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Spódzielnia mieszkaniowa jako
przejaw lokalnej samorzĻdnoŧci cz. II

samodzielnoŬci i niezaleƁnoŬci. Los kaƁdego z nas zaleƁy
tylko i wyŀcznie od nas samych, od naszych umiejōtnoŬci i zdolnoŬci, przedsiōbiorczoŬci i kreatywnoŬci. WaŬciwie nie moƁe byŃ wasnoŬci
spoecznej, czyli wspólnej,
dzielenia siō z innymi wypracowywanymi dobrami, udzielania wsparcia i pomocy sabszym czy mniej zaradnym.
Silniejszy, bardziej przebiegy,
szybszy, bardziej operatywny
wygrywa, biorŀc wszystko,
pozostali odpadajŀ z gry.
SpódzielczoŬŃ znajduje siō
w opozycji do takiego sposobu myŬlenia, takich postaw
i takiego modelu Ɓycia spoecznego. JednoczeŬnie stawia to jŀ na pozycji przestarzaego, niemodnego tworu
bōdŀcego swoistym symbo-

lem wstecznictwa. SpódzielczoŬŃ bowiem opiera siō
przede wszystkim na swoich
zasadach obowiŀzujŀcych
na caym Ŭwiecie i bōdŀcych
jej fundamentem.
CóƁ takiego mówiŀ owe zasady. OtóƁ, po pierwsze, spó
dzielnia nigdy nie ogranicza
indywidualnego
dostōpu
do czonkostwa. Po drugie,
kaƁdy czonek uczestniczy
w procesach decyzyjnych,
kierowaniu i zarzŀdzaniu
spódzielniŀ na równych zasadach, majŀc zawsze tylko jeden gos, niezaleƁnie od stopnia zamoƁnoŬci, wniesionych
udziaów etc. To bardzo kóci
siō z neoliberalnymi prawami
ekonomii i reguami dziaania
spóek prawa handlowego,
gdzie zwykle toczy siō walka
o tzw. pakiety wiōkszoŬciowe
okreŬlajŀce liczbō gosów.
Tam jedna osoba moƁe decydowaŃ o losach caej firmy,
a wszyscy pracownicy sŀ
na jej asce i nieasce. Dalej,
bardzo istotnŀ cechŀ jest samorzŀdnoŬŃ
spódzielni,
która wyraƁa siō przede
wszystkim jej niezaleƁnoŬciŀ
od innych organizacji, prywatnych spóek czy teƁ paş
stwa. Wielkŀ wagō przykada
siō równieƁ do promocji postaw spódzielczych i dbania
o odpowiedni poziom wiedzy
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W poowie XX wieku Miō
dzynarodowe Biuro Pracy
ONZ definiowao spódzielniō
jako zrzeszenie zmiennej
liczby osób odczuwajŀcych te
same trudnoŬci ekonomiczne
poprzez prowadzenie i wykorzystywanie przedsiōbiorstwa
na wasne ryzyko, przy pracy
zespoowej i wspólnych materialnych oraz moralnych korzyŬciach, na które to przedsiōbiorstwo wedug wspólnych potrzeb czonkowie
przenoszŀ jednŀ lub wiōcej ze
swoich funkcji gospodarczych. Wszystko to pozwala
jednoznacznie
twierdziŃ
o wyjŀtkowym charakterze
spódzielni i ich szczególnej
roli w Ɓyciu spoecznym. Ta
wyjŀtkowoŬŃ widoczna jest
wspóczeŬnie, gdy komercja
opanowaa niemal wszystkie
dziedziny Ɓycia, wartoŬŃ czowieka mierzy siō najczōŬciej
stopniem jego zamoƁnoŬci,
a spoeczeşstwa ulegajŀ coraz
wiōkszej atomizacji, na skutek czego zanikajŀ wiōzi miō
dzyludzkie i kaƁdy dba jedynie o swoje prywatne interesy.
DziŬ wspólne dobro,
wspólne interesy, poczucie
odpowiedzialnoŬci za spoecznoŬŃ, w której Ɓyjemy,
wspópraca i wspódziaanie
oraz wspólne zaspokajanie
potrzeb to pojōcia niemal zapomniane, czy raczej zdewaluowane,
oŬmieszone
i uznane za przebrzmiae i archaiczne, typowe jedynie dla
„minionej epoki.” Nowoczesna gospodarka wolnorynkowa, której zasady i normy
zapanoway i stay siō
wszechobecne w naszym spoeczeşstwie, kaƁŀ myŬleŃ zupenie innymi kategoriami.
Wedug nich kaƁdy czowiek
sam sobie wyznacza cele,
okreŬla swoje potrzeby i tylko
one sŀ dla niego najwyƁszŀ
wartoŬciŀ. Liberalne szkoy
ekonomiczne uczŀ ƀle pojōtej

FOT. SAWOMIR KOWALSKI

JednĻ z podstawowych cech
wspólnych dla spódzielni
i spoeczeŚstwa obywatelskiego jest demokratyczny
charakter organizacji, zarzĻ
dzania, podejmowania decyzji
i relacji miňdzyludzkich.

i ŬwiadomoŬci spoecznego
charakteru spódzielni. Ruch
spódzielczy wyróƁnia powszechnoŬŃ, która oznacza
obowiŀzek wspópracy z innymi spódzielniami, co ma
m.in. budowaŃ i wzmacniaŃ
potencja caej spódzielczoŬci. Kwestiŀ o znaczeniu wyjŀtkowym jest silne powiŀzanie i identyfikowanie siō spó
dzielni ze Ŭrodowiskiem lokalnym, w którym funkcjonuje.
Niestety, wspóczeŬnie,
zwaszcza w ostatnich dwudziestu piōciu latach, obserwujemy bardzo zŀ tendencjō,
a mianowicie zacieranie pewnych istotnych i wyraƀnych
granic i róƁnic pomiōdzy spó
dzielniami a spókami prawa
handlowego. Zasady i wartoŬci spódzielcze nie zawsze sŀ
rygorystycznie przestrzegane
i egzekwowane. Zapomina siō
o korzyŬciach natury spoecznej, jakie dajŀ spódzielnie,
stawiajŀc na pierwszym miejscu jedynie wskaƀniki ekonomiczne. Wydaje siō takƁe, Ɓe
niektórym
spódzielcom,
zwaszcza modszego pokolenia, którzy w Ɓycie zawodowe
wchodzili juƁ w okresie transformacji ustrojowej, bardziej
odpowiada status i pozycja
prezesa i menadƁera spóki
niƁ spódzielni. Odnosi siō to
takƁe, niestety, do spódzielni
mieszkaniowych, których rola
spoeczna ma absolutnie wyjŀtkowe znaczenie. W istocie
moƁna mówiŃ nawet o rosnŀ
cym zagroƁeniu dla samorzŀdu spódzielczego i samorzŀdu spódzielni.
Wszelkie niekorzystne tendencje majŀ róƁnorakie przyczyny. Na pewno jednŀ z nich
jest sytuacja, w jakiej spó
dzielnie znajdoway siō w latach PRL. ChoŃ zdecydowana
ich wiōkszoŬŃ znakomicie
speniaa swoje zadania, to
jednak negatywnym piōtnem
odcisnōa siō na nich ówczesna polityka wadz paşstwowych, które cay czas zmierzay do podporzŀdkowania
sobie caego sektora spó
dzielczego, czyniŀc z niego
jeszcze jeden z elementów
i zarazem narzōdzi swoistej
walki ideologicznej. Spó
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bec „odhumanizowanych”
mechanizmów ekonomicznospoecznych. To z kolei moƁe
zapewniŃ funkcjonowanie
spódzielni jako elementu
oraz przejawu demokracji, samorzŀdnoŬci i autonomii spoeczeşstwa obywatelskiego.
SpódzielczoŬŃ jako sektor
gospodarki narodowej stanowi formō organizacji spoeczeşstwa oraz paszczyznō realizacji idei samorzŀdu lokalnego opartego na zasadach
demokracji i praworzŀdnoŬci
wspólnot obywatelskich. Te
zasady szczególne znaczenie
majŀ na gruncie spódzielczoŬci
mieszkaniowej,
ze
wzglōdu na jej wyjŀtkowy
charakter, rolō i znaczenie
spoeczne. Ta wyjŀtkowoŬŃ
wynika z faktu zadaş stojŀ
cych przed tŀ formŀ spó
dzielni. Podstawowym jej ce-

lem jest wszak zaspokojenie
bodaj najwaƁniejszej potrzeby
przeciōtnego czowieka czy
rodziny, a mianowicie dachu
nad gowŀ. Posiadanie wasnego mieszkania, w kaƁdym
paşstwie i w kaƁdej rzeczywistoŬci ekonomicznej jest warunkiem bezwzglōdnie koniecznym do równomiernego
rozwoju gospodarczego oraz
stabilizacji i bezpieczeşstwa
wewnōtrznego paşstwa.
BranƁa mieszkaniowa jest
najwiōkszŀ wŬród wszystkich
branƁ spódzielczych w Polsce. Tworzy jŀ ponad 3,5 tys.
spódzielni, które zrzeszajŀ ok.
4 miliony czonków, a w miesz
kaniach spódzielczych zamieszkuje blisko 10 milionów
osób. Administrowanie zasobami, dbaoŬŃ o zachowanie
w jak najlepszym stanie substancji mieszkaniowej i caej

infrastruktury, remonty, naprawy, aby zapewniŃ jak najwyƁszy standard mieszkania
tej olbrzymiej rzeszy ludzi, to
zadanie kaƁdej ze spódzielni.
Jednak ich funkcjonowanie
nie ogranicza siō jedynie
do tego rodzaju kwestii. KaƁda
spódzielnia mieszkaniowa
tworzy spoecznoŬŃ lokalnŀ
zintegrowanŀ w sposób naturalny przez cele, jakie sobie
wyznaczajŀ jej czonkowie.
Lista tychƁe celów jest powiōkszana zwykle o te wynikajŀce ze specyfiki Ɓycia zbiorowoŬci ludzkich, które bardzo czōsto szukajŀ wasnych,
nieformalnych organizacji
i integracji, realizujŀc w sposób spontaniczny swoje potrzeby natury kulturalnej, duchowej, edukacyjno-oŬwiatowej czy wychowawczej.
Czonkowie i mieszkaşcy

spódzielni mieszkaniowych
wykazujŀ nieograniczonŀ
wrōcz kreatywnoŬŃ w zakresie samoorganizowania siō,
wspódziaania na róƁnych
paszczyznach aktywnoŬci
obywatelskiej.
Trzeba
przy tym podkreŬliŃ, Ɓe ta aktywnoŬŃ nie zamyka siō tylko
w granicach spódzielni.
Swoje umiejōtnoŬci i zdolnoŬci wykorzystujŀ takƁe dla dobra szerszych wspólnot lokalnych, jak dzielnicy, miasta,
gminy, Ŭrodowisk spoecznych, zawodowych, gospodarczych
czy
wreszcie
na rzecz organów wadzy samorzŀdowej i paşstwowej.
dr Jerzy Jankowski
Fragment publikacji J. Jankowskiego:
SpoeczeŚstwo obywatelskie we
wspóczesnych realiach spódzielni
mieszkaniowych, ZRSMRP, 2021

FOT. SAWOMIR KOWALSKI_

czym wystōpuje, jest zadaniem tyleƁ pilnym, co koniecznym. Cakowite „urynkowienie” Ɓycia spoecznego,
a wraz z nim gospodarczego,
moƁe doprowadziŃ do zupe
nego
uprzedmiotowienie
czowieka i jego potrzeb. NiezaleƁnie od lansowanych teorii ekonomicznych czowiek
powinien pozostaŃ podmiotem panujŀcych stosunków
gospodarczych. Ekonomia
musi bezwzglōdnie suƁyŃ
czowiekowi, a nie na odwrót.
SpódzielczoŬŃ jest waŬnie takim sektorem gospodarki,
w którym czowiek liczy siō
przede wszystkim, a nie generowany zysk. Konieczna jest
edukacja, dziaalnoŬŃ propagujŀca, promocja i upowszechnianie idei i wartoŬci
spódzielczych, aby istniaa
jako reakcja i alternatywa wo-
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dzielnie miay de facto byŃ
czōŬciŀ znacjonalizowanej gospodarki. Inne przyczyny niekorzystnych, czy wrōcz szkodliwych tendencji to brak
umiejōtnoŬci przystosowania
siō do funkcjonowania i kierowania w nowych realiach,
uwzglōdniajŀc warunki wolnego rynku, wymogi otoczenia miōdzynarodowego, trudnoŬci w stosowaniu i efektywnym wykorzystywaniu najnowszych technologii, a takƁe
malejŀca aktywnoŬŃ i zaangaƁowanie czonków w Ɓycie
spódzielni. To ostatnie niewŀtpliwie wynika z ogólnych
tendencji
wystōpujŀcych
w coraz bardziej zatomizowanym spoeczeşstwie.
Powstrzymanie tego typu
zjawisk, a tym samym hamowanie kryzysu, jaki niewŀtpliwie w caym ruchu spódziel-
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Relacja
Kodeks rodzinny
z posiedzenia Rady i opiekuŚczy a rozwód cz. II
Nadzorczej MSM
RADCA PRAWNY RADZI

W poniedziaek, 13 grudnia
2021 r., w siedzibie MSM
przy ul. Tuwima 9 w Toruniu
odbyo siň posiedzenie Rady
Nadzorczej.
Gównym tematem byo zatwierdzenie planu gospodarczo-finansowego
MSM
na 2022 rok. W porzŀdku obrad znalazy siō takƁe sprawy
zwiŀzane z organizacjŀ pracy
Rady Nadzorczej w pierwszym póroczu przyszego
roku, takie jak projekt planu
pracy i posiedzeş Rady Nadzorczej oraz plany pracy poszczególnych Komisji. Komisje Rady przedstawiy równieƁ sprawozdania ze swoich
prac podejmowanych w drugim póroczu 2021 roku.

Zatwierdzone zostay
zmiany w „Regulaminie dziaania Komisji Rady Nadzorczej ModzieƁowej Spódzielni
Mieszkaniowej w Toruniu”
oraz w „Regulaminie w sprawie zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami oraz opat za uƁytkowanie lokali w ModzieƁowej
Spódzielni Mieszkaniowej
w Toruniu”. Pena treŬŃ ww.
regulaminów znajduje siō
na stronie internetowej
www.msm.torun.pl . Regulaminy dostōpne sŀ takƁe w siedzibie Spódzielni przy ul. Tuwima 9 oraz w administracjach osiedli w godzinach
urzōdowania.
W zwiŀzku z wprowadzeniem od miesiŀca lutego 2021 r.

opaty mocowej na kaƁdy
punkt poboru energii elektrycznej oraz wzrostem cen
energii elektrycznej, Rada
Nadzorcza podjōa uchwaō
o zmianie sposobu naliczania
i wysokoŬci opaty za energiō
elektrycznŀ w wysokoŬci 0,11
z/m2 powierzchni uƁytkowej
lokalu mieszkalnego w miejsce dotychczas obowiŀzujŀcej
1,56 z/osobō. Ponadto od dnia
01.01.2022 roku, w zwiŀzku
z uchwaleniem przez Radō
Miasta Torunia nowych stawek podatku od nieruchomoŬci, zmianie ulega równieƁ
przedmiotowa opata.
Kolejne posiedzenie RN
odbōdzie siō w nowym roku.
Poprzedzŀ je narady poszczególnych komisji.

FELIETON MIESZKAĖCA

ķegnamy stary rok, witamy nowy!
Z okazji ħwiŀt MSM podzielio siō sercem przekazujŀc paczki dla samotnych seniorów.
Dla dzieci z kolei przygotowano niespodzianki i spektakl mikoajkowy.
Cay rok spódzielnia integrowaa mieszkaşców, przy wielu aktywnoŬciach,
dziōki czemu zyskujemy spoecznie.
MSM koşczy rok z ponad osiemdziesiōcioma nowymi mieszkaniami na Jarze,
przeglŀdy zrobione, sporo remontów wykonanych i moƁna z dobrŀ energiŀ
przywitaŃ nowych czonków spódzielni oraz Nowy Rok.
Szanowni Mieszkaşcy Ɓyczō zdrowego, szczōŬliwego, optymistycznego Nowego Roku 2022!
JAKUB WIĢNIEWSKI
(MIESZKANIEC MSM)

Kontynuujŀc tematykō rozwodu w niniejszym artykule
przedstawione zostanŀ dalsze regulacje ustawy z dnia 25
lutego 1964 roku Kodeks Rodzinny
i
Opiekuşczy
(Dz.U.2020.1359 – tekst jednolity).
Zgodnie z art. 58 Kodeksu
Rodzinnego i Opiekuşczego
(k.r. i o.) poza kwestiami opisanymi w poprzednim artykule
w wyroku orzekajŀcym rozwód
sŀd rozstrzyga takƁe o wadzy
rodzicielskiej nad wspólnym
maoletnim dzieckiem obojga
maƁonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka,
w jakiej wysokoŬci kaƁdy z ma
Ɓonków jest obowiŀzany do ponoszenia kosztów utrzymania
i wychowania dziecka. Sŀd
uwzglōdnia pisemne porozumienie maƁonków o sposobie
wykonywania wadzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeƁeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeşstwo powinno wychowywaŃ siō wspólnie, chyba Ɓe dobro dziecka wymaga innego rozstrzygniōcia.
W braku wspomnianego
porozumienia sŀd, uwzglōdniajŀc prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego
wykonywania wadzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwo-

FOT. KAROLINA MISZTAL

Marek Kozowski, Radca Prawny

dzie. Sŀd moƁe powierzyŃ wykonywanie wadzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczajŀc wadzō rodzicielskŀ
drugiego do okreŬlonych obowiŀzków i uprawnieş w stosunku do osoby dziecka, jeƁeli
dobro dziecka za tym przemawia. Jednak na zgodny wniosek
stron sŀd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.
Ponadto, jeŬli maƁonkowie zajmujŀ wspólne mieszkanie, sŀd w wyroku rozwodowym orzeka takƁe o sposobie
korzystania z tego mieszkania
przez czas wspólnego w nim
zamieszkiwania rozwiedzionych maƁonków. W wypadkach wyjŀtkowych, gdy jeden
z maƁonków swym raƁŀco nagannym postōpowaniem uniemoƁliwia wspólne zamieszkiwanie, sŀd moƁe nakazaŃ jego
eksmisjō na Ɓŀdanie drugiego
maƁonka. Na zgodny wniosek

stron sŀd moƁe w wyroku orzekajŀcym rozwód orzec równieƁ
o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z maƁonków, jeƁeli drugi maƁonek wyraƁa
zgodō na jego opuszczenie bez
dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastōpczego, o ile podzia bŀdƀ jego
przyznanie jednemu z maƁonków sŀ moƁliwe. Co waƁne,
orzekajŀc o wspólnym mieszkaniu
maƁonków
sŀd
uwzglōdnia przede wszystkim
potrzeby dzieci i maƁonka,
któremu powierza wykonywanie wadzy rodzicielskiej.
Na wniosek jednego z ma
Ɓonków sŀd moƁe w wyroku
orzekajŀcym rozwód dokonaŃ
takƁe podziau majŀtku wspólnego, jeƁeli przeprowadzenie
tego podziau nie spowoduje
nadmiernej zwoki w postōpowaniu.
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SEKRETARIAT MSM,
ul. Tuwima 9
tel. 56 622 41 15, 56 691 81 15,
fax 56 622 59 15

BIURO OBSUGI INTERESANTÓW
tel. 56 622 41 15, wew. 20
SPRZEDAķ LOKALI: tel. 56 622 41 15, wew. 65
fax 56 662 74 02
BIURO REKLAMY: ul. GaczyŚskiego 31
tel. 56 658 11 75

POGOTOWIE TECHNICZNE MSM
tel. 56 463 60 00, kom. 780 287 886,
godz. 15.00-22.00 (w dni robocze),
10.00-22.00 (w dni wolne)

OSIEDLE LETNIA
ul. Witkowskiego 3, tel. 56 649 66 49

ODCZYTY WODOMIERZY „KERAM”
tel. 56 654 08 94

ADMINISTRACJA OSIEDLA CHROBREGO
I DEKERTA
ul. Wojska Polskiego 43/45,
tel. 56 623 13 20

KLUB „KAMELEON”, ul. Tuwima 9
tel. 56 622 56 64

POGOTOWIE DĶWIGOWE: tel. 56 623 07 28
(caĻ dobň)

ADMINISTRACJA OSIEDLA LELEWELA
I KO÷TAJA
ul. Lelewela 3, tel. 56 655 27 86,
56 655 27 77
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