
G.T.: Zacznijmy może od Pana refleksji po wysłuchaniu publicznym 
dotyczącym projektów ustaw spółdzielczych.

M.M.: Refleksja może być tylko jedna – oburzenie na triumf bezpra-
wia stosowanego wobec spółdzielczości oraz udzielenie „swoistego przy-
zwolenia” na wyrzucenie z mieszkań spółdzielczych na bruk w niedale-
kiej przyszłości tysięcy Polaków. W pierwszej kolejności, emerytów i ren-
cistów oraz pracujących za minimalną płacę. Cel „orędowników” projek-
towanej ustawy jest tylko jeden, mianowicie: „zadłużyć, przejąć i wybu-
rzyć”, a wszystko to pod sztandarem: „walki z mafią spółdzielczą”. Oburze-
nie i niesmak budzi zwłaszcza fakt, że przepisy umożliwiające zagrabienie 
domostw setek tysięcy polskich rodzin, tak propagowane przez Panią Poseł 
Lidię Staroń, opierają się na kłamstwach takich jak:
•  oświadczenie złożone pod projektem, że ustawa nie wiąże się ze stratami 
dla budżetu państwa – bo likwidacja majątku spółdzielni to przecież li-
kwidacja opodatkowanych dochodów spółdzielni (CIT) i to znaczących 
w skali kraju, nie mówiąc o zwolnieniu tysięcy pracowników, zasilają-
cych ZUS i budżet państwa
•  zgodność ustawy z Konstytucją – bo narusza art. 31 i 32 Konstytucji, czyli 
ma miejsce nieuzasadniona ingerencja we własność prywatną,
•  twierdzenie Pani Poseł, że większość członków spółdzielni chce wspólnot — 
chociaż obecnie przepisy na ich tworzenie pozwalają i ta „większość” z pew-
nością, by z tego skorzystała, gdyby tego chciała – a przecież nie korzysta.
•  oświadczenie złożone pod projektem, że ustawa nie narusza prawa UE 
– bo narusza ona art. 4 ust. 2 akapit 2 oraz art. 6 ust. 3, dyskryminując 
spółdzielczość w stosunku do innych podmiotów gospodarczych. Naru-
sza również art. 11 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Czło-
wieka poprzez ograniczenie swobody zrzeszania się i ograniczenie wol-
ności obywatelskiej.

To tylko niektóre naruszenia projektu ustawy. Ale najbardziej jest obu-
rzające to, że projekt ma za nic Prawo Własności, bo zakłada rozdyspono-
wanie majątku Spółdzielni. Chociaż majątek ten jest prywatnym mająt-
kiem wszystkich jej członków.

G.T.: Wracając na nasze podwórko, co w obszarze remontowo-inwe-
stycyjnym?

M.M.: Spółdzielnia Mieszkaniowa w sezonie międzygrzewczym 
2013-2014 r. dokonała wymiany podzielników kosztów centralnego 
ogrzewania na podzielniki elektroniczne z odczytem radiowym. Nowe 
urządzenia usprawnią sposób rozliczania kosztów centralnego ogrzewa-
nia i zwolnią użytkowników lokali z obowiązku udostępniania miesz-
kań w wymaganym terminie. W kolejnych latach planujemy również 
wymianę liczników wody na liczniki z odczytem radiowym. Ostatecz-
na decyzja o tej wymianie zostanie podjęta po otrzymaniu informacji 
w przyszłym roku na temat efektywności dokonanych odczytów drogą 
radiową nowo zamontowanych podzielników ciepła. Natomiast za naj-
ważniejsze zadania remontowo-inwestycyjne na lata przyszłe uważam:
• zakończenie robót termomodernizacyjnych budynków wysokościowych 
przy ul. Z. Czarnego 6 i 10, oraz kolejne prace termomodernizacyjne na 
naszych obiektach z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących 
z WFOŚiGW, 
• sukcesywne zwiększanie liczby miejsc postojowych w rejonie budyn-
ków na osiedlu Tysiąclecia. Wraz z tą inwestycją zostanie opracowa-
na strategia ograniczenia korzystania z miejsc parkingowych osób spo-
za osiedla, korzystających z usług i atrakcji Wesołego Miasteczka i par-
ku Chorzowskiego, 

• przebudowy głównych ścian ciągu komunikacyjnego w kilkunastu bu-
dynkach oraz robót mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na 
energię cieplną a w konsekwencji obniżających wysokość kosztów eksplo-
atacyjnych dla wszystkich mieszkańców – tj. np. ociepleniu przegród ze-
wnętrznych budynków.

G.T.: Jak wygląda sprawa pożyczek na usunięcie azbestu oraz ocie-
plenia ścian?

M.M.: W ciągu ostatnich 12 miesięcy Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Piast” przygotowała dokumentację i 11 września 2013 r. podpisała umo-
wy pożyczek przeznaczonych na dofinansowanie robót polegających na 
usunięciu i utylizacji płyt azbestowych wraz z ociepleniem ścian zewnętrz-
nych budynku przy ul. Tysiąclecia 15 oraz na ociepleniu ścian zewnętrz-
nych budynków przy ul. Tysiąclecia 11 i Zawiszy Czarnego 6 w Katowi-
cach. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej opiewa na kwotę 1 637 200 zł. Prace remontowe na wymie-
nionych wyżej obiektach już trwają i ich zakończenie przewidziane jest na 
koniec września 2015 r. Należy zaznaczyć, że ponad 10% środków na ich 
realizację pochodzi z umorzenia zaciągniętych wcześniej pożyczek.

Ponadto również we wrześniu 2013 r. złożyliśmy w Wojewódzkim Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowa-
nie kolejnych planowanych robót polegających na ociepleniu budynków 
przy ul. Tysiąclecia 13, 21 i 23 oraz jednej z kukurydz przy ul. Z. Czarne-
go 10. W tym przypadku staramy się o pożyczkę w wysokości 2 280 000 
zł, a prace będą prowadzone do końca września 2016 r. Należy podkreślić, 
że przeprowadzana od kilku lat przez Spółdzielnię – przy wsparciu finanso-
wym WFOŚiGW – termomodernizacja budynków przyczynia się w znacz-
nym stopniu do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło, co przekłada się 
na oszczędności mieszkańców, mniejsza z tego tytułu jest emisja zanie-
czyszczeń, no i pozbywamy się ze środowiska azbestu, którego usunięcie 
– zgodnie z rządowym programem oczyszczania kraju z azbestu – musi na-
stąpić do końca 2032 r.

G.T.: I na koniec, co nowego w innych obszarach działalności?
M.M.: Dbając o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, spółdzielnia 

wychodzi z propozycją zawarcia umowy z firmą ubezpieczeniową UNIQA 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., w celu rozpoczęcia współpracy w zakre-
sie ubezpieczenia: mieszkania, piwnicy, komórki oraz garażu przed poża-
rem, zalaniem, kradzieżą z włamaniem, rabunkiem, a także w zakresie od-
powiedzialności cywilnej w życiu prywatnym ze składką płatną miesięcz-
nie przez lokatorów „przy czynszu”. Korzyściami wynikającymi z prowa-
dzenia ubezpieczenia mieszkań „przy czynszu” to przede wszystkim: dba-
łość o mienie lokatorów, lepsze stosunki pomiędzy administracją a lokato-
rami, wygoda w opłacie składki oraz brak konieczności pamiętania o wzno-
wieniu ubezpieczenia. Możliwość zawarcia umowy ubezpieczeniowej bę-
dzie od miesiąca listopada 2013 r. w siedzibie Zarządu Spółdzielni Miesz-
kaniowej „PIAST”. Z ofertą firmy UNIQA Katowice będzie można zapo-
znać się z dostarczonych ulotek przez gospodarzy budynków oraz rozwie-
szonych plakatów.
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Kto ma rację? Czy ci, którzy mówią, że opłaty za mieszkanie są 
wyższe w spółdzielniach mieszkaniowych, czy też ci, którzy twier-
dzą przeciwnie? Takie postawienie sprawy przypomina nieco prze-
konywanie, które święta są ważniejsze: Wielkanocy czy Bożego 
Narodzenia? 

Czy są spółdzielnie źle zarządzane? Tak, choć nieliczne. Czy są 
wspólnoty źle zarządzane? Bywa dość często, że tak. Jednak zde-
cydowana większość zarówno spółdzielni jak i wspólnot jest zarzą-
dzana dobrze, w interesie mieszkańców.  Przede wszystkim trzeba 
powiedzieć, że obie formy gospodarowania nieruchomościami są 
równoprawne.

 
Spółdzielnie mieszkaniowe
Spółdzielnie mieszkaniowe powstały po to, by zaspokajać 

potrzeby mieszkaniowe, a więc przede wszystkim zapewnić 
mieszkania. Skoro w danej spółdzielni było kilkanaście, kil-
kadziesiąt czy nawet kilkaset mieszkań, to spółdzielnia musia-
ła zapewnić gospodarowanie zasobem mieszkaniowym. Spół-
dzielnie nie ograniczały się jednak wyłącznie do administro-
wania budynkami. Również i dzisiaj zaspokajanie potrzeb 
mieszkaniowych traktują szeroko, słusznie zakładając, że stan-
dard mieszkania, budynku i jego otoczenia wpływają na jakość 
życia spółdzielców i ich rodzin. Dlatego spółdzielnie utrzymu-
ją bardzo duże tereny przypisane nieruchomościom bądź sta-
nowiące majątek spółdzielni, a służące ogółowi mieszkań-
ców. O jakie tereny i o jakie obiekty chodzi? O drogi dojaz-
dowe, chodniki, ciągi pieszo-jezdne, trawniki, trzepaki, miej-
sca postojowe dla samochodów, piaskownice, place zabaw, te-
reny rekreacyjne, boiska sportowe, kluby i domy kultury. Po-
nadto spółdzielnie pozyskują środki finansowe, czerpiąc pożyt-
ki z wynajmu lokali użytkowych czy sprzedaży powierzchni re-
klamowych. Dbają także o stan techniczny budynków, co wiąże 
się nie tylko z drobnymi naprawami czy zapewnieniem przeglą-
dów technicznych, ale wymaga wymiany instalacji, termomo-
dernizacji. Tak szeroka działalność wymaga umiejętności za-
rządzania. Nie wystarczy zwykłe administrowanie. Konieczna 
jest wiedza i zatrudnienie takich osób, które zapewnią realiza-
cję rozlicznych, jakże odmiennych zadań. 

Zadania spółdzielni wykonują pracownicy, których prace koor-
dynuje zarząd spółdzielni. Tych  zarządów nie przynieśli w tecz-
ce ani komuniści, bo ich nie ma, ani wywiady obcych państw. 

Ludzi tworzących zarządy wybrali spółdzielcy. W jaki sposób? 
W małych spółdzielniach, składających się z jednego budynku, 
często statut zakładał, że wyboru dokonywał ogół członków zwa-
ny walnym zgromadzeniem. W dużych spółdzielniach członko-
wie zazwyczaj wybierają rady nadzorcze, które przeprowadza-
ją konkursy w celu wyłonienia członków zarządu. I słusznie, bo 
przecież ogół obywateli państwa bezpośrednio nie wybiera pre-
miera, ministrów czy wojewodów na wiecach wojewódzkich. Lu-
dzi powołanych do zarządzania  wybierają przedstawiciele ogó-
łu, którzy biorą za to odpowiedzialność i właśnie, dlatego na nich 
spoczywa obowiązek nadzorowania i oceny zarządzających.

Wspólnoty mieszkaniowe
Wspólnoty mieszkaniowe nie mogą wykazać się taką tradycją jak 

spółdzielnie mieszkaniowe, aczkolwiek z doświadczeń spółdzielni 
skorzystały. Wspólnoty powstały na mocy ustawy o własności loka-
li z dnia 24 czerwca 1994 r. Przyczyn powołania wspólnot było kil-
ka. Oczywiście zdecydowali o tym politycy, aczkolwiek nie kierowa-
li się oni wyłącznie przesłankami politycznymi. Ustawa uregulowa-
ła po nowemu stosunki własnościowe, a gminy zaczęły sprzedawać 
lokale ich mieszkańcom, co spowodowało gwałtowny wzrost liczby 
mieszkań prywatnych. Osoby, które wykupiły zamieszkiwane przez 
siebie lokale, stały się właścicielami, a więc uzyskały prawo do ich 
sprzedaży czy pozostawienia w spadku swym następcom.

Prawo własności przyniosło także obowiązek łożenia opłat 
na eksploatację mieszkań oraz na utrzymanie właściwego 

stanu technicznego budynku. Przypomnimy, że stan tech-
niczny większości budynków państwowych, które trafiły do 
zasobów komunalnych, był fatalny. Samorząd terytorialny 
w znacznym stopniu został uwolniony z obowiązku dbało-
ści o kondycję substancji mieszkaniowej, a zwłaszcza zosta-
ły zaoszczędzone jego środki finansowe na ten cel. 

W budynkach deweloperskich również powstają wspólnoty 
mieszkaniowe. Ponieważ są to obiekty młode, to i niższe są odpisy 
na fundusz remontowy. Powstaje złudzenie, że jest taniej.  Cie-
kawe, jak ocenią tę sytuację właściciele mieszkań w budynkach 
wzniesionych przez deweloperów za dziesięć lat, gdy gwałtownie 
pojawi się potrzeba wyłożenia znaczących kwot na remonty? 

Wielkość nieruchomości gruntowej wspólnot mieszkanio-
wych ogranicza się do tego, co niezbędne. Wynika to z kalku-
lacji dewelopera, dla którego liczy się jedynie zysk ze sprze-
daży. Deweloperzy nie wznosili osiedli mieszkaniowych, jak 
czyniły to spółdzielnie, a więc nie dbali ani o tzw. budow-
nictwo towarzyszące. Dbali o to, by na jak najmniejszej po-
wierzchni wybudować jak najwięcej mieszkań. 

Ustanowienie granicy w obrysie budynku wspólnoty, wywo-
łuje negatywne skutki, na przykład: 
•  nie można ocieplić budynku, ponieważ ułożenie warstwy sty-

ropianu oznacza wejście nieruchomości na cudzy teren,
•  powstały prawne kłopoty z dostępem do śmietników czy 

garaży, 
•  wspólnoty korzystają z podwórek, dróg, ale nie odśnieżają 

ich, nie strzygą trawników. 
Mniejsze obowiązki, to mniejsze koszty, ale gorsze zaspoka-

janie potrzeb mieszkaniowych: niemożność wybudowania no-
wych lokali, brak własnych klubów kultury, trawników... 

Wspólnotę tworzą właściciele lokali: osoby fizyczne i praw-
ne, w tym m.in. gmina Warszawa. Właściciel ponosi wydatki 
związane z utrzymaniem swego lokalu oraz musi uczestniczyć 
w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości 
wspólnej. Sprawami wspólnoty kieruje zarząd wybrany przez 
zebranie właścicieli. W części wspólnot zarząd sam administru-
je nieruchomością, a w części zawiera umowę z podmiotem, 
któremu powierza administrowanie. 

Uchwały właścicieli lokali są podejmowane bądź na zebra-
niu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez za-
rząd. Uchwała może być wynikiem głosów oddanych częścio-
wo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbie-
rania. Taki sposób podejmowania uchwał niekiedy prowadzi do 
powstania dyktatu kilku osób nad całą wspólnotą i podejmowa-
nia niechcianych decyzji w niedemokratyczny sposób.

Koszty
Skoro spółdzielnia wykonuje więcej zadań aniżeli wspólnota 

i dysponuje większymi kompetencjami, to czy spółdzielcy płacą 
więcej niż mieszkańcy domów wspólnotowych?

Korzystając z ostatnich danych GUS dotyczących kosztów 
utrzymania zasobów mieszkaniowych w 2010 r. wynika, że 
struktura kosztów utrzymania zasobów była najbardziej korzyst-
na w spółdzielniach. Po odjęciu kosztów spółdzielni ponoszo-
nych z tytułu podatków i opłat  na rzecz gminy koszty eksploata-
cji w spółdzielniach nieco przekraczają 45 proc. Koszty te są za-
leżne od dysponentów lokali. 

Ich niższy udział w strukturze niż kosztów świadczonych usług 
dowodzi, że racjonalnie zarządzają zasobem i minimalizują koszty 
zarządu. Spółdzielnie pozyskują przychody z wynajmu lokali użyt-
kowych, powierzchni reklamowych. Przychody te przeznaczane są 
na zmniejszenie wysokości opłat eksploatacyjnych. 

Wspólnota jako ułomna osoba prawna nie posiada obowiąz-
ku prowadzenia pełnej ewidencji księgowej i ponoszenia kosztów 
z tego tytułu. Spółdzielnia wręcz przeciwnie, a ponadto musi prze-
strzegać kodeksu pracy, przepisów bhp o ochronie środowiska. 

 Opracowano na podstawie: www.poludnie.com.pl

Gdzie mniej płacimy? Wspólnoty mieszkaniowe 
czy spółdzielnie mieszkaniowe
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Zgodnie z planem remontów zatwierdzonym przez Radę Nadzor-
czą określającym niezbędne potrzeby w tym zakresie, po długotrwa-
łej i mroźnej zimie przystąpiono do realizacji prac w poszczególnych 
obiektach. Uciążliwe warunki zimowe i nie mniej niekorzystne let-
nie upały w tym roku dają znać o sobie chyba każdemu. Szukamy 
ochłody w te skwarne dni. Warunki te były jednak również przyczy-
ną perturbacji z realizacją harmonogramu robót wykonywanych pod 
nadzorem służb technicznych Spółdzielni. Pomimo tych przeciwno-
ści prace remontowe ruszyły pełną mocą. Utworzony front robót jest 
szeroki. Efekty prowadzonych robót stają się coraz bardziej widocz-
ne. Można zaobserwować znaczne zaawansowanie prac przy budo-
wie parkingów wraz z pracami towarzyszącymi tzw. małej architek-
turze w szczególności  przy ul. ul .Tysiąclecia 1 i Tysiąclecia 90. Pra-
ce o tym samym charakterze zakończono wokół budynku przy ul. Ty-
siąclecia 6. W szybkim tempie postępuje remont elewacji przy ul. Za-
wiszy Czarnego 6, Tysiąclecia 11 oraz Tysiąclecia 15.

Osiedle przy ul. Armii Krajowej 300 – 310 zostało wyposażone w 
nowe oświetlenie zewnętrznej drogi osiedlowej poprawiającej rów-
nież bezpieczeństwo mieszkańców.

Rytmem wyznaczonym dotychczasowymi działaniami sukcesyw-
nie wymieniane  i remontowane są windy w naszych zasobach. Na-
stępujące budynki zostały objęte wymianą zespołów napędowych z 
urządzeniami towarzyszącymi, bądź wymianą sterowania windami z 
urządzeniami towarzyszącymi: Tysiąclecia 1, Tysiąclecia 6, Tysiącle-
cia 15, Tysiąclecia 47, Piastów 3 oraz w mniejszym zakresie przy ul. 
ul.: Zawiszy Czarnego 9, Zawiszy Czarnego 10, Tysiąclecia 78, Ty-
siąclecia 88, Tysiąclecia 90, Chrobrego 38 i Ułańskiej 5. 

Wszystkie w.wym. urządzenia  zostały pozytywnie zweryfiko-
wane, uzyskując zgodę na dopuszczenie do eksploatacji wydawane 
przez Urząd Dozoru Technicznego. 

Również w tym roku przewidziane są jeszcze do wykonania pra-
ce zalecone przez Urząd Dozoru Technicznego dla obiektów przy 
ul. ul. Piastów 5 i Piastów 10.   

Sporo byśmy wszyscy zaoszczędzili środków finansowych, gdyby 
nie dewastacje urządzeń technicznych, z których przecież wszyscy 
korzystamy. Środki te mogłyby być przeznaczone na wcześniejsze 
np. budowlane prace remontowe. Skorzystalibyśmy na tym wszyscy. 

W zakresie prac dekarskich praktycznie zakończony jest  remont 
dachu przy ul. Tysiąclecia 90 oraz przy ul. Tysiąclecia 19, nato-
miast będzie prowadzony remont dachu przy ul. Chrobrego 43. 

Bieżące remonty mieszkań prowadzone są w ciągu całego roku 
według zgłaszanych potrzeb zatwierdzonych przez społeczno-za-
wodowe komisje techniczne naszej Spółdzielni.

W końcowej fazie znajduje się wymiana podzielników kosztów 
centralnego ogrzewania z odczytem radiowym umożliwiającym 
dostęp do danych o zużyciu ciepła systemowego bez konieczności 
wchodzenia do mieszkań. Lokatorzy, którzy nie mieli okazji sko-
rzystać z montażu tych podzielników w pierwszym lub drugim ter-
minie, będą mieli taką możliwość w wyznaczonym dla danego bu-
dynku i określonych mieszkań trzecim terminie montażu.

Do dobrego człowiek szybko się przyzwyczaja. Prawie już za-
pomnieliśmy o dobroczynnym wpływie na nasz komfort zamiesz-
kania zamontowanych domofonów w  naszych zasobach. Poza nie-

licznymi dewastacjami urządzeń na ogół jesteśmy zadowoleni z ich 
funkcjonowania. Przede wszystkim poprawiło się bezpieczeństwo 
mieszkańców i odwrotnie proporcjonalnie utrudniło życie idącym 
na bakier z zasadami współżycia społecznego.   

TT

Urlopy i remonty



Nr 4(111) 2013 Wrzesień 2013

GŁOS TYSIĄCLECIA4

List otwarty Krajowej Rady Spółdzielczej  
do Rafała Grupińskiego, przewodniczącego  
Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska

Warszawa, 21.08.2013 r.

Szanowny Pan Poseł 
Rafał Grupiński Przewodniczący Klubu Parlamentarnego 
Platforma Obywatelska

Gratulujemy pomysłowości, determinacji i konsekwencji w degradowa-
niu spółdzielczości jako zbiorowej formy zaradności ludzi. Platforma Oby-
watelska jest na dobrej drodze do dokończenia dzieła eliminacji tej for-
my aktywności ludzi, jako jednego z najbardziej cenionych dziś na świe-
cie komponentów gospodarki rynkowej, z systemu społeczno-gospodarcze-
go naszego państwa. Na tej drodze politycy mają już wcale niemałe osią-
gnięcia. Jak się okazuje łatwiej pozbawić spokojnie pracujących ludzi pod-
staw materialnych ich bytu, niż zadbać o warunki godnego dla nich życia 
i bezpieczeństwo społeczne, stworzyć miejsca pracy, ochronić przed oszu-
stami i kombinatorami, czy też ujarzmić wszechobecną agresję, jak chociaż-
by przynoszących zniszczenia i wstyd, przysłowiowych „kiboli”. Quo va-
dis Platformo?

Udało się już zmarginalizować udział sektora spółdzielczego w two-
rzeniu PKB do niespełna 1%, podczas gdy średnio w Unii Europej-
skiej jest to blisko 6%, a rządy na całym świecie podejmują działania 
na rzecz wzmocnienia i rozwoju spółdzielczości. Ma ona bowiem znaczą-
cy wpływ na stabilny i zrównoważony rozwój oraz bezpieczeństwo społecz-
ne obywateli. Jeśli Wysoki Sejm raczyłby uchwalić znajdujące się w Komi-
sji Nadzwyczajnej dwa projekty ustaw, także autorstwa Posłów Platformy 
Obywatelskiej, to ten kolejny będzie już jednym z ostatnich aktów „doży-
nania” po 150 latach funkcjonowania, sektora spółdzielczego jako wyraźnie 
obcego ciała w „zdrowej” gospodarce rynkowej.

Proszę więc nie mieć pretensji, jeśli właściwa dla charakteru takowej ko-
respondencji poprawność polityczna, nie zawsze w tym liście będzie do-
chowana. Tak jednak dyktuje serce, a nakazuje rozum, bo chodzi przecież 
o ważne interesy wielu ludzi i lepsze nasze, wspólne państwo (spółdziel-
czość to blisko 8 tys. spółdzielni, ponad 300 tys. pracowników i ponad 8 mi-
lionów członków). Z uwagi na brak dialogu w tej sprawie nadajemy także 
temu listowi charakter otwarty. A teraz do rzeczy.

W naszym, niewątpliwie pięknym i bogatym historią, tradycją i pomysło-
wością ludzi kraju, proces dyskredytacji politycznej i dyskryminacji praw-
nej spółdzielczości trwa od początku zmian ustrojowych i, jak widać, nad-
szedł czas na ostateczne rozwiązanie. Spółdzielnie jako wytwór gospodar-
ki socjalistycznej (sic!) nie znajdują przecież uzasadnienia dla funkcjonowa-
nia w gospodarce rynkowej. To zapewne z tego powodu Polska od ponad 20 
lat nie jest w stanie określić miejsca i roli spółdzielczości w swoim systemie 
społeczno-gospodarczym, a żaden z rządów nie pokusił się o własną, racjo-
nalną inicjatywę legislacyjną.

To nic, że świat doświadczając najpoważniejszego kryzysu po drugiej 
wojnie światowej odkrywa na nowo walory tego systemu, to nic, że spół-
dzielnie nie tylko nie przyczyniły się do tego kryzysu, ale okazały się na nie-
go najbardziej odporne, to nic, że banki spółdzielcze uratowały wiele ma-
łych i średnich firm, to nic, że spółdzielnie tworzą najbardziej stabilne miej-
sca pracy, to nic, że stanowią niezbędny element społeczeństwa obywatel-
skiego, to nic, że przygotowują ludzi do demokracji, to nic, że wiceprzewod-
niczący Komisji Europejskiej powołuje „Grupę roboczą do spraw wspar-
cia potencjału spółdzielni dla inteligentnego rozwoju”, to nic…, to nic…, to 
nic…. Uprzedzenia ideowe, niechęć polityczna, brak rozumienia spół-
dzielczego modelu gospodarowania popychają parlamentarzystów do 
inicjatyw legislacyjnych służących jedynie wąskim grupom interesów 
i być może im samym.

Nie wahamy się określić taką politykę jako krótkowzroczną, pozbawio-
ną refleksji i głębszego celu oraz szkodliwą dla ludzi i państwa. Jest ona na-
kierowana na zabezpieczenie interesów wąskich grup osób, a wymierzona 
w setki tysięcy członków spółdzielni – współwłaścicieli majątku spółdziel-
czego. Nie trzeba wyjaśniać, że godzi ona we wszystko, co zbliża do sie-
bie ludzi, co łączy człowieka z człowiekiem. W polityce rozwoju społecz-

no-gospodarczego, jak rozumiemy nie chodzi przecież wyłącznie o zwięk-
szanie dochodów, lecz o poprawę jakości życia jak największej części ludzi, 
a nie tylko nielicznych.

Autorzy projektu ustawy o przekształcaniu spółdzielni w spółki 
prawa handlowego zapomnieli także o tym, że spółdzielczość sprzyja 
zmniejszaniu nierówności, a jak twierdzą eksperci, tam gdzie większa 
równość, wszystkim żyje się lepiej – zmniejszając różnice poprawiamy sa-
mopoczucie ludzi. Tak więc równość, to dziś nie tylko złudna idea, ale roz-
sądna strategia.

Trochę faktów historycznych. Wszystko rozpoczęło się od sławetnej spe-
custawy z 20 stycznia 1990 roku, która to zlikwidowała wszystkie struktu-
ry ponadpodstawowe jako twory komunistyczne. Skutkiem tej ustawy by-
ła utrata przez spółdzielnie ogromnego majątku, który w części został zmar-
notrawiony, a w części przejęty w sposób spekulacyjny, służy różnym gru-
pom interesów, tylko nie jego prawowitym właścicielom. Wraz z likwida-
cją tych struktur, przestało istnieć ponad 50 spółdzielczych szkół sta-
nowiących zaplecze intelektualne ruchu spółdzielczego. Nawiasem mó-
wiąc, znamy z historii przypadki pozbawiania narodu polskiego inteli-
gencji i cele, jakiemu te działania służyły. W tym przypadku nie była moż-
liwa do powtórzenia metoda, a i skala została ograniczona do określonego 
środowiska, ale cele pozostały identyczne. Skutki tej ustawy zarówno go-
spodarcze, jak i społeczne są dobrze znane.

Kolejne dwa dziesięciolecia przynosiły dalszy postęp, w obcej dla spół-
dzielczości, komercjalizacji tego systemu i pogarszania prawnych warun-
ków jego funkcjonowania. To za sprawą Posłów Platformy Obywatelskiej 
Sejm RP uchwalał kolejne ustawy uderzające w podstawy funkcjonowania 
spółdzielczości. Wymienić choćby należy kolejne zmiany w funkcjonowa-
niu spółdzielni mieszkaniowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kre-
dytowych, czy też przepisy o przekształcaniu spółdzielni pracy w spółki pra-
wa handlowego w ustawie – o ironio – o ograniczeniu barier administracyj-
nych. Autorzy wnoszonych projektów nie zrażają się faktami kwestionowa-
nia już uchwalonych ustaw przez Trybunał Konstytucyjny oraz faktem, że 
przepisy o przekształcaniu spółdzielni pracy w spółki prawa handlowego 
zostały do Trybunału zaskarżone. W niedalekiej przyszłości, jak można do-
mniemywać, pojawią się nowe inicjatywy dotyczące przekształceń w kolej-
nych branżach spółdzielczych.

Wszystko to doprowadziło do sprzeczności nadbudowy spółdzielczej 
(idee, cele, wartości) z wymogami stawianymi wobec podmiotów komer-
cyjnych. Spółdzielnie jako organizacje członkowskie zostały zakwali-
fikowane jako spółki kapitałowe ze wszystkimi tego konsekwencjami. 
Nie są one już spółdzielniami, chociaż jeszcze nie są spółkami. W rezul-
tacie są one dyskryminowane nawet w stosunku do spółek osobowych, do 
których im bliżej niż do spółek kapitałowych. Te nierówności to:

— obowiązek prowadzenia pełnej księgowości przez małe spółdzielnie, 
podczas gdy spółki osobowe mogą stosować uproszczoną ewidencję,

— podwójne opodatkowanie przychodów spółdzielni właściwe dla spół-
ek kapitałowych,

— opodatkowanie w spółdzielniach mieszkaniowych wbrew powszech-
nej zasadzie, tylko części przychodów,

— brak zwolnienia opodatkowania dywidendy w spółdzielniach osób 
prawnych, podobnie jak ma to miejsce w spółkach osób prawnych,

— pozostawienie środowiska spółdzielczego poza dialogiem społecz-
nym, tylko dlatego, że nie tworzy struktury korporacyjnej.

Taki system prawny spowodował zerwanie więzi ekonomicznych człon-
ków ze swoją spółdzielnią oraz znaczną redukcję liczebności spółdzielni. 
Część członków odeszła sama, część różnymi metodami została wyelimino-
wana. Teraz można argumentować, że spółdzielnie handlowe w większości 
świadczą usługi dla osób trzecich. Tylko, czy to jest argument?!

W Sejmie bieżącej kadencji pojawiły się dwa kolejne projekty ustaw (pro-
jekt ustawy o spółdzielniach oraz projekt ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych) autorstwa Posłów Platformy Obywatelskiej, które odrzucone zo-
stały w poprzedniej kadencji. Pierwszy z nich poprzez proponowane regula-
cje zniechęca jeszcze bardziej ludzi do pozostawania w spółdzielniach (nie 
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mówiąc o zakładaniu nowych) i czyni zarządzanie spółdzielnią jeszcze bar-
dziej ryzykowne, drugi zaś prowadzi wprost do likwidacji spółdzielni miesz-
kaniowych fundując ich członkom wzrost kosztów, konflikty i wieloletnie 
procesy sądowe. W spory te uwikłane zostaną także samorządy, które będą 
zmuszone do przejęcia wielu terenów i urządzeń znajdujących się na zorga-
nizowanych osiedlach.

Obowiązujący system prawny oraz kolejne nieprzyjazne inicjatywy 
legislacyjne świadczące o politycznej dyskredytacji i prawnej dyskry-
minacji spółdzielni są podstawową przyczyną ucieczki z systemu spół-
dzielczego i poszukiwania innych form, w których obowiązują bardziej 
stabilne i korzystniejsze regulacje. Jeśli więc ten projekt zrodził się z in-
spiracji określonych środowisk spółdzielczych, to jego główną przyczyną 
jest ucieczka z warunków gorszych do lepszych, chociaż nie da się wyklu-
czyć bardziej przyziemnych, niekoniecznie szlachetnych, przesłanek. Jest na 
to wiele przykładów.

Można zrozumieć motywacje zainteresowanych grup interesów, trudno 
natomiast zrozumieć politykę państwa, tym bardziej, że jest ona widoczna 
także w stosunku do innych form działalności spółdzielczej, jak chociażby 
banków spółdzielczych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 
czy spółdzielni mieszkaniowych. Banki spółdzielcze poddawane są rygo-
rystycznym normom ostrożnościowym zupełnie nieadekwatnym do ryzyka 
jakie tworzą. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe zaś, w któ-
rych jeszcze ani jeden członek nie stracił nawet złotówki nękane są przez 
ustawodawcę coraz to nowymi pomysłami regulacyjnymi. Brak meryto-
rycznego uzasadnienia takich działań rodzi podejrzenia, że ich podło-
żem są względy polityczne i interesy biznesowe stosunkowo wąskich 
grup. Działające bowiem obok, parabankowe instytucje finansowe, 
tworzące rzeczywiste zagrożenia, w których ludzie tracą ogromne pie-
niądze, cieszą się wyjątkową łaskawością państwa. Ukrócenie ich prak-
tyk zagraża podobno wolnemu rynkowi!!

Wszystko wskazuje na to, że w Platformie Obywatelskiej w stosunku do 
spółdzielczości panuje duch PRL-u. Wówczas to, uważano i chyba słusznie, 
że spółdzielczość stanowi zagrożenie dla socjalistycznego państwa i należa-
ło ją poddać całkowitej jego kontroli, obecnie część polityków jest przeko-
nana, że są one zagrożeniem dla gospodarki rynkowej i najlepiej jakby znik-
nęły z przestrzeni społeczno-gospodarczej. Zapominają o tym, że to system 
kapitalistyczny zaowocował obok form komercyjnych także formami spół-
dzielczymi, a najsilniejsze spółdzielnie funkcjonują w najlepiej rozwinię-
tych gospodarkach rynkowych.

Przedłożony przez grupę posłów projekt ustawy dowodzi, jak bardzo 
brakuje dziś mądrości i wizji, którą dysponowali twórcy systemu spółdziel-
czego służącego z powodzeniem już półtora wieku dla ludzi i dla państwa. 
Środowiska polityczne, nie wyłączając środowiska Platformy Obywatel-
skiej, muszą uwolnić się od głębokiej nieufności w stosunku do systemu 
spółdzielczego. Nie pozwala ona bowiem na rozważne i racjonalne decyzje.

To świat polityki odpowiedzialny jest za kształt i przyszłość państwa. 
Jednym z warunków budowania lepszego państwa jest podnoszenie po-
ziomu zaufania społecznego, tymczasem wniesiony projekt ustawy osłabia 
i tak niski jego poziom. Szczególnie dziś stało się oczywiste, że zatomizo-
wane społeczeństwo indywidualistów nie będzie funkcjonować dobrze i to 
nie tylko wówczas, gdy za miarę przyjmujemy wyłącznie efektywność eko-
nomiczną.

Wracając jednak do Państwa inicjatywy zawsze uważaliśmy, że przygo-
towywany i wnoszony pod obrady parlamentu projekt ustawy powinien od-
powiadać na kilka pytań. Należą do nich:
• Cel, jaki ma spełnić proponowana ustawa
• Skutki społeczno-gospodarcze, jakie przyniesie
• Zgodność z ustawą zasadniczą i przynajmniej ogólną polityką Unii 
Europejskiej, której jako państwo jesteśmy członkiem.

W uzasadnieniu załączonym do projektu nie znajdziemy odpowiedzi na 
żaden z tych problemów. Łatwo natomiast wykazać jego uproszczony i sche-
matyczny charakter oraz absurdalność proponowanej regulacji, chyba, że 
przyjmiemy iż:

— Polska buduje wbrew racjonalizmowi i tendencjom światowym mo-
nolityczny, a nie zróżnicowany rynek obarczony wszystkimi znanymi i nie-
znanymi ułomnościami,

— nie zamierzamy upowszechniać lecz ograniczać i koncentrować wła-
sność, czyli ograniczać bardzo potrzebną partycypację ludzi w procesach go-
spodarczych,

— zmierzamy do kapitalizmu zarządców, a nie właścicieli,
— lekceważymy więzi międzyludzkie i struktury społeczne służące bu-

dowie rzeczywistej demokracji i wzbogacające społeczeństwo obywatelskie,
— zmierzamy do zbudowania społeczeństwa dwubiegunowego i asyme-

trycznego,
— zależy nam na pogłębianiu nierówności społecznych i ograniczeniu 

poczucia bezpieczeństwa społecznego,
— chcemy nadal ograniczać aktywność zawodową i społeczną ludzi,
— zmierzamy do dalszego osłabienia pozycji konsumentów i pogłębie-

nia poczucia wyobcowania,
— zależy nam na ograniczeniu czynników rozwoju środowisk lokalnych,
— jest nam bliżej do społeczeństwa chciwego niż solidarnego,
— polityka Unii Europejskiej nic dla nas nie znaczy.
Jeśli są to cele wniesionego projektu ustawy, to niewątpliwie zostaną one 

osiągnięte. Sądzimy jednak, że nie mogą to być cele zbieżne z programem 
partii obywatelskiej. Być może w gąszczu wielkich spraw i problemów, ja-
kie przytłaczają świat polityki zabrakło czasu na głębszą refleksję. Jeszcze 
nie jest jednak za późno. Zapewniamy, że to nie jest także pomysł na wal-
kę z kryzysem, wręcz przeciwnie, proponowane regulacje będą ogra-
niczać stabilizacyjną rolę sektora spółdzielczego i obniżać poziom bez-
pieczeństwa społecznego ludzi. Dziś coraz więcej państw europejskich 
wspiera pracowników, którzy zakładając spółdzielnie przejmują likwidowa-
ne firmy prywatne. We Francji powstało w ten sposób ponad 700 no-
wych spółdzielni pracy.To jest właściwy i nowoczesny kierunek poszerza-
jący partycypację ludzi w procesach społeczno-gospodarczych, wzbogaca-
jący rynek oraz tworzący najbardziej trwałe miejsca pracy.

Pragniemy jednocześnie podkreślić, że pomimo to, iż w gospodarce wol-
norynkowej każdy może założyć sobie firmę i kształtować ją według wła-
snego uznania, a także fakt, że istnieje możliwość zmiany formy prawnej 
spółdzielni, nie jesteśmy doktrynalnymi przeciwnikami ich przekształceń 
w spółki prawa handlowego. Nie może to jednak być wynikiem dyskrymi-
nacji jednej formy własności wobec innej, a także odbywać się kosztem wie-
lu osób, które niejednokrotnie przez długie lata przyczyniały się do budowa-
nia potencjału ekonomicznego i społecznego danej spółdzielni. Nie można 
w sposób brutalny deptać wszelkich norm i zasad społecznych. Spółdziel-
czość, to nie tylko odrębna forma prawna, ale odmienny model gospo-
darowania. Wybór należy do ludzi, ale powinien to być wybór między 
różnymi warunkami prawnymi, właściwymi dla danego modelu, a nie 
między formą preferowaną a dyskryminowaną.

W pierwszej kolejności należy więc usunąć nierówności między spół-
dzielniami a spółkami oraz regulacje dyskryminujące spółdzielnie, a dopiero 
potem zastanowić się w jaki sposób przekształcać jedną formę w drugą. To 
duże pole do aktywności parlamentarnej, jak widać niezbyt interesujące dla 
posłów, ale zapewniamy, że spotka się ze znacznie szerszym poparciem śro-
dowiska spółdzielczego niż przedmiotowy projekt, bowiem służyć będzie 
dla kilku milionów ludzi, a nie dla wąskich grup interesów.

Podejmowane dziś działania mające na celu podtrzymanie dyskry-
minujących regulacji dla sektora spółdzielczego oraz jego dalszej de-
gradacji, może wynikać z realizacji określonego lobby, bądź niewiedzy 
autorów tych pomysłów. Nie można wykluczyć, iż przyczyną są obie te 
przesłanki.

Zwracamy się zatem z prośbą do Pana Przewodniczącego o przeanalizo-
wanie zasadności złożonych do Laski Marszałkowskiej propozycji i wybra-
nie drogi wskazanej przez wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Pa-
na Antonio Tajaniego, który to powołał, jak wspominamy wcześniej „Gru-
pę roboczą do spraw wsparcia potencjału spółdzielni na rzecz inteligentnego 
wzrostu”. Dobrym początkiem mogłoby być spotkanie Pana Przewodni-
czącego z ustawowymi przedstawicielami ruchu spółdzielczego. O takie 
spotkanie zwracaliśmy się już we wrześniu ubiegłego roku, ale z przy-
czyn dla nas nieznanych nie doszło ono do skutku.
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W niedzielę 29 września 2013 r.  Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Anio-
łów Stróżów  w Katowicach organizuje już po raz piąty Dzień Otwarty,  
w trakcie którego mieszkańcy Katowic mają możliwość skorzystać z bezpłat-
nych porad lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów oraz badań analitycznych i 
obrazowych. Przygotowane będą także stoiska informacyjne: poradni Leka-
rza Rodzinnego, (która uruchomiona zostanie przy Szpitalu w listopadzie br.) 
Szkoły Rodzenia, bonifraterskiego wolontariatu oraz stoiska partnerów akcji. 
Planowane jest także otwarcie i poświęcenie wyremontowanych pomieszczeń 
Ośrodka Rehabilitacji oraz części Oddziału Chorób Wewnętrznych z Podod-
działem Diagnostyki Kardiologicznej, dla zainteresowanych będzie możli-
wość zwiedzenia Szpitala, obejrzenie wystawy i kiermaszu prac pensjonariu-
szy Domu Pomocy Społecznej Konwentu Bonifratrów w Zebrzydowicach ko-
ło Kalwarii Zebrzydowskiej. Równocześnie odbywać się będą wykłady doty-
czące profilaktyki i promocji zdrowia. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa PIAST jest partnerem Dnia Otwartego 
Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach. 

Szczegóły dotyczące Dnia Otwartego na: www.bonifratrzy.katowice.pl

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ
Wzniesiony w 1874 roku jako pierwszy w mieście  Szpital Zakonu Boni-

fratrów był przeznaczony dla górników zatrudnionych w okolicznych kopal-
niach oraz miejscowej ludności. Zakonnicy z powodzeniem  prowadzili pla-
cówkę do 1939 roku. Od kwietnia 2009 roku  Szpital jest zarządzany przez 
Boni Fratres Catoviensis Spółkę z o. o. , której jedynym  właścicielem jest 
Zakon Bonifratrów. Od  ponad 4 lat konsekwentnie prowadzone są działania 
ukierunkowane na podnoszenie jakości i poszerzenie oferty medycznej Szpi-
tala poprzez zaproszenie do współpracy wybitnych specjalistów, inwestycje 
w najlepszej jakości sprzęt i intensywne prace remontowe. Z myślą o ciągłym 
podnoszeniu jakości usług wdrożono System Zarządzania Jakością, oparty  
o normę ISO 9001:2008, a obecnie szpital przygotowuje się  do wdrożenia 
standardów akredytacyjnych Centrum Monitorowania Jakości. 

W przeprowadzonych modernizacjach i remontach zadbano przede wszyst-
kim o spełnienie wymogów sanitarnych i poprawę warunków pobytu pacjen-
tów poprzez podniesienie komfortu sal chorych, gabinetów, sal operacyjnych, 
z troską odnosząc się jednak do zabytkowego charakteru budynku – wszystkie 
remonty były prowadzone pod nadzorem inspektorów Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w Katowicach. 

Placówka  po przejęciu przez prywatnego właściciela nie zmieniła zasad-
niczego profilu działania i nadal pełni funkcje typowego szpitala miejskie-
go. Szpital w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia zapewnia  
mieszkańcom Katowic  całodobowy dostęp do kompleksowej pomocy me-
dycznej w stanach zagrożenia życia i leczenia szpitalnego we wszystkich od-
działach Szpitala w stanach nagłych. Oddziały Szpitalne

Izba Przyjęć
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
Oddział Chirurgii Ogólnej 
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Ortopedii dla 

Dzieci 
Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkolo-

gicznej 
Oddział Noworodkowy 
Oddział Gastroenterologiczny
Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diagnostyki Kardiolo-

gicznej 

BONIFRATERSKI OŚRODEK ZDROWIA 
Nowoczesny obiekt oddany został do użytku dla potrzeb poradni specja-

listycznych w 2012 roku po gruntownej modernizacji. Klinkierowa elewa-
cja, przeszklona klatka schodowa i ciekawy wystrój wewnętrzny łączy nowo-
czesność z tradycją. Pacjenci są przyjmowani w przestronnym holu recepcyj-
nym. Lekarze mają do dyspozycji 9 gabinetów lekarskich 5  gabinetów za-
biegowych. 

W Bonifraterskim Ośrodku Zdrowia udzielane są porady specjalistyczne  
w kilkunastu zakresach m.in.: 

Poradnia Medycyny Prac
Poradnia Chirurgii Ogólnej
Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej
Poradnia Proktologiczna
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Poradnia Patologii Noworodka
Poradnia Gastroenterologiczna
Poradnia Kardiologiczna
Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
Poradnia Diabetologiczna

Poradnia Hepatologiczna
Poradnia Chorób Metabolicznych
Poradnia Chorób Odzwierzęcych i Pasożytniczych
Poradnia Otolaryngologiczna
Pacjenci mogą także skorzystać z porad psychologa, dietetyczki, fizjote-

rapeuty a młode mamy mogą skonsultować problemy dotyczące naturalnego 
karmienia z doświadczoną położną. 

W Bonifraterskim Ośrodku Zdrowia  działa także Szkoła Rodzenia prowa-
dzona przez położne pracujące w Szpitalu Zakonu Bonifratrów, gdzie przyszli 
rodzice mogą wysłuchać wykładów edukacyjnych, uczestniczyć w ćwicze-
niach i warsztatach przygotowujących ich do porodu. 

Dodatkowo w listopadzie br. uruchomiona zostanie Przychodnia Lekarza 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej. 

DZIEŃ OTWARTY SZPITALA ZAKONU BONIFRATRÓW 
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W dniu 8.08.2013r. w budynku Zarządu Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Piast” w Katowicach Mieszkańcy Osiedla Tysiącle-
cie mieli okazję spotkać się z przedstawicielami Policji, Straży 
Miejskiej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Piast, w celu omó-
wienia spraw związanych z bezpieczeństwem i porządkiem na 
Naszym Osiedlu. 

Osiedlu, na którym zamieszkuje szacunkowo ok. 30 000 
osób. Takie nagromadzenie ludzi na stosunkowo niewielkim te-
renie może prowadzić do różnych zachowań w tym przestęp-
czych czy chuligańskich, a brak przepływu informacji powo-
duje, że ich sprawcy mogą pozostać bezkarni. Ponadto czasami 
nieodpowiedzialne lub naiwne zachowanie uczciwych miesz-
kańców może powodować, że przestępcy po prostu korzystają 
z okazji i „atakują”. Często osoby takie nie zdają sobie sprawy, 
że ich zachowanie jest dla nich niebezpieczne. 

Spotkanie takie miało więc na celu wymianę informacji po-
między przybyłymi osobami. Przedstawiciele organów porząd-
kowych przekazywali zgromadzonym osobom, do jakich prze-
stępstw najczęściej dochodzi i jak można ich uniknąć po prostu 
zachowując czujność i rozwagę. Pomimo stwierdzenia, iż na-
sze Osiedle nie jest szczególnie dotknięte przestępczością, nie 
jest jednak od niej zupełnie wolne. Należy po prostu myśleć 
o tym, co się robi. Podano przykłady, np. kobieta idąca w po-
jedynkę, powinna szczególnie uważać, idąc po zmroku w od-
osobnionych miejscach, tj. przejścia podziemne, przejścia gę-
sto zarośnięte roślinnością. Dodatkowo, gdy widzi, że znajdu-
ją się tam np. pijane osoby. Powinna raczej zmienić trasę przej-
ścia i powiadomić Oficera Dyżurnego Policji o gromadzeniu się 
osób nietrzeźwych w opisanym miejscu. To samo dotyczy jazdy 
windami. Jeżeli widzimy, że do windy wsiadają np. nietrzeźwi, 
należy raczej poczekać na kolejną windę, gdyż w takim stanie 
osoby mogą być agresywne i mogą być dla nas niebezpieczne. 
Podano też przykład tzw. kradzieży „na wnuczka”, czyli wyłu-
dzenia pieniędzy od osób starszych, uczulając przybyłe osoby, 
aby nigdy nie dawały pieniędzy ani innych kosztowności nie-
znanym osobom, opowiadającym jakieś historyjki. Nie należy 
także wybierać pieniędzy z bankomatu, kiedy wokół kręcą się 
osoby wyglądające podejrzanie, gdyż mogą nam zabrać pobra-
ną gotówkę a także kartę i dodatkowo wymusić nr PIN i wybrać 
jeszcze więcej pieniędzy. Nie należy tez pod żadnym pozorem 
mieć zapisanego nr. na samej karcie, ani na żadnej karteczce 
trzymanej razem z kartą w portfelu, gdyż gdy padniemy ofia-
rą kieszonkowca, będzie on miał pełen dostęp do naszej gotów-
ki, do czasu zanim zorientujemy się o kradzieży i zablokujemy 
kartę. Może to oznaczać, że już nie mamy pieniędzy na rachun-
ku, gdyż złodziej był szybszy.

Poproszono też zgromadzone osoby, aby w przypadku wąt-
pliwości, co do wiarygodności zdarzeń czy osób proponują-
cych im różne usługi, czy też chcące w jakikolwiek sposób 
wyciągnąć pieniądze, powiadamiały Policję pod numerem 
alarmowym.

Sprawi to, iż osoby takie mogą zostać zatrzymane przez Po-
licję, a my nie zostaniemy ofiarą przestępstwa. Informacje ta-

kie sprawią też, że możemy nie tylko uratować siebie ale także 
inne osoby, które w późniejszym terminie ów przestępca mógł 
by wziąć na cel.

Zgromadzone osoby brały czynny udział w spotkaniu i za-
dawały pytania przedstawicielom Policji i Straży Miejskiej, 
którzy odpowiadali i służyli radą. Nawiązała się interakcja, co 
spowodowało, iż spotkanie to można uznać za owocne i udane. 

Nie wszyscy mieszkańcy mogli wziąć udział w tym spotka-
niu, więc przekazując tę krótką relację chcemy w imieniu ww. 
służb oraz własnym zachęcić mieszkańców do stosowania za-
proponowanych rozwiązań, co powinno przyczynić się do po-
prawienia bezpieczeństwa na naszym Osiedlu.

 Redakcja

W przypadku problemów sąsiedzkich (i nie tylko) prosimy o kontakt 
z Panem Komisarzem Krzysztofem Harą – KP VII Katowice.

Bezpieczne Osiedle
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Sezon wakacyjny dobiegł niestety końca. Pomimo że lato 
2013 r. będziemy wspominać nie tak optymistycznie — dla nas, 
mieszkańców Osiedla Tysiąclecia okazało się łaskawe. W so-
botę (14 września) „oficjalnie” pożegnaliśmy tą porę roku. Po 
raz pierwszy w Naszej Spółdzielni, Pożegnanie Lata odbyło się 
w nowej formule, którą śmiało może określić powiedzenie — 
„dwa w jednym”.

Imprezę (już o godzinie 10.00) rozpoczęły dzieci i młodzież, 
w Sferze Aktywności Rodzinnej. Czekały na nie liczne atrakcje. 
Dwa namioty, wypełnione „po brzegi” grami elektronicznymi — 
dostępnymi w dni powszednie w Spółdzielczym Ośrodku Kultury 
SM PIAST — a w nich:
• symulator wyścigów samochodowych,
• bezprzewodowe konsole WI,
• maty taneczne,
• rzutki elektroniczne,
• komputery z Wi-Fi.

Dla szukających bardziej „fizycznych uciech”:
• dwa stoły piłkarskie oraz wielka trampolina ogrodowa.
• konkursy z piłką, w których nagrodą była maskotka spółdzielni 
— pluszowy Piastek. 
• turniej plażowej piłki sitkowej

Można było zapoznać się również z propozycją Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 3, z niezwykle ciekawym pokazem udzie-
lania pierwszej pomocy. Nie zabrakło również elementów zabawo-
wych. Najmłodszym naszym pociechom, niewątpliwie przypadło 
do gustu malowanie twarzy.

Drugą część (w nowej formule) o godzinie 16.00 — stanowi-
ła Biesiada dla dorosłych mieszkańców naszej Spółdzielni. Wiel-
ki namiot wypełniony stołami biesiadnymi oraz sceną, królował 
w Strefie Aktywności Rodzinnej, a w nim oprócz potraw wybit-
nie „biesiadnych” — (kiełbaski, piwo, bigos i wiele innych smako-
łyków dostarczyła restauracja Wioska Rybacka) — były również 
„potrawy” dla ducha. Tych ostatnich zapewniła firma Cover Stu-
dio — ta sama, która zabawiała mieszkańców z okazji 30 lat SM 
PIAST. Przy zakąskach, które dostarczył „sponsor kulinarny” im-
prezy (Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Jan Bielesz” z Cieszyna) 
mieszkańcy Osiedla podjęli wyzwanie pobicia światowego rekor-
du w ustawieniu najdłuższego stołu biesiadnego (stół miał długość 
109 metrów) z jak największą liczbą biesiadników. Próba zakoń-
czyła się zwycięsko, a ustanawiający nowy rekord otrzymali sto-
sowny Certyfikat.

Wielu „uczonych w piśmie” twierdzi, że w naszym obecnym — 
wirtualnym świecie, kultura słowa jest wypierana przez kulturę 
obrazów. Dlatego też (a przynajmniej mamy taką nadzieję) — to, 
co się działo na imprezie, możecie Państwo, odczytać z zamiesz-
czonych poniżej „obrazów”.

Na koniec chcemy podziękować wszystkim sponsorom imprezy 
a zwłaszcza firmie „Dermont i Syn” z Dąbrowy Górniczej, których 
wsparcie przyczyniło się do realizacji imprezy.

Redakcja

Spółdzielczy Piknik 
„Pożegnanie Lata”
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GT: Kiedy powstały nowe duże tablice spółdzielcze na Tysiąc-
leciu?

KM.: Tablice pojawiły się na naszym osiedlu wiosną tego roku. 
Była to osiedlowa inicjatywa mieszkańców, wynikająca z potrzeby 
szybkiego i skutecznego informowania o bieżących sprawach, do-
tyczących wszystkich mieszkańców Osiedla Tysiąclecia.

Okazją do tego stał się Jubileusz XXX lecia SM „PIAST” oraz 
obchody związane z tą rocznicą, m.in. Wielki Festyn na Górnym 
Tysiącleciu.

GT.: Dlaczego akurat taka forma informacji dla mieszkań-
ców osiedla, wydaje się Panu tak ważna?

KM.: Chodzi, bowiem nie tylko o członków Spółdzielni „Piast”. 
Ale w ogóle o informacje ważne dla mieszkańców całego Osiedla 
Tysiąclecia. Np. pojawił się niezwykle istotny problem, wynikający 
z procedowanych w Sejmie nowych ustaw PO, zmierzających do li-
kwidacji spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce i „zastąpieniu” 
Spółdzielni rozproszonymi Wspólnotami. To bardzo niebezpieczne 
dla całego Tysiąclecia rozwiązanie o złych i nieobliczalnych skut-
kach. Społeczności muszą być o tym poinformowane, aby móc się 
jakoś przed tym bronić. Ostatnio np. w Sejmie RP w czerwcu br., 
odbyło się największe w historii polskiego parlamentaryzmu Wy-
słuchanie Publiczne z udziałem 1350 przedstawicieli spółdzielczo-
ści z całego kraju na posiedzeniu Nadzwyczajnej Komisji Sejmo-
wej ds. projektowanych ustaw „o prawie spółdzielczym i spółdziel-
niach mieszkaniowych”. To dziwne i skandaliczne, ale żadne media 
mainstreamowe (czyli te główne, które mają największy wpływ na 
opinię publiczną) w ogóle o tych ważnych wydarzeniach społecz-
nych nie poinformowały. Jedynie gazeta „Nasz Dziennik” zaraz na-
stępnego dnia zamieściła o Wysłuchaniu Publicznym rzetelną infor-
mację. Dlatego między innymi, ten ich artykuł prasowy jest na na-
szych tablicach informacyjnych.

GT.: Po wystroju tablic związanych z XXX-leciem SM 
„Piast” i festynem oraz projektami ustaw PO, pojawiły się tam 
informacje dotyczące akcji zbierania wśród mieszkańców pod-
pisów pod protestem ….

KM.: … Tak, przeciwko owym szkodliwym dla spółdzielczości 
mieszkaniowej w Polsce zapisom, wymyślonym przez polityków 
PO i p. Lidię Staroń.

Stawiamy więc sprawę jasno i jednoznacznie, w krótkich i zrozu-
miałych dla wszystkich argumentach o negatywnych konsekwen-
cjach, jakie niesie za sobą projekt sejmowych ustaw PO. To jest 
„być — albo nie być dla spółdzielni w Polsce”. Po trzech latach za-
kusów PO, wszystko zaszło już za daleko. Będziemy niezłomnie 
bronić naszego pięknego Osiedla Tysiąclecia i jego mieszkańców, 
przed tymi złymi i narzucanymi nam przepisami.

GT.: Dziękuję Panu za rozmowę.

NOWE TABLICE INFORMACYJNE  
NA TERENACH OSIEDLA TYSIĄCLECIA

Rozmowa z Kazimierzem Mirkowskim  
– członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”

– 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.
Materiały kierowane do Redakcji prosimy składać pod ww. adresem lub w administracjach osiedlowych. Tekstów nie zamówionych, nie 

wykorzystanych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo skrótu dostarczonych materiałów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Zamówienia reklamy lub ogłoszenia do następnego numeru przyjmowane są w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”.  Nakład 10.000 egzemplarzy.  
Skład, typografia komputerowa, druk: Centrum Usług Drukarskich – Henryk Miler, www.cuddruk.pl
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Zniżka dla rodzin wielodzietnych  
na opłaty za wywóz śmieci

W związku z powyższym wszystkie rodziny zainteresowane sko-
rzystaniem ze zniżki, a biorące już udział w programie proszone są 
o zgłaszanie się: 
• w przypadku rodzin zamieszkujących w tzw. budynkach wie-
lolokalowych - do swoich zarządców nieruchomości (spółdzielni 
mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych), 
•  w przypadku rodzin zamieszkujących w budynkach skła-
dających się do czterech lokali - do Wydziału Kształto-
wania Środowiska Referatu ds. Systemu Gospodarowa-
nia Odpadami Komunalnymi mieszczącego się w Katowi-
cach przy ul. Francuskiej 70 (pokoje nr 1105 oraz 1106), w ce-
lu okazania kart wszystkich członków rodziny oraz wypełnie-
nia stosownego oświadczenia (oświadczenie do pobrania po-
niżej), które stanowić będą podstawę do naliczenia zniżki.  
Rodziny wielodzietne, które jeszcze nie posiadają karty progra-
mu „Nas Troje i więcej”, a są zainteresowane korzystaniem z tej 
oraz innych ulg, powinny wypełnić specjalny wniosek dostęp-
ny na stronie www.katowice.eu/nastroje , a następnie złożyć go 
osobiście w Biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów przy ul. 
Warszawskiej 6, bądź też przesłać go listownie na adres Urzędu 
lub elektronicznie, pamiętając o konieczności posiadania skrzyn-
ki na platformie SEKAP, ePUAP. Karta jest imienna – wydawana 
na każdego członka rodziny, ważna przez 1 rok. 

Wydanie karty programu „Nas troje i więcej” 
Ogólny opis
1. Program „Nas troje i więcej” skierowany jest do rodzin wie-

lodzietnych i rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie mia-
sta Katowice oraz do podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Katowicach.

1. Poprzez „rodzinę wielodzietną” rozumie się rodzinę zamieszkałą 
na terenie miasta Katowice, składającą się z rodziców (jednego rodzica) 
posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończo-
nego 18 roku życia lub ukończonego 24 roku życia w przypadku, gdy 
dziecko uczy się lub studiuje.

3. Uzyskanie karty programu „Nas troje i więcej” odbywa się 
na wniosek rodzica/opiekuna prawnego złożony w Urzędzie Mia-
sta Katowice.

4. Karta wydawana jest na rok i upoważnia do zniżek dla całej rodzi-
ny w miejscach oznaczonych naklejką informującą o honorowaniu karty 
„Nas troje i więcej”, która umieszczana jest w witrynach firm współpra-
cujących z Urzędem Miasta Katowice w zakresie realizacji programu. 

Wykaz jednostek miejskich oraz prywatnych przedsiębiorców 
biorących udział w programie, znajduje się na stronie internetowej 
http://www.katowice.eu/uploads/nas3/tabelka%2026.04.12.doc

Wymagane dokumenty
1. Wypełniony formularz wniosku.
2. Oświadczenie o kontynuacji przez dziecko/dzieci nauki powyżej 

18 roku życia.

Sposób dostarczania dokumentów
1. Formularz elektroniczny wniosku jest dostępny w dolnej części 

ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.
2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z po-

niższych sposobów:
 
Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzyn-

ki kontaktowej PeUP - o ile Wnioskodawca posiada bez-
pieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowa-
nym certyfikatem, CC SEKAP lub podpis elektroniczny złożony  
z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się prze-
słanie listem poleconym).

Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
W przypadku przesłania dokumentów pocztą tradycyjną należy 

wysłać je na adres: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska4, 40-098 
Katowice lub złożyć osobiście w biurze Miejskiego Rzecznika Kon-
sumentów ul. Warszawska 6, 40-006 Katowice ( pokój numer 117 ) 

Godziny pracy: 
• poniedziałek: 7.30 - 17.00 
• wtorek: 7.30 - 15.30 
• środa: 7.30 - 15.30 
• czwartek: 7.30 - 15.30 
• piątek: 7.30 - 15.30 

W przypadku skorzystania ze złożenia wniosku osobiście lub po-
przez przesłanie pocztą tradycyjną, należy wydrukować formularz 
( załączony w formacie pdf ) dostępny na stronie https://www.sekap.
pl/katalog.seam?cid=4815 ( w dolnej części ekranu).

Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu spra-
wę przy składaniu wniosku. Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tra-
dycyjną – po dokonaniu czynności urzędowych – zostaną odesłane na 
wskazany adres. 

 UWAGA! Wniosek elektroniczny może być również opatrzony 
podpisem niekwalifikowanym CC SEKAP

* Informacje własne urzędu oznaczone są kolorem zielonym.

Program „Nas Troje i więcej” wprowadzony przez miasto Katowice jest na pewno znany, zwłaszcza osobą zainteresowanym. Natomiast 
nowością programu jest przyznanie rodzinom wielodzietnym, posiadającym karty programu — 20% zniżki na opłaty za wywóz śmieci. 

OSOBA OBRAŻANA W SIECI MA PRAWO  
DOWIEDZIEĆ SIĘ, KTO TO ROBI

Osoby prywatne i firmy mają prawo żądać ujawnienia infor-
macji o autorze obraźliwych wpisów w Internecie, aby docho-
dzić swoich praw w sądzie.

Po raz kolejny Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem 
z 21 sierpnia 2013 r. potwierdził, że osoby obrażane w sieci 
nie są bezbronne. Nie ma przeszkód, by zwracały się do admi-
nistratorów stron internetowych o udostępnienie danych osób 
zamieszczających obraźliwe wpisy, a gdy spotkają się z odmo-
wą, prosili o pomoc Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych (GIODO).

Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, GIODO potwierdza, że w pol-
skim prawie istnieją dwie drogi dochodzenia swoich praw w przy-
padku naruszenia dóbr osobistych. Pierwsza to droga karna, czyli 
zgłoszenie przestępstwa zniesławienia organom ścigania lub poli-
cji, które w imieniu lub interesie obrażonego prowadzą dalsze dzia-
łania. Druga możliwa droga to wytoczenie powództwa cywilnego. 
Jednak, żeby móc to zrobić, trzeba znać dane osoby, którą chcemy 
pozwać. Mamy, więc prawnie usprawiedliwiony cel, by pozyskać je 

Dokończenie na str. 12
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od dostawcy usług internetowych lub operatora telekomunikacyjne-
go. Gdy ten odmówi, możemy złożyć skargę do GIODO, który po 
przeanalizowaniu wszystkich okoliczności sprawy, może nakazać 
udostępnienie danych autora obraźliwych wpisów. Niejednokrot-
nie zresztą już tak postępował.

W opinii dra Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego sierpnio-
wy wyrok NSA nie jest przełomowy. Jego nowym elementem jest 
natomiast zwrócenie uwagi, że każde z tego typu naruszeń nale-
ży traktować jako oddzielny przypadek. Mimo iż firma wystąpiła 
o udostępnienie danych kilkudziesięciu uczestników forum dysku-
syjnego, to nie należy traktować tego wniosku jako jednej sprawy 
dotyczącej Internautów zamieszczających obraźliwe wpisy, ale ja-
ko kilkadziesiąt osobnych spraw dotyczących poszczególnych hej-
terów. Chcąc dochodzić swoich praw, firma będzie, bowiem mu-
siała złożyć kilkadziesiąt pozwów. To, czy konkretne dane powin-
ny zostać ujawnione, czy nie, GIODO musi oceniać indywidualnie. 
Przy czym w każdym przypadku ważone powinny być takie dobra, 
jak prawo osoby do dochodzenia roszczeń przed sądem cywilnym 
oraz prawo przedsiębiorcy prowadzącego forum do tego, by chro-
nić dane swoich klientów. Generalny Inspektor musi ocenić, która 
wartość jest ważniejsza.

Zdaniem dra Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego, GIODO ma 
wystarczające doświadczenie w tym zakresie. – Z jednej strony 
oceniamy, czy nastąpiło naruszenie dóbr osobistych, ale nie przy-

pisujemy sobie uprawnień sądu – mówił dr Wojciech Rafał Wie-
wiórowski w czasie wywiadu udzielonego redaktorowi Krzyszto-
fowi Markowskiemu z PAP. – Badamy formalną stronę wniosku, 
weryfikujemy cel pozyskania danych - czy ktoś chce je zdobyć po to, 
by tylko dowiedzieć się, kto go szkaluje, czy po to, by złożyć pozew. 
O tym bowiem, czy doszło do naruszenia dóbr osobistych rozstrzy-
ga sąd cywilny– dodał.

Dokończenie ze str. 11

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

 2552132, 2551551, kom. 607399321 
email: kzup@kzup.katowice.pl 
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dokumentacji pogrzebowych (ZUS, USC, KRUS) 
- rozliczenia bezgotówkowe ZUS - usługi przez Internet  

 www.kzup.katowice.pl - internetowa wyszukiwarka grobów
g698
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Usługi Remontowe 
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g554
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SERWIS OKIEN
regulacja i konserwacja
wymiana szyb, okuć,

uszczelek oraz wszelkie
prace naprawcze

tel. 517 377 537
g 620

tel. kom 604-22-77-21

*

g587

32-24-76-200

KAFELKOWANIE
łazienek i kuchni

REMONTY
 � instalacje wodno-
kanalizacyjne

 � elektryczne
 � zabudowy gipsowo-
kartonowe

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

 � transport

tel. 515 646 314

Montaż i naprawa gazowych pieców łazienkowych
i kuchennych

Vaillant – Sunier Duval

g 611c

Badanie
szczelności

ZAKŁAD USŁUGOWY

Beretta

g 593a

SERWISOKIEN
regulacjaikonserwacja,

wymianaszyb,okuć,
uszczelekorazwszelkie

pracenaprawcze
tel.517377537

Dyduch


reklamanrg460b


(czb)


Preferowanelewastronalubprawa,
alezawszezewnętrznaugóry


tel.kom604227721

Szuper
rekl.nrg593

(czb)
CZARNETŁO

SZKLARSKIE
USŁUGI

UKLIENTA
tel.601525940
lub32/2582724

UBEZPIECZENIA
OC,mieszkań,domów,Ŝycie

TANIEPAKIETY
OSIEDLE1000LECIA

ZADZWOŃ:
DOJAZDDOKLIENTA...

796766556,500014145

BestCar
rekl.nrg587

(czb)
Zmianatel.stacj.na322476200

Zielosko
rekl.nrg611c

(czb)

Oferujemy!
kredytygotówkoweikonsolidacyjnedo200tys

poŜyczkioddłuŜeniowe,chwilówki,
atakŜeubezpieczeniaOC/ACmieszkań,domów,

naŜycie,podróŜyidlafirm
ZapraszamydoNaszejPlacówkiprzyul.Piastów6Ipiętro

przyS.MPiasttel.512339685

EkspresowaNapr.Prot.Zęb.
rekl.nrg429b(czb)+dopisać:

tel.kom.691675404
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♦ instalacjewodno
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♦ elektryczne
♦ zabudowygipsowo

kartonowe
♦ malowanie,panele
♦ wymianadrzwi,kabin,

sedesów,umywalek
♦ transport
tel.512646314

FitnessKlub
AquaŚląsk


serdeczniezaprasza

naNOWEzajęcia
AquaAerobiku


weWtorkiogodz.17

wszkole
naul.Krzywoustego11


tel.508617717

ZAMIENIĘ
Katowice

TysiąclecieDolne
mieszkanie47m2nowe
budownictwo(umowa
najmu)zamienięna

mniejszelubkawalerkę
kwaterunkowelub

spółdzielcze
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TEAM FIGHTER ZAPRASZA NA TRENINGI 

BOKSU I K1 W KATOWICACH.

TRENINGI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

NR 59 UL. CHROBREGO 5.

WIĘCEJ INFORMACJI:

792-784-052

WWW.TEAMFIGHTER-BYTOM.PL



Nr 4(111) 2013 Wrzesień 2013

GŁOS TYSIĄCLECIA14

CZYSZCZENIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI, 
TAPICERKI SKÓRZANEJ

KLAR EXPRESS
602 684 306,  32 25 18 468

g 747

 
SENI CARE ZALECANE DO PIELĘGNACJI OSÓB  

Z NIETRZYMANIEM MOCZU 
 

BEZPŁATNY DOWÓZ DO DOMU PACJENTA  
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

 
 

ZAMÓWIENIA NALEŻY SKŁADAĆ POD NUMEREM TELEFONÓW: 

800-100-050 
(bezpłatny - dzwonić 
z tel. stacjonarnego) 

(32) 368-85-19 
(płatny – dzwonić 
z tel. komórkowego) 

www.seni.pl 
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Katowice

Osiedle Tysiąclecia

723-598-172

adrian.janas@earlystage.pl

Znajdź nas na

Facebook’u

Godziny zajęć dopasowane 
do planu lekcji uczniów
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