
Od kilku lat toczą się rozgrywki wokół spółdzielni mieszkaniowych. 
Jest to jeden z nielicznych dużych majątków, który nadal pozostaje w rę-
kach osób fizycznych. Jednak to, co wokół Spółdzielni Mieszkaniowych 
dzieje się obecnie w Polsce, powinno się znaleźć w Waszej, mieszkańców 
wielkiego osiedla, obywatelskiej świadomości.

Moim celem zawsze było, jest i będzie działanie w interesie wszyst-
kich członków i mieszkańców naszej Spółdzielni. To w Waszym imie-
niu i z Waszym poparciem wystąpiłem w czerwcu bieżącego roku 
przed Komisją Nadzwyczajną Sejmu do rozpatrzenia projektów ustaw 
spółdzielczych. W bezpośrednich słowach powiedziałem wtedy, że 
dość już hipokryzji – spółdzielczość została stworzona dla ludzi, bo 
tutaj działa zasada solidaryzmu i jeden pomaga drugiemu, a politycy 
pod pozorem zmian korzystnych dla Spółdzielców w istocie zabierają 
się do dzielenia własności prywatnej. 

Zainicjowaliśmy też protest spółdzielców, który poparty został przez 
ponad 40 tys. osób. Pełny tekst protestu zamieszczamy na kolejnych 
stronach „Głosu Tysiąclecia”. Wraz z grupą innych działaczy spółdziel-

czych osobiście złożyłem go na ręce posła Marka Gosa, Przewodniczą-
cego wspomnianej Komisji. Odbyłem też bezpośrednie rozmowy z jej 
członkami. Protest wraz z podpisami przekazany został także premiero-
wi RP Donaldowi Tuskowi, Marszałkowi Sejmu oraz Przewodniczącym 
klubów parlamentarnych. Protest to nasze wspólne stanowisko przeciw-
ko powziętym zamiarom likwidacji spółdzielczości mieszkaniowej. 

Postanowiłem także, za zgodą RN, wystąpić wobec właścicieli sie-
ci energetycznej, cieplnej, wodnej i gazowej, o odszkodowanie za bezu-
mowne korzystanie z naszych nieruchomości. 

Podkreślam, że biorę za te decyzje pełną osobistą odpowiedzialność 
i nie wyobrażam sobie dalszej pracy w Spółdzielni bez akceptacji takiego 
działania z Waszej strony. 

Mogę Państwa zapewnić, że Spółdzielnia jest w bardzo dobrej kondy-
cji i ma przed sobą szerokie perspektywy rozwoju. Musimy być jednak 
przygotowani na liczne zachowania będące wynikiem braku akceptacji 
naszych poczynań na zewnątrz. Wyrażając nasze stanowisko i sprzeci-
wiając się godzeniu w spółdzielczość weszliśmy w konflikt z różnymi 
dużymi grupami interesów i możemy się spodziewać różnorakich pro-
wokacji przeciwko naszej Spółdzielni. 

Głównym celem ataków mogę być ja sam, ponieważ bezkom-
promisowo powiedziałem, że dość zakusów na majątek spółdzielni 
mieszkaniowych. 

Nie dajmy się sprowokować. Spółdzielnia „Piast” musi być sil-
na, trzymajmy się razem i nie dajmy się rozbić. Tysiąclecie jest wi-
zytówką całej spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce.

Deklaruję w imieniu swoim i pozostałych członków Zarządu peł-
ną otwartość w kontaktach z wszystkimi zainteresowanymi prze-
ciwdziałaniem likwidacji spółdzielczości mieszkaniowej. Również 
uważnie będę się wsłuchiwać we wszystkie głosy krytyczne i jeśli 
będą one uzasadnione, to wezmę je zawsze pod uwagę. I już na ko-
niec — jako że święta za pasem — chciałbym wyrazić swoją na-
dzieję (a właściwie przekonanie graniczące z pewnością), że idea 
spółdzielczości (zwłaszcza spółdzielczości mieszkaniowej) przetrwa 
i będzie coraz to silniejsza. Tego właśnie, chciałbym życzyć Państwu 
w nadchodzącym Nowym Roku, jak również zdrowia i wszelkiej po-
myślności, a nade wszystko normalności w nadchodzącym czasie. 
Samych pogodnych dni oraz uśmiechu, na co dzień.

My, mieszkańcy Osiedla Tysiąclecia, przetrwaliśmy różne chwile, rów-
nież te, które wymagały od nas stanowczości i niezłomności, w naszym 
postępowaniu. Nasze działania były nakierowane na słuszny sprzeciw, 
wobec jednostek kierujących się własnym interesem — a nie dobrem ogó-
łu. Dlatego też ufam, że i tym razem sobie poradzimy.

Michał Marcinkowski 
prezes Zarządu.
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Nasze sprawy
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” zainicjowała proces obrony spół-

dzielczości  mieszkaniowej  i  odzyskania  odszkodowań  od  właścicieli 
sieci uzbrojenia terenu (TAURON, Wodociągi, Gazownictwo).

Niech 
Święta Bożego Narodzenia 

oraz  Nowy Rok, 
przyniosą 

zdrowie, radość, pomyślność 
i spełnienie wszystkich marzeń 

– a gdy już się one spełnią 
– niech dorzucą garść nowych, 

bo tylko one 
nadają życiu sens, 

Zarząd, Rada Nadzorcza
oraz 

pracownicy SM Piast
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PROTEST SPÓŁDZIELCÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W dniu 09.10.2013 r., odbyło się spotkanie delegacji spółdziel-

ców z przewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia 
projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego, posłem Markiem 
Gosem oraz posłanką PSL Krystyną Ozgą. W ośmioosobowym 
składzie przedstawicieli spółdzielców, uczestniczył również pre-
zes SM PIAST,  Pan Michał Marcinkowski. Poseł Marek Gos za-
pewniał o poparciu Klubu Parlamentarnego PSL dla akceptowane-
go przez środowisko spółdzielcze druku sejmowego nr 980 (zgło-

szonego przez Klub Parlamentarny PSL). O niezgodzie spółdziel-
ców na rozwiązania legislacyjne proponowane m.in. przez posłów 
Platformy Obywatelskiej świadczyły m.in. listy z podpisami pod 
„Protestem” przedstawione na spotkaniu. Tekst „Protestu” przeka-
zany został również do wszystkich parlamentarzystów, przewodni-
czących klubów sejmowych a także Marszałka Sejmu Ewy Kopacz 
i premiera Donalda Tuska.
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TEKST PROTESTU
Do:
Marszałka Sejmu Ewy Kopacz,
Premiera Donalda Tuska,
Członków Komisji Nadzwyczajnej Sejmu do rozpatrzenia 

projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego,
Przewodniczących Klubów Parlamentarnych,
Posłów na Sejm RP.

Szanowni Państwo,

My, spółdzielcy – obywatele Rzeczypospolitej Polskiej żądamy 
zaprzestania prac nad projektami ustaw dotyczących spółdzielczo-
ści mieszkaniowej (druk sejmowy nr 816, 819, 864, 1065, 1353),  
a w szczególności nad projektem autorstwa Platformy Obywatel-
skiej, zmierzającym do:
• likwidacji spółdzielni mieszkaniowych,
• podziału majątku stanowiącego mienie spółdzielni,
•  powstania z mocy prawa wspólnot mieszkaniowych w miejsce 

majątku spółdzielczego,
• ograniczenia kompetencji władz spółdzielni.

Ponowne forsowanie tych samych rozwiązań prawnych, które 
już raz były przedmiotem prac Sejmu i nie zostały uchwalone, mię-
dzy innymi ze względu na ich niekonstytucyjność, poważnie na-
rusza zaufanie obywateli do organów Państwa i rządzącego ugru-
powania politycznego. Pod powielanym od lat hasłem „walki z 
wszechwładnymi prezesami” toczy się w Sejmie batalia skierowa-
na przeciwko spółdzielczości mieszkaniowej.

Zastanawiamy się: komu zależy na osłabieniu i niszczeniu 
spółdzielni mieszkaniowych w Polsce? Jakie grupy nacisku 
czy grupy interesów odniosą korzyści ze zniszczenia struktur 
spółdzielczych osiedli, poprzez zastąpienie ich wspólnotami 
mieszkaniowymi i kto za to zapłaci?

Spółdzielczość funkcjonująca nieprzerwanie od 150 lat, jest pry-
watną formą własności – prywatną  w najbardziej demokratycznym 
wymiarze, bo każdy członek ma jeden głos. Spółdzielczość to nie 
tylko odrębna forma prawna, ale odmienny model gospodarowania. 

Istnieją w Polsce dobrze funkcjonujące spółdzielnie mieszka-
niowe, o nowej jakości zarządzania, które cieszą się zaufaniem 
mieszkańców, ich przykłady są dobrze znane Parlamentarzystom.

Proponowane przez PO zmiany w ustawie o spółdzielniach 
mieszkaniowych oraz w ustawie o własności lokali podobno mają 
na celu wyłącznie uporządkowanie sytuacji prawnej spółdziel-
ni mieszkaniowych oraz dbałość o losy osób zamieszkujących 
zasoby spółdzielni; gdyż podobno spółdzielnie są źle zarządzane.

Czy na pewno tak jest?
Jako mieszkańcy spółdzielni mamy poważne wątpliwości, co do 

rzeczywistych intencji projektodawców. 
Lektura proponowanych zmian wskazuje na to, że to nie my, lu-

dzie mieszkający w budynkach spółdzielczych jesteśmy najważ-
niejsi - projekt istotnie narusza nasze prawa obywatelskie zagwa-
rantowane w Konstytucji, a także pociąga za sobą niekorzystne 
skutki prawne, ekonomiczne i społeczne.

W zakresie skutków prawnych wskazujemy na to, że:
1. Wspólnoty mieszkaniowe mają powstawać automatycznie 

z chwilą wyodrębnienia pierwszego lokalu
W związku z powyższym projekt uniemożliwia obywatelom za-

spokajanie potrzeb mieszkaniowych w formie spółdzielczej. Na-
rzuca tylko jedną formę własności - prawo odrębnej własności lo-
kalu zarządzanego na podstawie przepisów ustawy o własności lo-
kali, a nie według zasad spółdzielczych. Obligatoryjna staje się 
również jedna forma zarządzania nieruchomościami spółdzielczy-
mi – poprzez wspólnoty i to także w sytuacji, gdy nie wszystkie lo-
kale zostały wyodrębnione. Narusza to interes prawny właścicieli 
lokali, którzy z wyboru mieszkają w zasobach spółdzielni mieszka-
niowej i nie chcą być członkami wspólnoty mieszkaniowej. Naru-
sza to także prawa użytkowników lokali, którym przysługują inne 
prawa niż prawo odrębnej własności, a którym teraz garstka wła-
ścicieli może narzucić decyzje obciążające ich budżet domowy. Ta-

kie zapisy są sprzeczne z zasadą zaufania obywateli do państwa, są 
sprzeczne z zasadą proporcjonalności oraz z zasadą przyzwoitej le-
gislacji wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Projekt zakłada dzielenie własności prywatnej i przejmo-
wanie majątku spółdzielców przez wspólnoty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa spółdzielczego 
majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków. Po-
słowie PO likwidując spółdzielnie i tworząc wspólnoty sankcjo-
nują przejęcie prywatnej własności spółdzielców przez wspólno-
ty mieszkaniowe. I to bez żadnych zasad przejęcia, bez przepisów

przejściowych, bez regulacji umożliwiającej rozliczenie spół-
dzielni ze wspólnotą, bez pytania spółdzielców czy chcą, aby ich 
majątek trafił w ręce wspólnoty i częstokroć przypadkowych, nie-
kompetentnych zarządców. W ten sposób narusza się zasadę ochro-
ny prawa własności – jedną z podstawowych gwarancji każdego 
obywatela wynikającą z art. 21 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

3. Przestanie obowiązywać zasada solidaryzmu spółdzielczego
Wraz z uchwaleniem zmian przestanie obowiązywać jedna z 

podstawowych zasad funkcjonowania spółdzielni - zasada solida-
ryzmu spółdzielczego. Nikt już nie będzie pomagał rodzinom, któ-
re z przyczyn niezależnych od siebie znajdą się w trudnej sytuacji. 
Jeśli każda nieruchomość będzie rozliczana odrębnie w oparciu o 
odrębny fundusz remontowy to niemożliwe będzie prowadzenie re-
montów i korzystanie ze środków całej spółdzielni. Projektodawca 
unicestwia podstawowe cele spółdzielni mieszkaniowych wynikają-
ce z obowiązujących przepisów Prawa spółdzielczego oraz ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych. Projekt prowadzi do uniemożli-
wienia spółdzielniom mieszkaniowym zaspokajanie potrzeb miesz-
kaniowych mieszkańców.

4. Będziemy płacić za dłużników i tracić prawo do lokalu
Za zobowiązania wspólnoty majątkiem osobistym odpowiadać 

będą wszyscy członkowie wspólnoty. Uderzy to w rodziny, dla któ-
rych mieszkanie spółdzielcze stanowią jedyny majątek. W spół-
dzielniach mieszkania stanowiące własność lub ograniczone prawo 
rzeczowe są bezpieczne w przypadku problemów ekonomicznych 
samej spółdzielni. We wspólnocie nikt takiej gwarancji nie da. Od 
tego tylko krok do odbierania mieszkań ich właścicielom, do po-
zbawiania własności emerytów, osób bezrobotnych przez „przed-
siębiorczych”, którzy wykorzystają problemy finansowe właścicie-
la czy całej wspólnoty. Trudno się dziwić, że w świetle takich skut-
ków sprzeciwiamy się narzucaniu członkostwa we wspólnocie i na-
rażania nas mieszkańców na utratę całego dorobku życia.

5. Utkniemy w sądach i będziemy tracić majątek na toczące 
się sprawy sądowe

Skoro ustawodawca nie przewidział zasad przejścia majątku 
spółdzielni na wspólnotę to bez wątpienia decyzje w tym zakresie 
będzie musiał podjąć sąd. Tylko, kto za to zapłaci? Kto będzie po-
krywał koszty postępowania sądowego w przypadku, gdy właści-
ciele 250 lokali w 19 piętrowym wieżowcu nie będą  w stanie pod-
jąć koniecznych uchwał? W jaki sposób wykonany zostanie naj-
prostszy remont w bloku skoro zgodnie z przepisami Prawa budow-
lanego przeprowadzenie inwestycji wymaga zgody na dysponowa-
nie nieruchomością na cele budowlane a taka czynność traktowa-
na jest jako przekraczająca zwykły zarząd  i może wymagać zgo-
dy wszystkich współwłaścicieli? Na ten temat posłowie PO milczą, 
gdyż to nie oni borykać się będą z obowiązującymi przepisami i nie 
im przysłowiowy „sufit” zawali się na głowę zanim sąd wyda sto-
sowne orzeczenie.

6. Projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w istotnych 
kwestiach wyłącza możliwość stosowania przepisów tej ustawy. 

Stworzona zostaje fikcja prawa: pozostawiając regulacje doty-
czące spółdzielni mieszkaniowych, tak naprawdę większość kwe-
stii rozstrzygać mają zapisy ustawy o własności lokali. Pozornie 
przy tym nowelizuje się ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, 
a w istocie zmienia się w bardzo zasadniczej części ustawę o wła-
sności lokali. Jest to sprzeczne z zasadą zaufania obywateli do pań-
stwa, sprzeczne  z zasadą proporcjonalności oraz z zasadą przyzwo-

Ciąg dalszy na str. 4



Nr 5(112) 2013 Grudzień 2013

GŁOS TYSIĄCLECIA4

itej legislacji wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Projekt narusza również rozporządzenie Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie zasad techniki pra-
wodawczej.

7. Likwidacja spółdzielni i degradacja majątku
Propozycje posłów PO prowadzą w prosty sposób do likwida-

cji spółdzielni mieszkaniowych. Spowoduje to wyprowadzenie ze 
spółdzielni majątku wspólnego, który dotąd służył zaspokojeniu 
potrzeb wszystkich użytkowników lokali i jest niezbędny do za-
pewnienia prawidłowego funkcjonowania budynków oraz obniże-
nia ich kosztów utrzymania. Skoro – tak to odbieramy - prawdzi-
wą intencją projektodawców jest to, żeby zniknęły spółdzielnie a 
powstały wspólnoty, to powstaje pytanie: - kto będzie nimi zarzą-
dzał? Zapewne nie wyspecjalizowane w tym zakresie jednostki, ja-
kimi są spółdzielnie, bo projekt jasno pokazuje, że nie taki jest za-
mysł posłów PO. Pewnie również nie pojedyncze osoby zarządza-
jące nieruchomościami, bo nie poradzą sobie z zasobami spółdziel-
czymi. Nie sposób, więc oprzeć się wrażeniu, że to otwarta droga 
do zarządzania w formie spółek prawa handlowego, a w tym przy-
padku to już tylko odpowiedzialność mieszkańców wspólnoty po-
zostanie nieograniczona.

Dlatego też sprzeciwiamy się takiemu porządkowaniu przepisów, 
które prowadzi do wywrócenia dotychczasowego porządku praw-
nego i pomija zupełnie interes prawny mieszkańców spółdzielni. 
Sprzeciwiamy się projektowi, który narusza nasze prawa obywa-
telskie zagwarantowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
Sprzeciwiamy się projektowi, który pełen jest zapisów niejasnych, 
niespójnych, nieprzejrzystych, który zawiera błędy logiczne i mo-
że powodować wątpliwości interpretacyjne. Sprzeciwiamy się in-
gerencji w prawa właścicieli lokali, ograniczeniu prawa własności, 
naruszeniu istoty prawa własności oraz wolności obywateli. Sprze-
ciwiamy się usunięciu spółdzielni mieszkaniowych  z polskiego 
systemu prawnego. Sprzeciwiamy się, bo to na nas mieszkańców 
zmiany w spółdzielniach mieszkaniowych wywrą największy sku-
tek i to my poniesiemy ich konsekwencje. Nasz głos powinien być 
wzięty pod uwagę, bo reprezentujemy ponad 3,5 milionową grupę 
spółdzielców i kilkanaście milionów lokatorów.

W zakresie skutków ekonomicznych wskazujemy na to, że:
1. Spółdzielnie to jedne z lepiej zarządzanych przedsię-

biorstw, jak wskazują dane statystyczne na obszarach należących 
do spółdzielni remonty wykonywane są częściej i są bardziej kom-
pleksowe,  a średnia wysokość opłat w zasobach spółdzielni jest 
niższa, niż w przypadku innych form własności.

2. Korzyści skali nie będą występować we wspólnotach. Rozbi-
cie majątku spółdzielni pomiędzy wiele drobnych podmiotów spo-
woduje, że zarządzanie stanie się nieefektywne. Obecnie cały ob-
szar spółdzielni zarządzany jest przez jeden podmiot. Pozwala to 
negocjować lepsze warunki współpracy z firmami dostarczającymi 
media (centralne ogrzewanie, woda, energia elektryczna), wykonu-
jącymi prace remontowe, czy tworzącymi infrastrukturę osiedlową 
(parki, place zabaw). Możliwe jest korzystanie ze wspólnych zaso-
bów, np. w ramach pogotowia technicznego, co pozwala znacznie 
zmniejszyć koszty obsługi mieszkańców.

3. Brak inicjatywy i niepodejmowanie nowych inwestycji to 
jedne z głównych bolączek wspólnot. Posiadające kapitał spół-
dzielnie mogą nie tylko inwestować własne środki w nowe przed-
sięwzięcia, ale  i pozyskiwać zewnętrzne środki finansowania przy 
współudziale wkładu własnego (np. korzystać z dotacji unijnych).

4. Zatrudnianie od nowa pracowników lub brak zatrudnie-
nia kompetentnych osób w ogóle, siłą rzeczy będzie mieć miej-
sce w nowopowstałych wspólnotach. Należy się spodziewać, że ze 
względu na oszczędności większa część wspólnot ograniczy zatrud-
nienie, a zarządzane zasoby pozostaną bez profesjonalnego nadzo-
ru. Nawet w wypadku, gdyby wspólnota zatrudniła odpowiednich 
specjalistów ds. prawnych, finansowych czy od gospodarowania 
przestrzennego, same koszty rotacji pracowników  i przeprowadza-
nia niepotrzebnych rekrutacji są nieracjonalne ekonomicznie. Jesz-

cze gorsze będzie pozostawienie zasobów mieszkaniowych bez fa-
chowego nadzoru w ogóle.

5. Rodzi się więc pytanie: co się stanie w przypadku bankruc-
twa wspólnoty?  Co stanie się z mieszkańcami, jeśli zarządzają-
cy nieruchomościami zaciągać będą długi i nie będą wywiązywać 
się ze zobowiązań? Obecna struktura spółdzielni nie dopuszcza ta-
kiej możliwości. Tymczasem zarządzający wspólnotami będą mo-
gli dysponować powierzonym majątkiem w zasadzie dowolnie. 
Mieszkalnictwo to zbyt ważna gałąź gospodarki, by ryzykować jej 
marnotrawienie przez osoby niekompetentne.

W zakresie skutków społecznych wskazujemy na:
1. Pozostawienie samopas infrastruktury osiedlowej: dróg do-

jazdowych, skwerów, placów zabaw, parkingów, boisk poza obsza-
rem wspólnoty wydzielanej z reguły po obrysie budynku. Nie wia-
domo, kto miałby nimi zarządzać, czy samorządy będą w stanie je 
przejąć i dalej gospodarować, czy po prostu cała infrastruktura pod-
upadnie i przestanie funkcjonować na osiedlach? Obecnie już są 
znane przypadki odgradzania się wspólnot mieszkaniowych płotem 
i szlabanami od innych zasobów.

2. Ograniczenie czynników rozwoju środowisk lokalnych, w 
tym głównie upadek funkcji kulturalnych, społecznych oraz oświa-
towych w obrębie osiedli mieszkaniowych realizowanych obecnie 
poprzez spółdzielcze ośrodki kultury. W zakresie funkcji edukacyj-
nych i wychowawczych spółdzielnie od lat przejmują ustawowe 
obowiązki Państwa, miast i gmin, a lokalne zespoły osiedlowe czę-
sto odnoszą sukces, koncertując nawet poza granicami kraju.

3. Według danych statystycznych: co piąte mieszkanie w Pol-
sce ma status spółdzielczy, lokale spółdzielcze były remontowane 
częściej niż inne rodzaje mieszkań. Remonty prowadzono ze środ-
ków wspólnego funduszu remontowego w ramach tzw. solidary-
zmu spółdzielczego, tymczasem podział funduszy remontowych na 
poszczególne budynki uniemożliwi poważne remonty i spowoduje 
dekapitalizację budynków.

4. Projekt PO godzi we wszystko, co zbliża do siebie ludzi, co 
łączy człowieka z człowiekiem powodując konflikty oraz skłócanie 
mieszkańców bloków osiedlowych poprzez nieuchronne podziały 
i przeciwstawne interesy. Mowa głównie o wieżowcach, których 
utrzymanie techniczne jest najdroższe, a których na osiedlach jest 
najwięcej. Zamiast jednej, dobrze zorganizowanej i sprawnej spół-
dzielni mieszkaniowej powstanie np. 100 wspólnot, a wraz z nimi 
chaos oraz bałagan i pogłębienie poczucia wyobcowania.

5. Następować będzie likwidacja powszechnej dostępności dla 
obywateli Polski do najtańszych form spółdzielczego mieszkalnictwa, 
szczególnie ważna dla najuboższych. Emeryci, renciści i bezrobotni 
staną się pierwszymi ofiarami proponowanych zmian, nastąpi defini-
tywny koniec niskich czynszów  w spółdzielniach mieszkaniowych

6. Pogłębienie nierówności społecznych i ograniczenie poczu-
cia bezpieczeństwa społecznego, wzrost liczby ludzi bezdomnych 
i osób pozbawionych dachu nad głową.

7. Nieuchronne zadłużanie lokali we wspólnotach mieszka-
niowych, obciążanie hipotekami lokali  i sprzedaż przymusowa 
tych lokali przez wspólnotę.

8. Wzrost bezrobocia obejmujący ponad 300 tys. osób za-
trudnionych w spółdzielniach mieszkaniowych. Dotyczyć on bę-
dzie nie tylko osób o wysokich kwalifikacjach zawodowych, ale 
także pracowników fizycznych.

My, spółdzielcy mieszkaniowi z całej Polski, jesteśmy rozczaro-
wani nie spełnieniem obietnic przez rządzące krajem ugrupowa-
nie i apelujemy teraz do Państwa, a w szczególności członków Ko-
misji Nadzwyczajnej Sejmu o:

– podjęcie racjonalnych decyzji w stosunku do projektu usta-
wy o spółdzielniach mieszkaniowych, gdyż zawarte w niej przepi-
sy zmierzają do likwidacji spółdzielczości mieszkaniowej, a to jest 
sprzeczne z wolą obywateli i może spowodować falę ostrych prote-
stów i niepokojów społecznych na skalę krajową,

– fakultatywność tworzenia wspólnot mieszkaniowych, nie z 
mocy prawa, a jedynie na wniosek większości obliczonej według 
wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej,

– przeprowadzenie szerokich konsultacji nad projektem usta-

Ciąg dalszy ze str. 3

TEKST PROTESTU

►
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wy ze środowiskiem spółdzielczym, zwłaszcza w dużych aglomera-
cjach miejskich, a także konsultacji społecznych z mieszkańcami.

Projekt PO dowodzi jak bardzo brakuje dziś mądrości wizji, któ-
rą dysponowali twórcy systemu spółdzielczego dobrze służącego 
ludziom i państwu od półtora wieku. Oczekujemy, że uwzględnią 
Państwo głosy wyborców i unikną forsowania przepisów niekonsty-
tucyjnych i szkodliwych dla przyszłości mieszkalnictwa w Polsce 
oraz takich, które niebawem trzeba byłoby zmieniać. To świat po-
lityki odpowiedzialny jest za kształt i przyszłość naszego państwa. 
Warunkiem budowania lepszego państwa jest podnoszenie pozio-
mu zaufania społecznego, tymczasem prace sejmowe nad ustawami 
spółdzielczymi osłabiają i tak niski poziom tego zaufania. Cele za-

łożone w projekcie Platformy Obywatelskiej nie są zbieżne z pro-
gramem partii obywatelskiej. Jeszcze nie jest za późno, by uniknąć 
powszechnego poczucia istnienia przyziemnych przesłanek kie-
rujących polskimi Parlamentarzystami. Nie lekceważcie Państwo 
głosu wyborców. Do pisma załączamy listy podpisane przez 40 
tys. wyborców, którzy wyrazili swoją opinię w tej sprawie.

Z poważaniem
Spółdzielcy – obywatele Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, 9 października 2013 roku

Jak w latach poprzednich, w dniach 13 listopada, 14 listopa-
da oraz 20 listopada (br.), Prezes Spółdzielni „Piast” — Pan Mi-
chał Marcinkowski spotkał się z mieszkańcami Osiedla Tysiącle-
cie. Przedmiotowe zebrania, zgodnie z życzeniem mieszkańców, są 
prowadzone dodatkowo – oprócz Walnego Zgromadzenia. W spo-
tkaniach z mieszkańcami Osiedla Tysiąclecia, uczestniczyli rów-
nież Ryszard Gajkiewicz, Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Tech-
nicznych i Jolanta Ścibior, Z-ca Dyrektora ds. Finansowych Głów-
na Księgowa spółdzielni. Spotkania te miały na celu, poinformowa-
nie lokatorów o najważniejszych kwestiach związanych z funkcjo-
nowaniem Spółdzielni.

Prezes Spółdzielni przedstawił zebranym, bieżące i najważniej-
sze informacje dotyczące działalności SM „Piast”. Wśród tych in-
formacji, pojawiły się takie tematy jak:

Roboty remontowe prowadzone w roku bieżącym na budynkach 
i terenach SM PIAST

Sposób postępowania z firmami, które nie 
dotrzymają umownego terminu wykonania ro-
bót (zostaną ukarane zgodnie z zapisami umo-
wy lub — co dopuszcza Zarząd — wykonają ro-
boty dodatkowe).

Wystąpienie do właścicieli sieci o wynagro-
dzenie za bezumowne korzystanie z nierucho-
mości. Podjęcie działań zmierzających do usta-
nowienia odpłatnej służebności za infrastrukturę 
posadowioną w terenach SM PIAST.

Uczestnictwo Zarząd SM PIAST w wysłu-
chaniu publicznym w sprawie złożonych w Sej-
mie projektów dotyczących prawa spółdzielcze-
go oraz spółdzielni mieszkaniowych.

W trakcie spotkań, Prezes Spółdzielni wy-
słuchał również wniosków i uwag kierowanych 
przez mieszkańców.  Mieszkańcy Osiedla Ty-
siąclecie „Dolne” zgłosili następujące kwestie:

Likwidacja kontenera na śmieci na terenie 
kompleksu garażowego KARLIKI przy ul. Pia-
stów.

Prowadzenia bieżącej informacji na stronie 
internetowej w sprawie stanu prawnego działek 
na terenie kompleksu garaży KARLIKI przy ul. Piastów.

Konieczność przeprowadzenia robót remontowych na elewacji 
budynku oraz przebudowy ścian głównego ciągu komunikacyjnego 
na budynku przy ul. Tysiąclecia 6 oraz Piastów 3 i 5.

Wykonania zadaszenia nad głównymi wejściami do budynków 
– w szczególności dotyczy to budynku  Tysiąclecia 21.

Usprawnienie działania i skuteczności funkcjonowania Pogoto-
wia Technicznego.

Poinformowanie użytkowników lokali, na łamach gazety Głos 
Tysiąclecia na temat odczytów podzielników kosztów centralnego 
ogrzewania oraz montażu tych podzielników.

Usuniecie kieszeni z zielenią obok budynku Z. Czarnego 4 tak 
jak zostało to zrobione przy budynku przy ul. Z. Czarnego 6 i 10.

Podjęcie decyzji w sprawie wprowadzenia ochrony lub innych 
środków ograniczających dewastacje oraz dostęp osób trzecich 
w budynku Z. Czarnego 6.

Wykonanie robót remontowych i termo-modernizacyjnych na 
budynku przy ul. Z. Czarnego 10.

Natomiast mieszkańcy Osiedla Tysiąclecie „Górne”, poruszyli 
następujące tematy:

Problem nieprawidłowego działania wind oraz informacji wy-
przedzających o zamiarze wymiany pionów wodno —kanalizacyj-
nych.

Niedoświetlenie dużego hollu przy wejściu do budynku usytu-
owanego przy ul. Ułańskiej 7.

Koszty utrzymania spółdzielni, w tym pracowników oraz skład-
niki kosztów eksploatacji.

Wyjaśnienia w sprawie dalszych losów TBS PIAST.
Potęgujący się hałas w budynku na ul. B. Chrobrego 31, docho-

dzący z ul. Chorzowskiej i dalsze losy działalności władz odnośnie 
instalowania ekranów dźwiękochłonnych.

Zamiary inwestora dotyczące budowy stacji paliw w rejonie 
skrzyżowania ulic Ułańskiej i B. Chrobrego. Zwrócono się o inter-
wencję Zarządu Spółdzielni w postaci wystosowania protestu do 
władz Miasta Katowice.

Mieszkanka budynku przy ul. B. Chrobrego 31 zgłosiła pro-
blem zwiększonego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go, zwłaszcza ruchu pieszego na skrzyżowaniu ulic Ułańskiej i B. 
Chrobrego. Wniosek, aby spółdzielnia wystąpiła o montaż w tym 
miejscu sygnalizacji świetlnej. Dodatkowo zwróciła uwagę na ko-
nieczność ograniczenia prędkości poruszających się pojazdów na 
odcinku ul. B. Chrobrego od skrzyżowania z ul. Ułańską do skrzy-
żowania w pobliżu posesji przy ul. B. Chrobrego 29 i ul. B. Chro-
brego 43.

Problem „niedogrzanych” mieszkań w segmencie piwnicznym 
obiektu przy ul. B. Chrobrego 2.

Redakcja

Zebrania mieszkańców SM „Piast”

►
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Idą Święta. Czas ciepła i magii. Czas choinki, prezentów, spo-
tkań z bliskimi, zapachu świątecznych potraw. Nie wszyscy jed-
nak mogą te święta przeżyć równie radośnie. Wokół nas coraz 
więcej ludzi ubogich, samotnych i chorych.

Dlatego Zarząd i Rada Nadzorcza SM „Piast” na spotkaniu 
z Proboszczami Parafii znajdującymi się na Osiedlu Tysiąclecia 
podjęli wspólną inicjatywę świątecznej pomocy takim osobom.

Zarząd SM „Piast” zdeklarował się zebrać środki od sponso-
rów i reklamodawców, które za pośrednictwem Rzymskokato-
lickiej Parafii Matki Boskiej Piekarskiej w Katowicach przy ul. 
Ułańskiej 3 i Rzymskokatolickiej Parafii Podwyższenia Krzyża 
Św. I Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Katowicach przy ul. 
Mieszka I 6, zostaną przeznaczone na świąteczne paczki dla naj-
bardziej potrzebujących mieszkańców Osiedla.

W tę szlachetną inicjatywę włączyli się:
•  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GB Śląsk Zbigniew Stani-

szewski
• Firma Handlowo Usługowa Solomid, Natan Kostrzewski
•  Firma Konserwacyjno-montażowo-Handlowa „LIFT” M & R 

Ryszard Majewski
•  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

w Katowicach

• Agencja Ubezpieczeniowa ELDAR w Katowicach
• TUiR WARTA
• Wizard Sp. Z o.o.
• Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych EL-BED Agata Soćko
•  Zakład Inżynierii Budowlanej „Dermont i Syn” Dermont Krzysztof
• TECHEM Techniki Pomiarowe Sp. z o.o.
• Budoinwest sp. z o.o.
• Zakład Kominiarski Mariusz Śrutwa
• Zakład Instalacji wod-kan, gazu i c.o. Sławomir Filocha

Za zrozumienie i okazane serce dziękujemy.

Zarząd SM „Piast”
Rada Nadzorcza SM „Piast”

Ks. Stanisław Noga – Proboszcz 
Rzymskokatolickiej Parafii Matki 

Boskiej Piekarskiej 
Ks. Józef Włosek -Proboszcz 

Rzymskokatolickiej Parafii 
Podwyższenia Krzyża Św. I Matki Bożej 

Uzdrowienia Chorych

SERCE POD CHOINKĄ

TENIS STOŁOWY W SOK
Sekcja tenisa stołowego w SOK powstała w 2007 roku. Na 

dzień dzisiejszy sekcja liczy około 30 zawodników w przedzia-
le wiekowym od lat 5-ciu do 70 lat. Zawodnicy podzieleni są 
na kilka grup:
• dzieci od lat 5-10 lat
• młodzież gimnazjalna
• dorośli

Sekcja tenisa stołowego zrzesza również dzieci i oso-
by dorosłe z różnego rodzaju niepełnosprawnością. Dzie-
ci i młodzież są bardzo zaangażowane w proces treningo-
wy. Młodzi zawodnicy aktywnie spędzają czas, a poprzez 
integrację przełamują bariery, korzyści tego typy integra-
cji są sprawą nadrzędną, poprzez trening kształtują charak-
ter, uczą się nowych zachowań, budują pozytywne wartości. 
Nasi zawodnicy odnoszą wiele sukcesów godnie reprezen-
tując nasz Ośrodek Kultury w różnego rodzaju turniejach 
organizowanych w wielu miastach woj. śląskiego jak rów-
nież w zawodach ogólnopolskich. W ostatnim czasie odby-
ło się kilka znaczących turniejów, gdzie na uwagę zasługuje 
srebrny medal Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych, 
które odbyły się w Bielsku-Białej 22-24.11.2013 r. zdoby-
ty przez Marka Szafrańca w kategorii wózków. W Mistrzo-
stwach Śląska Osób Niepełnosprawnych w kategorii wóz-
ków Marek Szafraniec zdobył złoty medal, a brązowy medal 
przypadł Dariuszowi Sobczakowi, Adam Kopeć zajął I m-
-ce w kategorii do 18 lat. 14-letni Adam Kopeć dostał rów-
nież powołanie na zgrupowanie młodzieżowej Kadry Naro-
dowej. Siedemnastoletni zawodnicy Patryk Kasprzak oraz 
Tomasz Pawłowski to zwycięzcy wielu turniejów organizo-
wanych w naszym województwie, takich jak m.in. Grand 
Prix Katowic, Chorzowa, Puchar Śląska i wiele innych, sta-
jąc wielokrotnie na podium w swoich kategoriach wieko-
wych. Pierwszy znaczący sukces odniósł też Marek Ostrów-
ka zdobywając III m-ce w otwartym Turnieju w Chorzowie. 
Trener Dariusz Kuczera również zajął I m-ce w Ogólnopol-
skim Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych, 
który się odbył w Wegierskiej Górce, Radomsku i Cieszy-
nie W treningach naszej sekcji uczestniczy liczna grupa 7-8 
latków, którzy w przyszłości, mam nadzieję – zrównają się 
sukcesami ze swoimi starszymi kolegami.
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Osiedle Tysiąclecia jest jednym z największych osiedli miesz-
kaniowych w Polsce. Wysoka liczba mieszkańców, świadczy 
o ogromnym trudzie, jaki trzeba było włożyć w to, by wszystkim 
żyło się tu dobrze i bezpiecznie.

Wysiłek ten nie jest jednak ciężarem, a mobilizacją. Spółdziel-
nia Mieszkaniowa Piast podlega stałemu rozwojowi, którego naj-
lepszym odzwierciedleniem są liczne inwestycje i umowy zawiera-
ne na rzecz dobra mieszkańców.

Jednym z ostatnich udogodnień oddanych w ręce 
spółdzielców jest możliwość ubezpieczenia miesz-
kań, za pomocą miesięcznej składki doliczonej do 
czynszu. Możliwość ta jest rezultatem podpisanej 
przez SM Piast umowy z firmą Ubezpieczeniową 
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Współ-
praca ta, zawarta została w trosce o bezpieczeństwo 
i spokój mieszkańców. Prowadzenie „ubezpieczenia 
przy czynszu”, wiąże się z wieloma oczywistymi ko-
rzyściami. Po pierwsze — wygoda, która to wynika 
z łatwości opłat związanych ze składką ubezpiecze-
niową. Po drugie — polepszenie stosunków pomię-
dzy lokatorami a administracją. Po trzecie wreszcie, 
jest to dbałość o mienie lokatorów.

Prócz pojawiających się ulepszeń oferowanym 
mieszkańcom, SM Piast sprawuje pieczę, nad sta-
łymi punktami swej działalności. Mowa ty mie-
dzy innymi o corocznych spotkaniach Zarządu 
Spółdzielni z mieszkańcami osiedla. Zgromadze-
nie to, umożliwia lepszą komunikację pomiędzy 
zainteresowanymi, poprawia stosunki oraz stano-
wi okazję do zgłoszenia ewentualnych zażaleń, 
trosk czy też propozycji. Mieszkańcy — w my-
śli pracowników SM Piast — są najważniejsi. To dobro lokato-
rów osiedla jest priorytetem i żadna troskająca mieszkańców kwe-
stia, z pewnością nie zostanie pominięta. O takowym stanie rzeczy 
poświadczyć może szybka interwencja, zorganizowana przez SM 
Piast na prośbę mieszkańców, która dotyczyła powstania stacji ben-
zynowej na terenie Tysiąclecia „Górne”. Teren, na którym ma po-
wstać kłopotliwa zabudowa, należy do Urzędu Miasta, lecz działa-
jąca w obronie Osiedla Tysiąclecia SM Piast, włączyła się do spra-
wy. Zorganizowano protest mieszkańców przeciw powstaniu stacji. 

Na terenie całego osiedla, gospodarze budynków zbierali głosy 
protestu od mieszkańców. 

W rezultacie zostało zebranych 3500 głosów. Sprawa zosta-
ła także nagłośniona w „Gazecie Katowice”. Wspólna walka to 
najskuteczniejsza forma działania, o czym mogliśmy przeko-
nać się już niejednokrotnie. Wsłuchując się w głos obywate-
li, SM Piast zmieniła także godziny urzędowania pracowników. 
Modyfikacje te, mają na celu ułatwienie mieszkańcom dostę-
pu do administracji i innych działów placówki. Wszelkie dzia-
łania na rzecz spółdzielców, mają na celu poprawienie jakości 

życia wśród mieszkańców. SM Piast dokłada wszelkich starań, 
by wszystkim żyło się na osiedlu dobrze. Spółdzielcza przy-
należność, gwarant bezpieczeństwo społeczne, a także zapew-
nia godne warunki życia. Mowa między innymi o osiedlowych 
skwerach, drogach, placach zabaw, parkingach i pawilonach. 
W trosce o zaspokojenie kulturowych potrzeb mieszkańców SM 
Piast organizuje liczne festyny rodzinne. Imprezy te, mają cha-
rakter integracyjny- pogłębiający więź pomiędzy mieszkańca-
mi. Ciekawe programy gwarantują dobrą zabawę, niezależnie 
od wieku i płci. Świadczy o tym wysoka frekwencja, z jaką spo-
tykają się organizowane festyny. 

Celem SM Piast jest zadowolenie wśród opi-
nii mieszkańców, toteż prócz imprez okolicz-
nościowych, do dyspozycji obywateli oddany 
jest Spółdzielczy Ośrodek Kultury, proponują-
cy liczne zajęcia rekreacyjne. Zajęcia, adreso-
wane są zarówno do najmłodszych i starszych 
mieszkańców. Szeroki program SOK-u, gwa-
rantuje zainteresowanym dobrą zabawę w ra-
mach aktywnego spędzania czasu. SM Piast 
prócz chęci zaspokojenia kulturowych ocze-
kiwań mieszkańców, gwarantuje także szero-
ko rozumianą estetykę Osiedla. Ciężka pra-
ca gospodarzy budynków oraz firm zewnętrz-
nych powoduje, że tereny wchodzące w zasoby 
SM Piast zachwycają odpowiednio zagospoda-
rowanymi skwerami i ciekawą infrastruktu-
rą. Spółdzielnia Mieszkaniowa Piast, sprawuje 
patronat nad wszystkimi działaniami na terenie 
osiedla, zapewniając mieszkańcom satysfakcje 
i bezpieczeństwo. To ludzie są tu najważniejsi. 
Wszyscy tworzymy historię pięknego osiedla. 
Żyjemy razem, działamy wspólnie. 

RG

SM Piast w służbie mieszkańcom
Osiedla Tysiąclecia
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W roku 2013, w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” po-
dzielniki firmy „Siemens” zastąpione zostały podzielnikami elektro-
nicznymi z odczytem radiowym data III firmy „Techem”. Montaż 
podzielników firmy „Techem” zgodny jest z zaleceniami Normy Pol-
skiej, środek płytki mocującej na której zamocowany jest w punkcie 
¾ wysokości grzejnika, mierząc od dolnej krawędzi grzejnika, w po-
łowie jego długości. Podzielnik w swym mikroprocesorze posiada za-
programowane dane o mocy i typie grzejnika, na którym jest zainsta-
lowany, zatem wartości wyświetlające się na wyświetlaczu uwzględ-
niają ten parametr i nie muszą już być przeliczane w procesie rozli-
czenia. Podzielnik wyświetla zatem ostateczną wartość rozliczanego 
zużycia, w przeciwieństwie do dotychczas zabudowanych podzielni-
ków firmy „Siemens”, które miały skalę jednolitą (nie uwzględnia-
ły wielkości i typu grzejnika). System rozliczeniowy Techem doko-
nuje oceny wiarygodności rejestrowanych zużyć już na etapie odczy-
tu radiowego. Jako maksymalne racjonalne zużycie przyjęta jest sys-
temowo wartość 7000 jednostek. W przypadku zarejestrowania zu-
żyć większych, służby techniczne Techem dokonają w mieszkaniu 
sprawdzenia poprawności wskazań urządzeń. Teoretycznie podziel-
nik może zarejestrować wskazania aż do 99999, co czyni go urządze-
niem bardzo dokładnym w rozliczaniu podziału kosztów ogrzewania 
(koszt działki rozliczeniowej jest nie-
wielki). Dla przykładu na typowym 
grzejniku żeliwnym o wielkości np. 
10 żeber wskazanie wahać się mo-
że od kilkudziesięciu, poprzez kilka-
set do nawet kilku tysięcy jednostek 
w zależności od sposobu użytkowa-
nia grzejnika przez użytkownika lo-
kalu. Wyświetlane wartości obrazują 
rysunki obok.

Warto zaznaczyć, że samo działa-
nie podzielnika się nie zmieniło. Tak 
jak poprzedni wskazuje on na wy-
świetlaczu wartości: aktualne zu-
życie, zużycie za poprzedni sezon 
grzewczy, ponadto końcówkę nume-
ru podzielnika, które zmieniają się 
automatycznie co cztery sekundy. 
Przypomnijmy też, że we wszyst-
kich podzielnikach w dniu 31.05 
o godz. 24:00, następuje automa-

tyczne zapamiętanie wskazania za mijający sezon grzewczy, nato-
miast wartość bieżąca zostaje wyzerowana i podzielnik rozpoczy-
na nowy cykl pomiarowy. Wartość zużycia za poprzedni sezon wi-
doczna jest na wyświetlaczu z symbolem ołówka po lewej stronie 
i będzie wyświetlana przez kolejne 12 miesięcy. 

Nastąpi jednak zmiana w sposobie odczytu podzielników. 
W przyszłym roku, jak i w następnych latach, wszystkie podziel-
niki będą odczytywane w sposób radiowy, więc bez konieczno-
ści wchodzenia do mieszkań. Oznacza to, iż w okresie od 01 do 
31 czerwca, wyspecjalizowane służby firmy „Techem” pojawią 
się na terenie osiedli i będą dokonywać odczytów wskazań po-
dzielników. Każdy z serwisantów będzie wyposażony w przeno-
śny komputer i głowicę optyczną, które odbierać będą telegra-
my radiowe zawierające informacje o zużyciu i ewentualne ko-
dy błędów. Podzielniki radiowe data III ulepszone są względem 
poprzedniej generacji podzielników firmy Techem oraz w prze-
ciwieństwie do podzielników elektronicznych firmy „Siemens” 
zainstalowanych do tej pory w zasobach SM „Piast” wyposa-
żone zostały w moduł radiowy. Moduł ten bezbłędnie przetwa-
rza zawarte w podzielniku informacje, w tym zużycie, na tele-
gram radiowy. Bezpieczeństwo prawidłowego przesyłu danych 

do przenośnych urządzeń „Techem” za-
gwarantowane jest po pierwsze dzię-
ki kodowaniu telegramu radiowego, po 
drugie zaś, za sprawą unikalnego nume-
ru podzielnika. W ten sposób wyelimi-
nowane jest ryzyko jakiejkolwiek inge-
rencji w treść i przesył nadawanych te-
legramów. Za sprawą tej technologii od-
czyt odbywa się szybko, całkowicie bez-
błędnie i przy zachowaniu maksymalne-
go komfortu mieszkańców. 

Wybór technologii radiowej, jako naj-
nowocześniejszego rozwiązania w za-
kresie rozliczania mediów wpisuje się 
w świadomą strategię nowoczesnego za-
rządzania zasobami mieszkaniowymi. 
Na chwilę obecną nasza firma odczytu-
je w sposób radiowy ponad dwa miliony 
urządzeń w Polsce, zaś dziesięciokrotnie 
więcej na świecie.

Techem Techniki Pomiarowe

Coraz bliżej do zakończenia roku 2013. Wraz z tym terminem, zbli-
ża się moment rozliczenia z Urzędem Skarbowym, podatku od docho-
dów osiągniętych w mijającym roku.

Ci podatnicy którym należy się zwrot nadpłaconego podatku, 
z reguły spieszą się ze złożeniem właściwego PIT-u, ci zaś któ-
rzy muszą dopłacić, zazwyczaj odwlekają ten moment. Granicz-
nym terminem na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym jest 30 
kwietnia następnego roku. 

Kwota wolna od podatku pozostaje niezmienna od 4 lat i wynosi 
3.091 zł. Wszelkie dochody powyżej tej kwoty, podlegają opodatko-
waniu podatkiem dochodowym.

Osoby które nie prowadzą działalności gospodarczej, najczęściej 
rozliczają się wypełniając dokument PIT-37. Dokument ten służy mię-
dzy innymi do rozliczenia dochodów z tytułu umów o pracę, umów 
zleceń, kontraktów menadżerskich, emerytur i rent, zasiłków przed-
emerytalnych. 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, z reguły roz-
liczają się na dokumencie PIT-36 lub PIT-36L.

Sporządzając zeznanie, podatnicy co do zasady rozliczają się samo-
dzielnie. Jeżeli spełniają konieczne warunki, mogą rozliczyć 
się wspólnie z małżonkiem lub jako osoby samotnie wycho-
wujące dzieci.

Wypełniając PIT, podatnicy często korzystają z przysłu-
gującego im prawa do odliczeń, pomniejszając tym samym 
kwotę należnego podatku. Istotne jest by pamiętać, iż w ro-
ku 2013, nastąpiła zmiana zasad korzystania z najpopu-
larniejszych ulg tj. internetowej i prorodzinnej.

Z ulgi internetowej  w rozliczeniu za rok 2013,  skorzy-
stać mogą jedynie te osoby, które dotychczas nigdy z niej nie 
korzystały. Ta grupa podatników może w rozliczeniu za rok 
2013 i 2014 odliczyć od dochodu ulgę na zakup internetu, w 
kwocie faktycznie poniesionych wydatków, nie wyższej jed-
nak niż 760 zł. rocznie. Konieczne jest posiadanie rachunków 
dokumentujących zakup usługi, wystawionych na nazwisko 
podatnika.

Ulgi podatkowe za 2013 rok 
według nowych zasad

Nowe podzielniki kosztów ogrzewania w Spółdzielni

Dokończenie na str. 10
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– czasopismo Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”. Adres wydawcy: Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 8, tel. 32 254-65-05, www.smpiast.pl.
Redaguje zespół pracowników i społeczników SM „Piast”, Redaktor techniczny: Sergiusz Flanczewski.
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Do podstawowych obowiązków Spółdzielni poza zaspo-
kajaniem potrzeb mieszkaniowych ich członków i rodzin 
w szczególności należy utrzymanie zasobów w należytym 
stanie technicznym oraz zapewnienie prawidłowej eksplo-
atacji obiektów.

W celu spełnienia w/w zadań corocznie organizowane są 
przeglądy zasobów w Spółdzielni mające na celu ocenę stanu 
technicznego budynków oraz przyległych terenów. Obowiązek 
dokonywania przeglądów okresowych wynika również z usta-
wy Prawo Budowlane oraz rozporządzenia o warunkach użyt-
kowania budynków mieszkalnych, w którym zarządców i ad-
ministratorów nieruchomości zobowiązano do przeprowadze-
nia okresowych przeglądów „rocznych” oraz przeglądów kom-
pleksowych tzw. „pięcioletnich”.

Realizując powyższe Spółdzielnia przeprowadziła przegląd je-
sienny zasobów zgodnie z opracowanymi harmonogramami t.j. na 
Osiedlu Dolnym w terminie od 7.10.2013r. do 18.10.2013r., a na 
Osiedlu Górnym w terminie od 30.09.2013r. do 4.10.2013r.

Przeglądem objęte zostało:
• 51 budynków mieszkalnych,
• 6 pawilonów (P6, P8, Z.Cz.16, Z.Cz16a, U12, Ch29),
• 2 parkingi kryte (Z.Cz2a, Z.Cz.4a),
• budynek siedziby Zarządu (Z.Cz 8),
• budynek Administracji „Górnej” (T90a),
• budynek przy ul. Teatralnej 4,
• zaplecze techniczne przy ul. T84a,
• zespół garaży wolnostojących typu „Karlik” przy ul. Piastów,
• dojścia i dojazdy do budynków, tereny zielone, place zabaw.
• budynki na osiedlu Armii Krajowej 281-295
• budynki na osiedlu Armii Krajowej 300-310

W wyniku zgłoszeń mieszkańców dokonano również przeglądu 
i zakwalifikowano do remontu na 2014 rok 50 mieszkań na Osiedlu 
Górnym i 165 mieszkań na osiedlu Dolnym.

Potrzeby remontowe i inwestycyjne mające na celu utrzymanie 
zasobów w należytym stanie technicznym to między innymi:
•  remont pokrycia dachowego w budynkach przy ul. Piastów 3, Ty-

siąclecia 1, 7, 25, 88, Z.Czarnego 6, Chrobrego 37, Ułańska 12,
•  remont elewacji, remont wylewek balkonowych w budynkach 

przy ul. Piastów 3, 5, Tysiąclecia 6, 13, 21, 25, Chrobrego 43, 
Ułańska 12, 16, Z.Czarnego 6, 10, Szarych Szeregów 281-295,

•  przebudowa ścian ciągów komunikacyjnych w budynkach przy 
ul. Piastów 3, 5, Tysiąclecia 1, 6, Chrobrego 9, 13, Chrobrego 
32, 37, 43,

•  malowanie ścian i sufitów klatek awaryjnych i korytarzy lokator-
skich w budynkach przy ul. Piastów 3, 5, 10, Tysiąclecia 15, 78, 
Chrobrego 9, Z.Czarnego 2, 9, 

•  remont dźwigów w budynkach przy ul. Piastów 5, 9, 10, 16, 18, 
26, Tysiąclecia 47,

•  remont nawierzchni miejsc postojowych, dróg dojazdowych 
i chodników w budynkach przy ul. Piastów 24, 26, Z.Czarnego 2, 
2a, 4, 8, 10, 16-16a, Tysiąclecia 90, Chrobrego 37,

•  wymiana drzwi wejściowych z klatek lokatorskich na klatki awa-
ryjne w budynkach przy ul. Piastów 3 5, Tysiąclecia 21, 47, 78, 
Chrobrego 31, 37, 43, Ułańskiej 5, 7, 9, 16, 

•  wymiana stolarki okiennej na okna PCV wraz z dociepleniem 
ściany balkonowej w lokalach mieszkalnych, których użytkow-
nicy zgłoszą wniosek o partycypację w kosztach wymiany.

Zebrany materiał stanowi podstawę do sporządzenia pro-
jektu planu remontów i inwestycji zasobów Spółdzielni na rok 
2014, który po zaopiniowaniu przez Komisję Techniczną i Ko-
misję Rewizyjną przedłożony zostanie do zatwierdzenia Ra-
dzie Nadzorczej. Należy zaznaczyć, że projekt planów będzie 
przede wszystkim uwzględniał najistotniejsze potrzeby remon-
towe i inwestycyjne oraz przewidywał konieczność komplek-
sowej realizacji robót.

Przygotowania do planów na rok 2014

W zakresie ulgi prorodzinnej, w roku 2013 również nastąpi-
ły istotne zmiany. Ograniczono prawo do jej stosowania dla osób 
posiadających jedno dziecko, natomiast zwiększono kwotę rocznej 
ulgi dla osób posiadających troje i więcej dzieci.

W rozliczeniu za rok 2013, dla podatników wychowujących 
jedno dziecko, prawo do ulgi prorodzinnej uzależnione jest od ro-
dzaju i wysokości ich dochodów. Aby mogli oni skorzystać z ulgi, 
ich roczne dochody (opodatkowane wg skali podatkowej lub po-
datkiem liniowym,) pomniejszone o zapłacone przez nich oraz  po-
trącone przez płatnika w roku podatkowym składki na ubezpiecze-
nia społeczne, muszą się mieścić w granicach określonego limitu. 
Wysokość limitu zależy od statusu uprawnionego podatnika.

Limit dochodów uprawniających do ulgi za rok 2013 wynosi:
– dla podatnika pozostającego cały rok w związku małżeńskim – 

112.000 zł.  (jest to limit wspólny dla obojga małżonków)
– dla podatnika niepozostającego w związku małżeńskim (lub 

tylko przez część roku) – 56.000 zł.
– dla podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziec-

ko – 112.000 zł.
Na ostateczną wysokość kwoty ulgi prorodzinnej, ma rów-

nież wpływ długość okresu, przez który podatnik w roku podat-

kowym wykonywał władzę rodzicielską nad dzieckiem, pełnił 
funkcję rodziny zastępczej, lub utrzymywał pełnoletnie, uczą-
ce się dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia. 

W przypadku gdy ulga prorodzinna przysługuje za pełny rok 
kalendarzowy, jej wysokość wynosi:

– na pierwsze i drugie dziecko po 1.112,04 zł.
– na trzecie dziecko 1.668,12 zł.
– na czwarte i każde kolejne dziecko po 2.224,08 zł.
Zmiany w preferencyjnym rozliczeniu osiągniętych dochodów, 

dotknęły również twórców i artystów osiągających dochody z tytułu 
opłaty licencyjnej, przeniesienia prawa własności wynalazku, sprze-
daży praw autorskich oraz praw pokrewnych. Osoby te, obliczając 
podatek od osiągniętych dochodów, mają w roku 2013 ograniczone 
prawo do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu, do kwo-
ty 42.764 zł. Koszty te mogą być wyższe jedynie w przypadku, gdy 
podatnik na zasadach ogólnych udokumentuje fakt ich poniesienia.

Warto pamiętać również, iż w rozliczeniu za rok 2013, po raz 
ostatni można skorzystać z prawa do zwrotu podatku VAT od za-
kupu niektórych materiałów budowlanych. Od początku roku 
2014, zwrot podatku z tego tytułu będzie przysługiwał jedynie 
osobom do 35 roku życia i tylko przy budowie domu lub adaptacji 
budynku niemieszkalnego na cele mieszkalne. Dodatkowo obo-
wiązywać będą limity powierzchni budowanego domu lub lokalu.

Wypełniając PIT, nie zapominajmy o przeznaczeniu 1% po-
datku dla wybranej organizacji pożytku publicznego. Ten gest 
nie uszczupla naszych dochodów, a może stanowić istotną po-
moc dla potrzebujących.

A.M.

Ulgi podatkowe za 2013 rok 
według nowych zasad
Dokończenie ze str. 9
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32-24-76-200

Katowickie Cmentarze Komunalne 
Katowice ul. Murckowska 9, tel. dyżur całodobowy 

 2552132, 2551551, kom. 607399321 
email: kzup@kzup.katowice.pl 

Cmentarz w Ligocie tel. 2525502 w godz. 7.00 – 15.30  
Zakład wykonuje pełny zakres usług pogrzebowych i cmentarnych: 
- duży wybór trumien i urn, kwiaciarnia, organizacja styp, oprawa 

muzyczna, całodobowy przewóz zw łok, usługi w zakresie pochówków 
tradycyjnych i kremacji na cmentarzach własnych i innych 

nekropoliach, przechowalnia zwłok 
- całodobowa możliwość korzystania z naszych Kaplic – załatwianie 

dokumentacji pogrzebowych (ZUS, USC, KRUS) 
- rozliczenia bezgotówkowe ZUS - usługi przez Internet  

 www.kzup.katowice.pl - internetowa wyszukiwarka grobów
g698

Kompleksowe 
Usługi Remontowe 

+ doradztwo 
Wystawiamy faktury VAT

Falana Bogdan 
tel. 666 210 743

g604

MEBLE
NA WYMIAR

Kuchnie, szafy, wnęki
POMIAR I WYCENA

GRATIS
tel. 503 592 364

www.armarium.pl

Chemia, Matematyka

Korepetycje
Dojazd do domu ucznia

tel. 609-313-634
g554

Montaż i naprawa gazowych pieców łazienkowych
i kuchennych

Vaillant – Sunier Duval

g 611c

Badanie
szczelności

ZAKŁAD USŁUGOWY

Beretta

KatowickieCmentarzeKomunalne
Katowiceul.Murckowska9,tel.dyŜurcałodobowy

2552132,2551551,kom.607399321
email:kzup@kzup.katowice.pl

CmentarzwLigocietel.2525502wgodz.7.0015.30


Zakładwykonujepełnyzakresusługpogrzebowychicmentarnych:
duŜywybórtrumieniurn,kwiaciarnia,organizacjastyp,oprawa

muzyczna,całodobowy,przewózzwłok,usługiwzakresiepochówków
tradycyjnychikremacjinacmentarzachwłasnychiinnych

nekropoliach,przechowalniazwłok
całodobowamoŜliwośćkorzystaniaznaszychKapliczałatwianie

dokumentacjipogrzebowych(ZUS,USC,KRUS)
rozliczeniabezgotówkoweZUSusługiprzezInternet


www.kzup.katowice.plinternetowawyszukiwarkagrobów
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Biuro Rachunkowe gwarantujeCERES 

 Porozmawiajmy o naszej współpracy!

tel. 501 283 343
ceresbiuro@gmail.com

ERES

Profesjonalną obsługę kadrowo-księgową

Wygodę i bezpieczeństwo Twojego biznesu

Indywidualną ofertę i konkurencyjne ceny

www.biuroceres.com.pl

Zapraszamy do zamieszczania reklam i ogłoszeń modułowych 
oraz ogłoszeń drobnych w czasopiśmie „Głos Tysiąclecia” 

o nakładzie 10.000 egzemplarzy. 

Czasopismo jest doręczane członkom SM „Piast” 
do rąk własnych przez gospodarzy budynków. 

Wymiar strony czasopisma do 22,4 x 33 cm. 
Obszar zadruku to 19,7 x 30 cm stanowi maksymalną powierzchnię 

reklamową (32 moduły – cała strona).

Minimalną powierzchnię reklamową stanowi moduł  
– 1/32 powierzchni całej strony.

Wszelkie dodatkowe zapytania o reklamę  
/ ogłoszenia w „Glos Tysiąclecia”  

proszę kierować pod adres e-mail: smpiast@smpiast.pl
lub numer telefonu 32 254 65 05 wew. 155.

Serdeczne podziękowania
dla
 

 Pana Zbigniewa Staniszewskiego 

—  właściciela firmy PW GB Śląsk  — 
za  wsparcie  finansowe

 udzielone akcji Pomocna Dłoń

Spółdzielnia Mieszkaniowa PIAST
w Katowicach  
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tel. kom 604-22-77-21

KAFELKOWANIE
łazienek i kuchni

REMONTY
 � instalacje wodno-
kanalizacyjne

 � elektryczne
 � zabudowy gipsowo-
kartonowe

 � malowanie, panele
 � wymiana drzwi, kabin, 
sedesów, umywalek

 � transport

tel. 512 646 314

NAPRAWA 
TELEWIZORÓW

u klienta
603 898 300

CZYSZCZENIE
DYWANÓW,
WYKŁADZIN,
TAPICERKI

tel. 503 592 364
32 254 37 46

TRANSPORT 
Przeprowadzki 

telefon: 

506  867 565 
g692 g 593a

CZYSZCZENIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI, 
TAPICERKI SKÓRZANEJ

KLAR EXPRESS
602 684 306,  32 25 18 468

Dyduch
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(czb)
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przyS.M.Piasttel.512339685
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ZAKŁAD OPTYCZNY ,,OKULAR ”
JOANNA SIEWIERSKA optyk dyplomowany
refrakcjonista z 20- letnim doświadczeniem poleca:

- BEZPŁATNE KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU Z FACHOWYM DOBOREM 
  SZKIEŁ OKULAROWYCH
- PEŁNA GAMA SZKIEŁ (jedno i wieloogniskowe, wysokoindeksowane, progresywne itp)
- DUŻY WYBÓR OPRAW 
- OKULARY DLA DZIECI
- LUPY I POMOCE DLA SŁABOWIDZĄCYCH
- GALANTERIA OPTYCZNA (futerały, łańcuszki, płyny itp)
- FAKTURY VAT         
                                                         Katowice ul. Piastów 8 (pawilon handlowy)
                                                                             pn-pt 9-17 ; czw 9-18
                                                              te . (32)203-28-63   kom. 501428124

      ZAPRASZAM
solidnie, szybko, tanio

SALON FRYZJERSKI MARY`N
SERDECZNIE ZAPRASZA

506 262 789
ZAWISZY CZARNEGO 6

Z REKLAMĄ 15% RABATU
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