elektrycznej, 
modernizację instalacji grzewczej, ograniczenie używanie gazu 
poprzez likwidację piecyków wieloczerpalnych ze względu na 

niebezpieczeństwo związane z nie do końca sprawną instalacją 
wentylacyjną.

Zaburzenia w funkcjonowaniu wentylacji w budynkach 
z „wielkiej płyty” spowodowała bowiem wymiana stolarki 
okiennej na bardzo szczelną plastikową, podczas gdy projek-
tanci przewidywali, że część wentylacji budynków będzie się 
odbywać przez nieszczelną stolarkę okienną. 

Zdaniem niektórych specjalistów rewitalizację tych budyn-
ków należy wzorować na przykładach niemieckich. Proces ten 
zakłada wzbogacenie domów o rozbudowane elementy małej 
architektury, dobudowę zewnętrznych wind, loggii, balkonów, 
szklanych łączników, likwidację zsypów, przebudowę dachów 
na dwuspadowe, zmianę układu mieszkań poprzez łączenie 
małych lokali. Wpłynie to z pewnością na większą humanizację 
lokalnych skupisk mieszkaniowych.

Po części działania te są zbieżne z kierunkami finansowania 
przedsięwzięć objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji 
Obszarów Miejskich na lata 2014-2020. Miasto Kielce w ramach 
pozyskiwania funduszy unijnych we współpracy z Politechniką 
Świętokrzyską zamierza dokonać oceny stanu technicznego 
budynków realizowanych w technologii uprzemysłowionej.

Działania te zostały poprzedzone zorganizowanym na po-
czątku lipca 2013 r. przez INWESTBuD Holding sp. z o.o. 
sp. komandytowa panelem dyskusyjnym dotyczącym właśnie 
problematyki budynków z wielkiej płyty. Zainteresowanie tema-
tyką było duże nie tylko ze strony zarządców nieruchomości, w 
tym spółdzielni mieszkaniowych. W seminarium wzięli udział  
także przedstawiciele urzędu Miasta, Powiatowego Inspekto-
ratu Nadzoru Budowlanego oraz Politechniki Świętokrzyskiej 
w osobach m.in. doc. Barbary Goszczyńskiej i prof. Wiesława 
Trąmpczyńskiego. 

Panel został zorganizowany w trzech częściach. Rozpoczęło 
wprowadzenie dotyczące problematyki wynikającej ze stanu 
technicznego płyt trójwarstwowych przedstawione przez orga-
nizatorów. To w tych przypadkach zachodzi zerwanie połączeń, 
a co za tym idzie przemieszczanie prefabrykatów ściennych 
względem siebie. Należy nadmienić, że w większości przypad-
ków to ta warstwa zostaje dodatkowo dociążona warstwą docie-
pleniową. W celu wyeliminowania przemieszczeń elementów 
zaprezentowano zastosowanie stalowego łącznika K-2. Jest to 
jeden z atestowanych systemów stosowanych w naszym kraju. 
Po bardzo ciekawej i fachowej dyskusji można było obejrzeć 
na jednym z budynków SM NA STOKu praktyczne wykonanie 
kotwień zewnętrznej warstwy płyty ściennej.

W jakim stopniu problemy z wielką płytą dotyczą Kieleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej? 

Co dalej z wielką płytą
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Podczas szkolenia w Centrum na Bukówce 

Obrona Cywilna na swoich pro-
porcach wypisała: broni, pomaga, 
ratuje. Dziś celem OC jest ochrona 
ludności cywilnej przed niszczącymi 
skutkami działań zbrojnych i klęsk 
żywiołowych. 

Doświadczenia wojenne XX wieku 
wykazały, że nawet najlepiej wy-
szkolony, oddany sprawie i doskonale wyposażony żołnierz jest 
wart tyle, ile warte jest jego cywilne zaplecze. Wystarczy odciąć 
lub zniszczyć zaplecze, by kapitulacja wojsk pozbawionych 
zaopatrzenia stała się kwestią czasu. Dodatkowym czynnikiem 
stymulującym działalność OC stały się klęski ekologiczne, a tak-
że awarie i katastrofy przemysłowe, w tym komunikacyjne.

Podstawowy prawne działania OC zostały zawarte w Konwen-
cjach Genewskich z 1949 r., a także w protokołach dodatkowych. 
Przedsięwzięcia obrony cywilnej RP są realizowane przez or-
gany administracji publicznej zgodnie z normami zawartymi w 
Konstytucji RP oraz w ustawie „O powszechnym obowiązku 
obrony RP” z 1967 r.

Międzynarodowy znak rozpoznawczy OC – niebieski trójkąt 
równoboczny wpisany w pomarańczowy okrąg, umieszczony 
jest na proporcach, opaskach, naramiennikach odzieży, środkach 
transportu i obiektach. Siły i obiekty OC podlegają międzyna-
rodowej ochronie humanitarnej.

ZADANIA OBRONY CYWILNEJ w czasie pokoju to m.in.: 
przygotowanie planów ewakuacji planowej i doraźnej w sy-
tuacjach kryzysowych, zorganizowanie systemu wykrywania 
ewentualnych zagrożeń, przygotowanie i eksploatacyjne utrzy-
mywanie systemu ostrzegania, powiadamiania i alarmowani 
ludności, a przygotowanie niezbędnej liczby ukryć, schronów 
oraz utrzymywanie ich w stałej sprawności technicznej i 
gotowości, gromadzenie indywidualnych środków ochrony, 
wyposażenie pododdziałów OC w sprzęt i szkolenie członków 
formacji, udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych oraz usuwanie 
ich następstw.

Obrona Cywilna w 
roku jubileuszu KSM

Szef Obrony Cywilnej powoływany jest przez premiera na 
wniosek ministra spraw wewnętrznych. Obecnie jest nim Ko-
mendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. W terenie sze-
fami obrony cywilnej są odpowiednio: wojewodowie, starości, 
prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie. W zakładach pracy 
szefami OC są prezesi, dyrektorzy, kierownicy lub właścicie-
le. Jednostki organizacyjne OC tworzone są w instytucjach i 
przedsiębiorstwach zatrudniających więcej niż 50 pracowników, 
którym zgodnie z ustawą nadawane są przydziały organizacyjno 
-mobilizacyjne. Koszty wyposażenia członków OC pokrywane 
są z budżetu państwa w części przeznaczonej na cele obronne.

W KSM szefem OC jest - prezes zarządu, Zespołem Zarządza-
nia Kryzysowego (10 osób pracujących w administracji biura) 
kieruje wiceprezes do spraw technicznych. 

Zespołowi podlega Samodzielna Drużyna alarmowania, powia-
damiania i informowania (5 osób na czele z kierowniczką działu 
ekonomicznego). W sytuacjach kryzysowych pełnią dyżury 24 
godzinne w celu utrzymywania łączności z sąsiednimi osiedlami 
i zakładami pracy z terenu KSM.

W czterech administracjach osiedlowych funkcjonują 8-oso-
bowe Drużyny Porządkowe-Ochronne. Ich komendantami są 
kierownicy administracji poszczególnych osiedli.

W osiedlach przygotowywane są punkty informacyjno-ewi-
dencyjne, zlokalizowane na parterze budynku administracji 
lub w pobliżu.

Drużyny osiedlowe mają za zadanie zabezpieczenie mienia 
mieszkańców swego osiedla w sytuacjach kryzysowych.

Przy Zakładzie Energetyki Cieplnej powołane są dwie 9-oso-
bowe drużyny Ratownictwa Ciepłowniczego, których zadaniem 
jest zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania kotłowni i 
systemu ciepłowniczego.

W systemie ochronnym KSM jest 6 schronów, którymi opieku-
je się Administracja Osiedla Zagórska-Północ, dlatego zastępca 
kierownika tej administracji jest komendantem 6 osobowej 
Drużyny Schronowej.

Dzięki funduszom ze Świętokrzyskiego urzędu Wojewódz-
kiego schrony są w dobrym stanie technicznym. Jako najlepiej 
urządzone w mieście służą jako pokazowe dla nauczycieli i 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zwłaszcza w czasie matury 
z przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa.

Od trzech lat funkcjonuje 8-osobowa Samodzielna Drużyna 
Ratownictwa Medycznego, w której są osoby po szkoleniu 
medycznym i praktyką w służbie zdrowia.

W 2013 roku zorganizowaliśmy szkolenie z pierwszej pomocy 
przedmedycznej według norm unii Europejskiej, w którym 
uczestniczyło 20 osób, w tym wszyscy członkowie Samodzielnej 
Drużyny Ratownictwa Medycznego.

Po raz trzeci w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych 
na Bukówce zorganizowaliśmy szkolenie kadry kierowniczej.

Podczas uroczystości religijno-patriotyczno-obronnej w 
Zespole Szkół Katolickich ks. Jacek Kopeć odprawił mszę 
św. w intencji pracowników i mieszkańców KSM. W homilii, 
przedstawiając życie Św. Andrzeja Boboli, podkreślił znaczenie 
pracy w życiu człowieka oraz odpowiedzialność za decyzje 
każdego z nas. Po mszy zastępca komendanta WKu wręczył 
awanse wojskowe oficerski i podoficerski. Dyrektor Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego urzędu Miasta 
wręczył 21 dyplomów od prezydenta Kielc – Szefa Obrony 
Cywilnej miasta. Wręczone zostały także 24 listy pochwalne 
od komendanta WKu Kielce.

uroczystość zakończył występ chóru szkolnego wykonującego 
pieśni patriotyczne, legionowe i żołnierskie.

BOLESŁAW KuŁAKOWSKI
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Krzemieniec – Ateny Wołynia (II)

Wiśniowiec
To gniazdo zasłużonej dla Polski rodziny Wiśniowieckich. 

Leży 24 kilometry na południe od Krzemieńca. Składa się z 
dwóch części przedzielonych rzeką Horyń – na Wiśniowiec Stary 
i Nowy. Wiśniowiec Stary ma charakter wiejski, a w Nowym 
znajduje się Pałac Wiśniowieckich. 

Pierwszy raz spotykamy się z nazwą Wiśniowiec w dokumen-
cie króla Władysława Jagiełły, który nadał te posiadłości synowi 
Fedka, księciu nieświeskiemu. Jego synowie dali początek ro-
dzinom Zbaraskich i Wiśniowieckich, którzy przyjęli nazwiska 
od swych posiadłości. 

Były dwie linie Wiśniowieckich: starsza królewska wygasła 
na królu Michale Korybucie, młodsza zaś na księciu Michale 
Serwacym. Wnuczka Michała Serwacego wyszła za mąż za 
Mniszka wnosząc mu w posagu Wiśniowiec. Kolejni właści-
ciele Wiśniowca to Platerowie, prezydent Kijowa Toll i generał 
Demidow. 

W 1494 roku Wiśniowiec został zniszczony przez Tatarów, w 
1672 r. Tatarzy opanowali zamek, wymordowali broniącą się w 
zamku szlachtę. Nowy pałac wzniósł Książe Michał Serwacy 
ożeniony z Radziwiłłówną, to dzięki jej posagowi Książe Michał 
Serwacy mógł wybudować wspaniałą rezydencję z przepysz-
nymi salami: Złotą, Srebrną i Lustrzaną. Sale te ozdobione 
są holenderskimi kaflami przedstawiającymi sceny biblijne i 
krajobrazy oraz obrazami ukazującymi sceny z życia Mniszków 
i Wiśniowieckich, w tym płótno przedstawiające ślub Maryny 
Mniszkówny z Dymitrem Samozwańcem.

Perłą architektoniczną Wiśniowca jest kościół św. Michała 
zbudowany dla Karmelitów w roku 1654. Po kasacji Karmeli-
tów zamieniony na cerkiew – dziś jest kościołem katolickim. 
Najstarszym budynkiem Wiśniowca jest mała cerkiewka u 
stóp Góry Zamkowej, w jej podziemiach spoczywają zwłoki 
Wiśniowieckich. Obecnie pałac jest własnością sejmiku krze-
mienieckiego, mieści się w nim szkoła rzemieślnicza. 
Poczajów
Dzieje Poczajowa wiążą się ściśle z klasztorem, czyli tak 

zwaną Ławrą. Tu osiedlali się mnisi, a sława Poczajowa wiąże 
się z objawienie Matki Bożej, która pozostawiła tu ślad swojej 
stopy.

Grecki metropolita Neofita w klasztorze umieścił cudowny 
obraz Matki Bożej. W 1664 r. zbudowano cerkiew, do której 
napływały pielgrzymki, aby pomodlić się przed cudownym obra-
zem. W drugiej połowie XVIII wieku pokutnik Mikołaj Potocki 
funduje wspaniałą świątynię górującą nad całą okolicą. 

W 1773 roku odbyła się uroczysta koronacja cudownego 
obrazu Matki Boskiej. W 1778 r. Poczajów otrzymał prawa 
miejskie. Od 1832 r. Bazylianie - jeden z pierwszych zakonów 
Poczajowa - zostali zmuszeni do przejścia na prawosławie, a 
cerkiew otrzymała wiele dobudówek kaplic i dzwonnicę. Jed-
nym z wielkich zakonników był bł. Jan Job postać podobna do 
Kordeckiego - był to surowy mnich, dzielny obrońca klasztoru 
przed Tatarami. 

Dziś Ławra Poczajowska przyciąga codziennie wielu pielgrzy-
mów modlących się przed cudownym obrazem.

Góra Bony w podaniach ludowych
Jeśli Góra Bony utkwiła w pamięci Słowackiego tak głębo-

ko, że wspomina o niej w „Beniowskim” to nic dziwnego, że 
pobudzała fantazję ludu, który przez całe życie na nią patrzył, 
kazała tworzyć mu podania i legendy.

Podania te skupiają się wokół dwóch wydarzeń historycznych: 
najazdów Tatarów na Krzemieniec i nadaniu tych posiadłości 
wraz z zamkiem królowej Bonie.

Spokojne życie mieszkańców Krzemieńca przerwała wiado-
mość o zbliżaniu się strasznego i dzikiego najazdu tatarskiego. 
Wieść głosiła, że to nie ludzie, lecz diabły. Kiedy do Krzemieńca 
wkroczyły wojska tatarskie, które zrabowały i spaliły miasto, 
ludność kryła się w zamku i w lasach podejmując w^alkę. Kil-
kakrotne szturmy Tatarów zostały odparte, a sami najeźdźcy 
zmuszeni do odwrotu.

Po wielu latach, kiedy Góra Krzemieniec zwana była Górą 
Bony, Tatarzy znów zaatakowali miasto i zdobyli zamek, lecz 
mimo wielu prób nie zdobyli skarbca, co lud krzemieniecki 
uważał za opatrzność boską.

Kolejne podania i legendy wiążą się ściśle z królową Boną. 
Jedne przedstawiają Bonę jako złą. zazdrosną i chciwą, drugie 
jako dobrą i pobożną. Legenda o złej Bonie mówi, że królowa 
miała piękną córkę, którą kochała. To dla niej Bona zbierała 
złoto, a skarby ukrywała w lochach zamkowych. Wówczas 
pojawił się królewicz prosząc o rękę córki. Bona królewicza 
zamknęła w zbrojowni, a córkę w lochach gdzie znajdowały 
się skarby. Królewicz popełnił samobójstwo, a córka do dziś 
siedzi w lochach.

Inne podania głoszą, że królowa była dobra i pobożna, że 
codziennie jeździła na Czerczą Górę, gdzie stał monastyr, w 
nim Bona miała swoja kaplicę. Aby mogła prędzej dostrzeć 
na górę zbudowała most zwodzony ze skóry nad rzeką Ikwą, 
diabeł przeciął skórę i kolaska z królową spadła w przepaść. 
Bona wezwała na pomoc świętego Antoniego Padewskiego, 
aby ją ocalił.

W dowód wdzięczności królowa zbudowała kościół, który 
przekazała zakonowi Franciszkanów. Warownia na Górze Bony 
budzi do chwili obecnej olbrzymie zainteresowanie i podziw 
turystów. 
Liceum Krzemienieckie
W 1720 r. do Krzemieńca przybyli jezuici. Którzy założyli 

Collegium, funkcjonowało ono do kasaty tego zakonu w 1790 r. 
Na bazie Collegium Komisja Edukacji Narodowej w 1793 r. po-

Krzemieniec – Liceum Krzemieniekie
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wołała szkołę wydziałową. Po drugim rozbiorze Wołyń i Podole 
zostały włączone do Rosji. W okresie panowania carów Pawła 
I i Aleksandra I dominował liberalizm i nic nie wskazywało, 
że te ziemie będą rusyfikowane. Car Aleksander I w 1880 r. 
powołał Towarzystwo Przyjaciół Nauk kultywujące tradycje 
polskiej oświaty, nauki i kultury. Wybitnymi działaczami tego 
Towarzystwa byli: Hugo Kołłątaj, Tadeusz Czacki i Adam Czar-
toryski pełniący funkcję Kuratora Oświaty i Nauki na Litwie. 
uważali oni, że na Wołyniu jedną ze szkól należy przekształcić 
we wzorowe gimnazjum, a władze uniwersytetu w Kijowie 
zalecały aby tworzyć szkołę „drugiego rzędu” przygotowującą 
uczniów do podejmowania studiów.

We wrześniu 1803 r. Kołłątaj i Czacki przybyli do Krzemieńca. 
Po długich rozmowach postanowiono, aby gimnazjum krzemie-
nieckie podnieść na wyższy poziom, zbliżony do studium uni-
wersyteckiego, apelując do narodu o dofinansowanie tej szkoły. 
Hugo Kołłątaj ostatecznie zadecydował, aby w Krzemieńcu 
powołać liceum o podwyższonym statusie. Propozycja Kołłątaja 
spotkała się oporem profesury uniwersytetu wileńskiego łącz-
nie z Jędrzejem Śniadeckim i protestem hierarchów kościoła 
katolickiego, którzy nie godzili się na laicyzację mentalności 
uczniów.

Ostatecznie w grudniu 1803 r. dzięki poparciu cara Aleksandra 
I powołano w Krzemieńcu liceum o podwyższonym statusie.

Wg planu Kołłątaja - krzemienieckie liceum nie było univer-
sitas, ale główną szkołą Wołynia z polskim językiem wykła-
dowym. Mieściła się ona w murach klasztorów pojezuickich i 
pobazyliańskich.

Dzięki Kollątajowi i Czackiemu liceum posiadało bogatą 
bibliotekę, gabinet historii, laboratorium chemiczne i ogród 
botaniczny.

Wybór Krzemieńca na siedzibę liceum związany był z polską 
administracją starostwa krzemienieckiego i brakiem garnizonu 
wojskowego tym mieście. Stacjonował tam tylko szwadron 
rosyjskich huzarów.

W latach 1803-1830 nastąpił wzrost liczebny mieszkańców 
miasta z powodu napływu uczniów i ich rodzin, i osiedlania się 
rzemieślników i kupców pod górą Bony. Te migracje przyczyniły 
się do niebywałego rozwoju miasta. Krzemieniec stał się swo-
istą hezjodową wspólnotą ludzi o różnej formacji zawodowej 
i intelektualnej.

Obok liceum funkcjonowały w tych latach w Krzemieńcu szko-
ły kształcące ludowych nauczycieli, mechaników i guwernantki, 
a za zgodą cara Aleksandra I powołano szkołę geometrii. 

Językiem wykładowym w tych szkołach był polski, uczono w 
nich również łaciny. Starostwo dokonało przebudowy zespołu 
architektonicznego pojezuickiego i pobazyliańskiego, dostoso-
wując do potrzeb liceum.

uczniowie jeszcze szkoły wydziałowej funkcjonującej od 
1791 do 1803 wykazywali patriotyzm, brali udział w powstaniu 
kościuszkowskim w 1794 r. tworząc oddział pod dowództwem 
Joachima Denisko, następnie walczyli w legionach Jana H. Dą-
browskiego. Nowa fala uczuć patriotycznych młodzieży miała 
miejsce w 1812 r., kiedy Napoleon wyprawiał się na Moskwę 
młodzież krzemieniecka wstępowała do wojska Księstwa War-
szawskiego z myślą, że przy pomocy Cesarza Francji uda się 
odbudować państwa polskie. 

Represje wobec szkoły nastąpiły w 1821 r. wówczas to z pro-
gramu nauczania wykreślono nauki polityczne i prawo.

Powstanie listopadowe to kolejny patriotyczny zryw młodzieży 
krzemienieckiej, po upadku powstania wszystkie szkoły na Wo-
łyniu podporządkowano rosyjskiemu kuratorowi w Charkowie, a 
w 1832 r. kiedy powołano Kijowski Okręg Naukowy wszystkie 

szkoły trzech guberni Wołynia i Podola podporządkowano tej 
władzy.

W grudniu 1830 r. carskim ukazem cara Mikołaja I przeniesio-
no liceum krzemienieckie do Kijowa, a zabudowania szkolne 
sprzedano Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.

Kolejny carski ukaz datowany na dzień l października 1833 r. 
powoływał uniwersytet imienia św. Włodzimierza w Kijowie. 
ukaz ten likwidował ostatecznie liceum krzemienieckie. Zbiory 
biblioteczne i naukowe przekazano uniwersytetowi, a w 1836 r. 
przeniesiono ogród botaniczny z Krzemieńca do Kijowa, na-
uczycieli zaś zatrudniono w Kijowie.

Szkoła wydziałowa KEN -u, a od 1803 r. liceum funkcjonujące 
do 1832 r. w Krzemieńcu było ważnym ośrodkiem życia umy-
słowego i ostoją polskości. Sława szkoły wiąże się z uczniem 
tego liceum, wybitnym poetą polskiego romantyzmu Juliuszem 
Słowackim, który w swej liryce ciągle nawiązywał nostalgicznie 
do tego miasta. O poziomie nauczania decydowali profesorowie, 
wśród nich byli: ojciec Słowackiego Euzebiusz i ojczym August 
Becu. Obaj byli wykładowcami uniwersytetu Wileńskiego.

Te wszystkie czynniki zadecydowały, że Liceum Krzemie-
nieckie w I połowie XIX wieku stało się naukową i kulturalną 
stolicą Wołynia, a mało znane w świecie miasto zaczęto nazywać 
„Atenami Wołynia”.
Cmentarze Krzemieńca
W Krzemieńcu zachowało się do dziś pięć starych cmentarzy: 

dwa katolickie, unicki, prawosławny i żydowski. Wszystkie 
wyglądają jak swoiste parki, z bogatą roślinnością i pięknymi 
drzewami. Dla Polaków najważniejszy jest cmentarz tunicki, od 
nazwy przedmieścia. Są tam pochowani dziadkowie Słowackie-
go i jego matka. Słowacki również nie wyobrażał sobie innego 
miejsca spoczynku niż grób rodzinny w Krzemieńcu. Pisał w 
liście do matki w 1836 r. „Czy na krzemienieckim cmentarzu 
nie będzie mi najspokojniej?”. Słowacki nie przewidział, że 
przyjdzie mu spocząć wśród królów na Wawelu. W krypcie 
przy jego prochach w urnie z czarnego dębu umieszczono garść 
ziemi, którą 14 czerwca 1927 r. uroczyście pobrano z miejsca 
spoczynku jego matki. Na cmentarzu tunickim do dziś znajduje 
się nagrobek Janiszewskich w kształcie obelisku zwieńczonego 
rzeźbą przedstawiającą Salomeę Słowacką - Becu, która zmarła 
w wieku 63 lat podczas epidemii cholery.

Na drugim cmentarzu zwanym bazyliańskim zachowało się do 
dzisiaj kilkanaście grobów profesorów liceum krzemienieckie-
go, w tym wybitnego botanika Willibalda Bessena. 

Trzeci ważny cmentarz zwany „Polskim” założony został w 
1891 r., jako wyłącznie polska nekropolia. Pochowano na nim 
2,5 tys. osób. Na tym cmentarzu spoczęły liczne ofiary niemie-
ckich nalotów z okresu II wojny światowej i ofiary ludobójczych 
mordów dokonanych przez hitlerowców w latach 1941-1944 na 
stokach Góry Krzyżowej, a także pomordowani przez oddziały 
uPA. Leżą tam głównie przedstawiciele polskiej inteligencji.

W tym miejscu wystawiono w roku 1991 pomnik z tablicą, 
na której umieszczono nazwiska profesorów i wychowanków 
liceum krzemienieckiego.
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Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w tym roku, w lutym, 
było w znacznej części poświęcone planom remontowym za-
sobów KSM. Rada żywo dyskutowała jakie są potrzeby w tym 
zakresie i wziąwszy pod uwagę zarówno stan techniczny bu-
dynków i infrastruktury, jak i środki, jakimi może dysponować, 
uchwaliła perspektywiczny plan remontów na lata 2013 - 2015. 
Inne roboty mogą zostać wykonane po uzyskaniu oszczędności 
w ramach zorganizowanych przetargów. 

Także w lutym br. RN przyjęła sprawozdanie z realizacji 
wniosków ogólnospółdzielczych ubiegłorocznego Walnego 
Zgromadzenia Członków KSM oraz kierunków działania na 

2012 r., sprawozdania z prac poszczególnych komisji, a także 
uchwaliła swój plan pracy na pierwsze półrocze 2013 r.

Zakończenie pierwszego kwartału było związane z oceną 
realizacji planu gospodarczo-finansowego za rok 2012, a także 
z zatwierdzeniem wpływów i wydatków na wszystkie formy 
działalności Spółdzielni na 2013 r. 

W marcu RN przyjęła sprawozdanie Zarządu za 2012 r., oraz 
plan organizacji Walnego Zgromadzenia i porządek obrad, który 
był realizowany podczas WZ w maju br.

Na kwietniowym posiedzeniu Rada zatwierdziła projekty 
uchwał Walnego Zgromadzenia, a także wyznaczyła ze swojego 
grona reprezentantów, którzy przedstawili podczas wszystkich 
części WZ sprawozdanie RN za roku ubiegły. Jeden z przyjętych 
projektów uchwał dotyczył sprawozdania finansowego KSM. 

Zanim jednak Rada przyjęła postanowienia i dane liczbowe 
zawarte w projekcie uchwały, wysłuchała wystąpienia biegłej 
rewident, która badała sprawozdanie finansowe Spółdzielni za  
ubiegły rok. 

Biegła rewident podkreśliła, że opinia została wydana bez 

Pracowite półrocze
Rady Nadzorczej 

pobytu z kimś innym w ramach korzystania z sieci wymiany 
wakacyjnej.

ustawa o timeshare, która weszła w życie w kwietniu 2012 r., 
zastąpiła ustawę z 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzysta-
nia z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym 
czasie w każdym roku. Określa zasady i tryb zawierania miedzy 
przedsiębiorcami i konsumentami umów, na podstawie których 
konsument odpłatnie nabywa prawo do korzystania, w okresach 
wskazanych w umowie, z co najmniej jednego miejsca zakwa-
terowania, zawartych na czas dłuższy niż jeden rok. 

umowa może dotyczyć nie tylko nieruchomości, ale też innych 
miejsc zakwaterowania, np. miejsc na statkach pasażerskich czy 
przyczepach kempingowych. 

Warto dodać, że podpisując umowę o timeshare, klient nie 
uzyskuje prawa własności, a jedynie prawo do użytkowania 
nieruchomości i to w określonym czasie. Podczas pobytu użyt-
kownik ponosi koszty utrzymania. Po jego wyjeździe obowiązki 
te spadają na innego najemcę lub przedsiębiorcę.

Zmianę przepisów w tym zakresie wymusił rozwijający się 
rynek usług turystycznych. Timeshare staje się bowiem co-
raz bardziej popularną formą korzystania z nieruchomości w 
atrakcyjnie położonych miejscowościach, a co za tym idzie, 
istnieje obawa nadużyć w umowach oraz nierzetelnych praktyk 
marketingowych. 

ustawa reguluje obowiązki informacyjne przedsiębiorców, a 
także ich odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy i zobo-
wiązuje ich do utrzymywania miejsc zakwaterowania w stanie 
zgodnym z zapisami umowy przez cały okres jej trwania. 

Jeżeli nieruchomości mają wady, ograniczające ich przydat-
ność do użytku, zgodnie z ustawą o timeshare konsument może 
żądać obniżenia wynagrodzenia za czas trwania tych wad.

Konsument, w terminie określonym w ustawie, może odstąpić 
od umowy bez konieczności podawania przyczyny i bez pono-
szenia kosztów z tego wynikających.

Przepisy zabraniają przyjmowania od konsumenta jakichkol-
wiek świadczeń określonych w umowie (zaliczek, gwarancji 
bankowych czy ubezpieczeniowych) przed upływem terminu 
na odstąpienie od umowy.

JOANNA MAZuR

Timeshare –
nieruchomość na wakacje

Wakacje spędzane cyklicznie w tym samym miejscu nie 
muszą wiązać się z każdorazowym poszukiwaniem zakwa-
terowania. W latach 90. Polacy odkryli ciekawą formę ko-
rzystania z nieruchomości, która w ubiegłym roku doczekała 
się nowych uregulowań prawnych.

Nazwa timeshare (z ang. time - czas, share - dzielić) nie ma 
jeszcze swojego odpowiednika w języku polskim. Oznacza 
prawo do używania z pełni umeblowanego i wyposażonego 
apartamentu lub domu wakacyjnego, za ułamek kosztu posia-
dania tradycyjnego apartamentu czy domu, na zawsze lub na 
okres dłuższy niż rok. 

Z apartamentu użytkownik może korzystać zwykle tydzień 
lub kilka tygodni, ale istnieje możliwość wymiany swojego 
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Wszystkie budynki realizowane od 1968 roku wykonano z 
wykorzystaniem „wielkiej płyty” w znacznej części w tzw. 
systemie zamkniętym tzn. z ograniczoną liczbą typowych ele-
mentów prefabrykowanych, gdzie typizacja ograniczała się do 
powtarzalnego rozwiązania typu budynku lub jego segmentu. 

Wszystkie budynki 5 kondygnacyjne w Osiedlu Sady, tzw. 
zadanie – „Dogęszczenie” w Osiedlu Zagórska-Północ tj. 
Pomorska 71/73, 88, 100, Mazurska 77, Kujawska 19 oraz 
budynki Chopina 11, Bohaterów Warszawy 7, 11 wybudowano 
w systemie potocznie zwanym „szczecińsko-kieleckim” lub 
„rojkiem”. 

Budynki przy ul. Mazurskiej 61, 66, 68, 70, Spółdzielczej 3, 
5, 7, 9, Zagórskiej 66, 68, 70, 75, Bohaterów Warszawy 13, 

zastrzeżeń, sprawozdanie KSM jest rzetelne, a sytuacja finan-
sowa Spółdzielni dobra i stabilna. Zwróciła również uwagę, iż 
do pozytywnych zjawisk należy zaliczyć dużą dbałość o środki 
finansowe, a także poprawę wskaźnika obrotu należności, który 
obrazuje okres odzyskiwania należności przez KSM.

W kwietniu Rada przywróciła członkostwo w KSM osobie, 
która uregulowała zadłużenie czynszowe, a także wyraziła zgo-
dę na powołanie przez Zarząd pełnomocników do zawierania 
aktów notarialnych ustanowienia odrębnej własności lokali, o 
co wnioskowali członkowie Spółdzielni.

Połowa tego roku była dla Rady Nadzorczej bardzo pracowita. 
Okres po Walnym Zgromadzeniu poświęcony był w znacznej 
mierze na analizie uchwalonych przez najwyższy organ KSM 
kierunków działania Spółdzielni na bieżący rok, a także przyję-
ciu harmonogramu realizacji zgłoszonych podczas wszystkich 
sześciu części wniosków. Ponadto Rada podjęła uchwałę o 
korekcie planu gospodarczo-finansowego KSM na 2013 r., po-
legającej na wdrożeniu w życie uchwały WZ o przeznaczeniu 
części zysku Spółdzielni za 2012 r., tj. 300 tys. zł, na wydatki 
funduszu remontowego. 

Po rozpatrzeniu wniosków Zarządu RN w czerwcu podjęła 
uchwały o zmianie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki 
zasobami mieszkaniowymi i utrzymania nieruchomości gara-
żowych i lokali użytkowych oraz ustalania wysokości opłat za 
te lokale, a także regulaminy organizacji i sposobu przeprowa-
dzania przetargów na prace remontowe realizowane ze środków 
własnych KSM oraz zakup materiałów. 

W czerwcu Rada Nadzorcza zapoznała się również z analizą 
wyników ekonomicznych KSM za pierwszy kwartał, uchwaliła, 
na podstawie decyzji organów samorządów gminnych, wyso-
kości opłat za wywóz odpadów w zasobach KSM oraz opłat za 
wodę w Bodzentynie, a także przyjęła informację Zarządu o 
wymianie podzielników kosztów ogrzewania na nowoczesne 
podzielniki elektroniczne wraz z systemem rozliczeniowym.

Poza realizacją zagadnień wynikających z planu pracy na 
pierwsze półrocze, Rada Nadzorcza na bieżąco rozpatrywała 
wnioski i interwencje członków Spółdzielni, głównie w spra-
wach związanych z rozliczeniem kosztów ogrzewania i zasadami 
wymiany stolarki okiennej. 

JOANNA MAZuR

15, 17 wybudowano z wykorzystaniem 
„wielkiej płyty” – system tzw. „głęboki 
Szczecin”.

Również wszystkie budynki jedena-
stokondygnacyjne w naszych zasobach 
zrealizowano wykorzystując elementy 
prefabrykowane „wielkiej płyty” syste-
mu zamkniętego.

W systemie otwartym uwzględniono 
możliwość stosowania dodatkowych 
elementów uwzględniających potrzeby 
regionu, a nawet produkcję elementów 
dla poszczególnego osiedla. 

u nas dotyczy to systemu nazwanego 
W-70. W tej technologii zrealizowano 
budynki przy ulicy Romualda, Dalekiej, 
Śląskiej oraz Zagórskiej 44. Wszystkie 
zostały docieplone na początku lat dzie-
więćdziesiątych. Dokonywane okresowe 
przeglądy nie wykazują zarysowań. 

Niemniej, w związku ze zmianą normy 
cieplnej planując docieplenie należy 
wykonać:

– szczegółową ekspertyzę budowlaną,
– projekt wzmocnienia płyt warstwo-

wych,
– projekt termomodernizacji.

Każde badanie stanu technicznego płyt warstwowych powin-
no być dokonane bezinwazyjnie przy użyciu odpowiedniego 
sprzętu elektronicznego. Przedsięwzięcie jest związane ze 
specjalistycznym przygotowaniem procesu remontowego, ale 
również z przeznaczeniem na ten cel znacznych nakładów 
finansowych.

Dla przykładu – kompleksowe prace modernizacyjne na bu-
dynku 6-cio klatkowym pięciokondygnacyjnym, uwzględniające 
wzmocnienie łącznikami prefabrykowanych ścian warstwo-
wych, wymianę ocieplenia ścian zewnętrznych oraz remont 
balkonów szacujemy na kwotę około 450.000,00 zł. Dlatego 
już dziś musimy przystąpić do właściwego przygotowania 
technicznego i finansowego.

HENRYK WILK

Co dalej z wielką płytą

dokończenie ze str. 16



STRONA 22

Największe wątpliwości 
zarówno w teorii jak i w 
praktyce – budzi konstrukcja 
prawna balkonów. Nie są 
one zdefiniowane w uWL 
(Ustawie o Własności Loka-
li). Czasem są wymieniane 
w umowach ustanowienia 
odrębnej własności lokali, 
czasem całkowicie pomijane. 

Problemy pojawiają się w praktyce, bo często dochodzi do 
sporów kto ma dbać o balkony, pokrywać koszty ich utrzymania 
czy remontu, czy też komu na przykład przysługuje roszczenie 
o naprawę czy odszkodowanie – właścicielowi lokalu, czy 
wspólnocie mieszkaniowej. 

Od prawidłowej odpowiedzi na pytanie, czy balkon stano-
wi własność właściciela lokalu czy też jest częścią wspólną 
nieruchomości, zależy odpowiedź na wszystkie ww. pytania i 
wątpliwości. W tym kontekście warto przyjrzeć się kilku orze-
czeniom sądowym.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 3 października 
2002 roku (III RN 153/01, opubl. OSNP 2003, nr 18. poz 423): 
Balkon przylegający do lokalu mieszkalnego, stanowiącego 
przedmiot odrębnej własności i służący do wyłącznego użytku 
właściciela, stanowi część składową tego lokalu, a koszty utrzy-
mania w należytym stanie, w tym także koszty odtworzenia, nie 
obciążają wspólnoty mieszkaniowej budynku, lecz właściciela 
lokalu mieszkalnego.

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu powyższego wyroku wskazał, 
że uznaje balkon za część składową nieruchomości lokalowej, 
bowiem służy on wyłącznie do użytku właściciela danego 
lokalu, do którego przylega, a zatem nie spełnia wymogów 
określonych w przepisie art. 3 ust. 2 uWL, który stanowi, że do 
części wspólnych zalicza się te części nieruchomości, które nie 
służą wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli lokali. 
Sąd Najwyższy definiuje balkon jako część składową rzeczy 
w rozumieniu przepisu art. 47 § 2 kodeksu cywilnego, bowiem 
balkon od lokalu nie może być odłączony bez uszkodzenia lub 
istotnej zmiany całości budynku lub bez uszkodzenia lub istotnej 
zmiany samego balkonu. 

Dalej w uzasadnieniu można znaleźć wywód, z którego wyni-
ka, że pomieszczenia przynależne to faktycznie części składowe 
rzeczy w znaczeniu funkcjonalnym. Balkon może zatem być 
kwalifikowany jako pomieszczenie przynależne w zależności 
od okoliczności danego przypadku.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 7 marca 2008 roku 
(III CZP 10/08, opubl Biul. SN 2008, nr 3, poz. 6): Właściciel 
lokalu mieszkalnego ponosi wydatki związane z utrzymaniem w 
należytym stanie balkonu stanowiącego pomieszczenie pomoc-
nicze służące wyłącznie zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych 
osób zamieszkałych w lokalu. Wydatki na remonty i bieżącą 
konserwację części budynku, które są elementem konstrukcji 
balkonu trwale połączonym z budynkiem obciążają wspólnotę 
mieszkaniową.

Sąd Najwyższy w tej z kolei uchwale przyjął, iż balkon, z 
którego korzystać mogą tylko poszczególni właściciele, stanowi 
pomieszczenie pomocnicze w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 2 
uWL, bowiem korzystają z niego tylko poszczególni właści-

ciele i jest częścią składową nieruchomości lokalowej. Wydatki 
związane z utrzymaniem balkonu ponoszą właściciele lokali, do 
których balkony przylegają.

Elementy konstrukcyjne budynku, elewacje etc., które niejako 
otaczają balkon, należą natomiast – zdaniem Sądu Najwyższego 
– do części wspólnych i w tym zakresie koszty remontów ponosi 
wspólnota mieszkaniowa.

Salomonowy wyrok
Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 24 

czerwca 2008 r. (l A Ca 1190/07, opubl. POSAG 2009, nr 1, 
poz. 38): Uchwała wspólnoty mieszkaniowej zobowiązująca 
członków wspólnoty do wpłacenia zaliczek na koszty remontu 
balkonów, do których wejście prowadzi z poszczególnych lokali, 
powinna uwzględniać w zakresie kalkulacji kosztów, iż balkony 
takie są nie tylko elementem konstrukcyjnym budynku, ale są 
także pomieszczeniami przynależnymi do danego lokalu, których 
koszt remontu powinien obciążać poszczególnych właścicieli 
lokali.

Wywód uzasadnienia ww. orzeczenia w zasadzie opiera się na 
przedstawionym powyżej poglądzie, iż balkon jest pomieszcze-
niem pomocniczym i jednocześnie elementem konstrukcyjnym 
budynku i przy ustalaniu zakresu oraz kosztów remontów 
ponoszonych z pieniędzy wspólnoty mieszkaniowej konieczne 
jest precyzyjne określenie zakresu tych prac tak w aspekcie 
rzeczowym, jak i finansowym.

Fragm. artykułu mec. Katarzyny Jachecy
Miesięcznik Administrator nr 12 z 2011 r. 

Obecny artykuł 8 pkt. 3 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdziel-
niach mieszkaniowych upoważnia spółdzielnie do uregulowania 
w statucie zasad wnoszenia, ustalania, waloryzacji i rozliczania 
wkładów mieszkaniowych (dot. mieszkań lokatorskich).

ustawa w żaden sposób nie określa zasad tego rodzaju rozli-
czeń ani sposobu ustalania wartości wkładu, który ma obowiązek 
wnieść osoba bliska lub małżonek zmarłego, współuprawnio-
nego do spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania, 
nabywający to prawo w wyniku realizacji roszczeń z art.15 
ust.1 i 2 ustawy.

27 czerwca 2013 r. rozpatrując wniosek Rzecznika Praw 
Obywatelskich w tej sprawie Trybunał Konstytucyjny uznał ten 
przepis za niekonstytucyjny. 

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego prawo do wkładu miesz-
kaniowego jest prawem majątkowym, któremu należy zapewnić 
konstytucyjną ochronę. Tego rodzaju ochrony nie gwarantuje 
uregulowanie w statucie spółdzielni mieszkaniowej zasad roz-
liczeń z tytułu zwrotu wkładu mieszkaniowego z osobą, która 
wkład wniosła lub jej osobami bliskimi.

Trybunał stwierdza, że kwestie te powinny być uregulowane w 
ustawie tym bardziej, że lokal mieszkalny nie podlega zbyciu w 
drodze przetargu, a umowny charakter statutu wyklucza możli-
wość kształtowania treści rozliczeń z tytułu wkładu z osobami 
niebędącymi stroną umowy, które nie są członkami spółdzielni 
oraz ich spadkobiercami. Osoby takie nie mają bowiem żadnego 
wpływu na treść statutu, nie mogą uczestniczyć w procesie jego 
uchwalania, ani zaskarżyć jego postanowień do sądu. (MaS)

We wspólnocie mieszkaniowej

Czyj jest balkon?

Rozliczanie wkładów mieszkaniowych w statucie

Przepis niekonstytucyjny
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Administracje osiedli
AO „Zagórska-Północ”, ul. L. Wawrzyńskiej 20, tel. 041 34 16 700
AO „Zagórska-Południe”, ul. Zagórska 42, tel. 041 34 16 560
AO „Sady”, ul. Wojewódzka 2, tel. 041 34 16 520
AO „Sandomierskie”, ul. Ceglana 14 tel. 041 34 16 760
ZEC, ul. Konarskiego 16, tel. 041 34 15 500 (awaria c.o.)
Zakład Cieplny KSM
tel. 041 34 15 500 biuro ul. Konarskiego 
tel. 041 34 15 580 zgłoszenia tylko w sezonie grzewczym
tel. 041 34 16 540 – ZEC ul. Wojewódzka 2
tel. 041 34 16 790 – ZEC ul. Ceglana 14

Numery telefonów 

Jak informuje Rzeczpospolita, jeszcze w 2013 r. na lotniczej 
mapie Europy pojawi się nowy regionalny cywilny Port Lotniczy 
Radom, na którym wylądują pierwsze samoloty pasażerskie.

Docelowo lotnisko będzie obsługiwać ponad 3 mln pasażerów 
rocznie. Radomskie lotnisko ma doskonałe warunki meteorolo-
giczne – 300 dni w roku bez mgieł i dogodne położenie wzglę-
dem ważnych ośrodków biznesowych pomiędzy Warszawą, 
Krakowem i Łodzią.

W tym roku oddany zostanie do użytku terminal pasażerski z 
kompletnym wyposażeniem do obsługi pasażerów, w tym hale 
przylotów i odlotów, VIP Room, wypożyczalnia samochodów 
i pięć sklepów. 

Już w pierwszym etapie funkcjonowania portu, w Radomiu 
będą mogły lądować najpopularniejsze maszyny w regionalnym 
ruchu pasażerskim. 

Liczba tego rodzaju oszustw sięga kilkunastu zdarzeń mie-
sięcznie. Kwoty padające łupem przestępców to od kilkuset 
do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. 

Co jakiś czasu media donoszą o zagrożeniu ze strony oszustów 
stosujących technikę na tzw. wnuczka. Ta specyficzna metoda 
oszustwa polega na podszywaniu się przestępcy pod potrzebu-
jących członków rodziny i wyłudzaniu od seniorów znacznych 
kwot pieniędzy. Jak to jest możliwe?

Dla większości osób niezrozumiałe jest, jak ktoś mógł dać się 
nabrać na takie prymitywne oszustwo. Odpowiedź jest bardzo 
prosta. To wyjątkowo perfidny rodzaj przestępstw, w których 
ofiarami padają przede wszystkim osoby starsze i w podeszłym 
wieku, tracące przy tym często wszystkie oszczędności życia. 

Oszuści są bezwzględni. Wykorzystują dobre serce i łatwo-
wierność osób mieszkających samotnie. Najczęściej rodzina 
jest tak bardzo zajęta swoimi sprawami, że zapomina o istnieniu 
seniora, który – gdy tylko pojawia się okazja, aby być potrzeb-
nym swoim najbliższym – bez wahania oddaje dorobek swojego 
życia naciągaczom. 

Oszuści wybierają osobę i gromadzą o niej informacje. Cały 
proceder inicjowany jest rozmową telefoniczną sprawcy peł-
niącego rolę tzw. „telefonisty”. Dzwoni i podaje się za członka 
rodziny, najczęściej wnuczka lub jego bardzo dobrego znajo-
mego. 

Po nawiązaniu kontaktu umiejętnie manipulując rozmową 
uzyskuje cenne informacje. Rozmowa prowadzona jest w taki 
sposób, aby oszukiwana osoba uwierzyła, że rozmawia z kimś 
ze swojej rodziny i sama wymieniła jego imię oraz dane pozwa-
lające przestępcom wiarygodnie pokierować dalszą rozmową.

W czasie takiej rozmowy po wstępie zaczyna się historyjka 
o jakiejś dramatycznej sytuacji, która wiąże się z koniecznoś-
cią nagłego wsparcia finansowego. Kwoty, które padają od 
oszustów, są różne. Tak samo różne bywają opowieści – od 
konieczności przeprowadzenia pilnej operacji, po brakujące 
kilkanaście tysięcy do przeprowadzenia intratnej transakcji, po 
wreszcie wypadek drogowy i konieczność pokrycia szkód czy 
przekupienia policjanta. 

Wspólnym elementem dla każdej z tych rozmów jest brak 
możliwości osobistego odbioru pieniędzy. Jeszcze nie tak dawno 
oszuści informowali, że bliski znajomy wpadnie po pieniądze. 
Aktualnie coraz częściej zdarza się, że przestępcy proszą o prze-
lew na konto specjalnie założone w celu dokonania oszustwa. 

Czasami zdarza się, że „telefonista” nie wskazuje żadnego 
celu, na który potrzebuje pieniędzy, lecz niemal zawsze prosi o 
dyskrecję wobec innych członków rodziny. Zapewnia także o 
bardzo szybkim i osobistym zwrocie pieniędzy. 

Następnie po odbiór pieniędzy od oszukiwanej osoby przy-
chodzi rzekomy znajomy.

Pamiętajmy, że oszuści są gotowi wykorzystać różne sposo-
by, aby wkupić się w łaski oszukiwanej osoby. Aby uniknąć 
takiego zagrożenia, wystarczy pamiętać o zwykłych środkach 
ostrożności.

Jak nie paść ofiarą oszustów:
1. bądź ostrożny w kontaktach z nieznajomymi,
2. nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz. 

Nie ufaj osobom, które telefonicznie podają się za krewnych 
lub ich przyjaciół. 

3. zawsze osobiście potwierdzaj „prośbę o pomoc”, kontaktując 
się z najbliższymi,

4. wszelkie telefoniczne prośby o pomoc, w tym telefony z 
zagranicy, grożą utratą pieniędzy. Przez telefon nie widzisz z 
kim rozmawiasz,

5. gdy ktoś dzwoni w takiej sprawie i pojawia się jakiekolwiek 
podejrzenie, że to może być oszustwo, koniecznie powiadom 
policję na nr 112.

Jeśli zdarzy się, że zadzwoni telefon i ktoś w słuchawce powie, 
że jest wnuczkiem potrzebującym pomocy w postaci dużej sumy 
pieniędzy, a po gotówkę przyjedzie jego kolega, nie wahaj się 
i natychmiast zawiadom policję. Jest to jedyny sposób, aby nie 
paść ofiarą oszustów.

ELŻBIETA RóŻAŃSKA – KOMOROWICZ

Starajmy się żyć bezpieczniej

Do Radomia... samolotem

(MaS)
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Rozmawiają dwie blondynki.
– Wiesz co, coś mi się wydaje, że mąż mnie zdradza.
– No tak, faceci już tacy są. Mojemu też nie ufam. Kto może być pewny czy te 

dzieci w ogóle są jego?
x  x  x

Baba do lekarza:
– Panie doktorze, mam migrenę!
Lekarz na to:
– Migrenę może mieć królowa angielska. Panią tylko łeb boli.

x  x  x
Przychodzi garbaty do lekarza, a lekarz mówi:
– Co się pan tak skrada?

x  x  x
Panie sierżancie, przed pięcioma dniami żona zniknęła mi z mieszkania.
– Dlaczego dopiero dziś pan to zgłasza.
– Nie wierzyłem szczęściu.

x  x  x
Ziutek, dzisiaj mija 40 lat od naszego ślubu. Może zarżnąć kurę?
– A co ona winna?

x  x  x
Czym żołnierz myje zęby?
Żołnierz myje zęby czym prędzej.

x  x  x
– Co to jest kolejka?
– Socjalistyczne podejście do sklepu.

x  x  x
Proszę wybaczyć panie kierowniku, ale w tym miesiącu nie dostałem premii.
– Wybaczam panu.

x  x  x
W klasztorze nagle otwierają się drzwi i z rozpędem wpada młoda zakonnica.
– Matko przełożona, matko przełożona, zgwałcili mnie, co robić?
– Zjeść cytrynę – odpowiada matka przełożona.
– Pomoże?
– Pomoże, nie pomoże... ale przynajmniej ten uśmiech zniknie.

x  x  x
Do drzwi domu blondynki pukają sąsiadki. Blondynka pyta:
– Kto tam? – Sąsiadki.
Blondynka odpowiada: – Nie, nie ma siatek.

x  x  x
– Tato, daleko do Szwecji?
– Wiosłuj, nie gadaj.

x  x  x
– Tato, dlaczego babcia biegnie zakosami?
– Podawaj naboje, nie gadaj.

x  x  x
Żona drze się na męża:
– Znowu wracasz o trzeciej nad ranem!
– Bo ja prowadzę regularny tryb życia.

x  x  x
– Nie wypieraj się! Na własne oczy widziałem, jak trzymając się za ręce,
szłaś z jakimś facetem do parku...
– Tak? To ty własnym oczom wierzysz bardziej niż mnie?

x  x  x
– Koty to najgłupsze stworzenia na świecie i fałszywe, prawda, mój kochany?
– Tak, mój koteczku.

NA WESOŁO

„MY Z KSM”, kwartalnik, pismo bezpłatne, redaktor naczelny: Maciej Solarz, Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 
25-344 Kielce, ul. Kujawska 26, tel. 041 34 16 290

Czy wiesz, że...

(MaS)

Wątpliwości, czyje są środki zgroma-
dzone na funduszu remontowym: właś-
ciciela czy współnoty mieszkaniowej 
rozwiewa orzecznioctwo wskazując, że 
środki te przynależą wspólnocie. 

Zdaniem Sądu Najwyższego wyrażo-
nym w „siódemkowej” uchwale z dnia 21 
grudnia 2007 r.(sygn. akt. III CZP 65/07), 
wspólnota mieszkaniowa może posiadać 
majątek odrębny od majątku właścicieli 
lokali. 

Do majątku wspólnoty wchodzą zaliczki 
uiszczane przez właścicieli w formie bie-
żących opłat na pokrycie kosztów zarządu 
nieruchomością wspólną oraz pożytki i 
dochody z tej nieruchomości. 

Sąd Apelacyjny w Białymstoku orzekł, 
że środki zgromadzone na funduszu 
remontowym nie mogą zostać rozdyspo-
nowane przez wspólnotę w inny sposób, 
niż zgodnie z ich przeznaczeniem. Zatem 
skoro są gromadzone na remont, to na taki 
cel powinny być wydane (sygn. akt. l A 
Ca 410/12).

x  x  x
Przy tłumnie zgromadzonych miesz-

kańcach i orkiestrze 25 stycznia 1885 
r. oddano do użytku kielecki dworzec 
kolejowy, na który uroczyście wjechał 
pierwszy pociąg. Przez 10 lat prowadziła 
do budynku dworcowego tylko ulica 
Czarnowska, która na tę okoliczność 
otrzymała nowy bruk.

Obecna ulica Sienkiewicza, którą wów-
czas zaczęto nazywać Kolejową, szybko 
zaczęła wypełniać się nieruchomościami. 
Powstawały kamienice i sklepy, miejsce 
to stało się najatrakcyjniejsze w mieście. 
Dzięki kolei miasto się rozwijało.

W 1921 r. z Kielc wyjeżdżało na dobę 14 
pociągów pasażerskich, a w 1931 nawet 
46. W 1935 r. wprowadzono nowoczesne 
lokomotywy motorowe, dzięki którym 
podróż do Krakowa trwała 2 godziny.

x  x  x
18 lipca 1998 r. dokonany został nowy 

podział administracyjny kraju. Powstało 
16 województw, 372 powiaty ziemskie 
oraz 64 powiaty grodzkie. 

x  x  x
1 września 1999 r. weszła w życie 

reforma systemu szkolnego. Mamy 
6-letnią szkołę podstawową, 3-letnie 
obowiązkowe gimnazjum oraz 3-letnie 
liceum profilowane bądź 2-letnie szkoły 
zawodowe. (MaS)


