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Rodzinna oferta TVK ToruŚ



Rodzice, dzieci oraz babcie i dziadkowie
mogŀ cieszyŃ siō z dugich rozmów
przez telefon lub komórkō, wspólnie
surfowaŃ w Internecie, spotykaŃ siō
na Skype oraz razem zasiŀŬŃ przed telewizorem, Ɓeby kibicowaŃ pikarzom,
ƁuƁlowcom lub olimpijczykom. NajwyƁsza jakoŬŃ cyfrowej TV, najszybszy
Ŭwiatowodowy Internet oraz atrakcyjne promocje na pakiety piōciu usug,
sprawiajŀ Ɓe spódzielcy nie muszŀ szukaŃ obcych dostawców. Lokalny operator gwarantuje dostōp do usug na Ŭwiatowym poziomie.
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Trzy pokolenia naszych abonentów codziennie ĻczĻ siň ze sobĻ i ze ŧwiatem
za poŧrednictwem usug oferowanych
przez Telewizjň KablowĻ ToruŚ.
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Najwyższa jakoŧľ

Elastyczna oferta
Wychodzŀc naprzeciw potrzebom naszych klientów przygotowaliŬmy zestaw
atrakcyjnych promocji na pakiety 5.
multimedialnych usug Telewizji Kablowej Toruş, które oferujemy w bardzo
korzystnych cenach. Dla naszych klientów mamy indywidualne propozycje
handlowe, uwzglōdniajŀce wymagania
dotyczŀce parametrów poszczególnych
usug oraz czasu ich trwania i warunków
umowy abonamentowej. Wiemy, Ɓe
kaƁda rodzina ma swoje priorytety, dlatego to abonent decyduje w jaki sposób
mamy skomponowaŃ jego osobisty pakiet usug: bajki dla dzieci, filmy i seriale,
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Dziōki inwestycji w najnowoczeŬniejszŀ
platformō sprzōtowŀ, aktualnie Ŭwiadczymy nielimitowany dostōp do Internetu o przepustowoŬci do 1 Gb/s (w technologii Ŭwiatowodowej), oferujemy pakiety ponad 180. kanaów cyfrowej telewizji, kilkanaŬcie stacji radiowych, domowŀ telefoniō VoIP, mobilny Internet
LTE 5G i komórkowe plany taryfowe bez
limitu poŀczeş w cenie abonamentu.
Dodatkowo proponujemy Paşstwu odbiór penego zakresu sportowych i filmowych programów premium Canal+,
Eleven Sports, HBO i Cinemax oraz lubianŀ przez telewidzów opcjō Multiroom i niezbōdny dziŬ w kaƁdym
domu szybki router WiFi. TVK Toruş
wŬród konkurencyjnych operatorów
jest lokalnym liderem w niezawodnoŬci
i wdraƁaniu innowacyjnych rozwiŀzaş
telekomunikacyjnych.

sport na Ɓywo, a dla wszystkich komórki
bez limitu z LTE. Jednak najwaƁniejszy
w domu jest szybki Internet. Z naszym
Ŭwiatowodowym ŀczem 1 Gb/s. moƁemy swobodnie pracowaŃ, uczyŃ siō
i korzystaŃ z rozrywki dostōpnej w sieci.

Zaufany dostawca

Od ponad 30. lat Ŭwiadczymy dla Paş
stwa najwyƁszej jakoŬci stabilne usugi
telekomunikacyjne, gwarantujŀc przejrzyste zasady wspópracy oraz bezpieczeşstwo w ramach umów, w których
nie ma Ɓadnych nieuczciwych lub niekorzystnych dla klientów zapisów. Jako
spódzielczy dostawca, zapewniamy
szerokiemu gronu naszych abonentów
dostōp do innowacyjnych, multimedialnych technologii suƁŀcych dobrej komunikacji i ŀczeniu siō ludzi oraz two-

rzeniu lokalnej i globalnej spoecznoŬci.
Aktywnie walczymy z cyfrowym wykluczeniem i Ŭwiadomie rozwijamy i modernizujemy naszŀ infrastrukturō teletechnicznŀ. Dziōki temu z nadwyƁkŀ
i wyprzedzeniem speniamy najwyƁsze
wymagania i standardy dotyczŀce prōdkoŬci przesyu danych w sieciach telekomunikacyjnych, okreŬlone przez polskie
i unijne prawo. Usugi o najwyƁszych parametrach dostōpne sŀ we wszystkich
mieszkaniach znajdujŀcych siō w technicznym zasiōgu sieci TVK Toruş.

Program lokalny
Jako jedyna redakcja w naszym mieŬcie,
codziennie nadajemy dla Paşstwa lokalny serwis telewizyjny, w którym prezentujemy aktualnoŬci z Ɓycia miasta,
transmisje sportowych imprez oraz re-

lacje z najciekawszych spoecznych
i kulturalnych wydarzeş. Reporterzy Telewizji Toruş HD z kamerami i mikrofonami sŀ zawsze tam gdzie w Toruniu
majŀ miejsce najwaƁniejsze dla jego
mieszkaşców wydarzenia. Tego nie zobaczymy w Ɓadnej innej telewizyjnej
stacji! Nasz program dostōpny jest dla
Paşstwa w naszej sieci na kanale nr 100
oraz w Internecie pod adresem
www.tvtorun.net.

Wsparcie 7. dni w tygodniu
DoŬwiadczony zespó doradców hanlowych i serwisantów jest gotów
do sprawnego zaatwienia wszystkich
spraw zwiŀzanych z obsugŀ umów i zapewnieniem dostōpu do usug TVK Toruş. Oczekujemy na Paşstwa pytania
i sugestie dotyczŀce oferty oraz zgosze-

nia ewentualnych problemów technicznych. Zapewniamy szybkŀ reakcjō i skuteczne dziaanie. Dla Paşstwa wygody
pracuje Centrum Telefoniczne Abonentów do którego pod numerem telefonu
56 649 66 66 moƁna zgosiŃ wszystkie
uwagi zwiŀzane z serwisem lub zakupem usug TVK Toruş.
JesteŬmy dumni, Ɓe od ponad 30. lat
cieszymy siō Paşstwa zaufaniem i sympatiŀ. Codziennie pracujemy podniesieniem jakoŬci naszych serwisów oraz ich
niezawodnoŬciŀ. Z wyników ankiet
i Paşstwa opinii wiemy, Ɓe potrafimy
dobrze rozpoznaŃ i speniŃ wymagania
naszych klientów, oferujŀc zestaw piō
ciu multimedialnych usug. Dziōki temu
Telewizja Kablowa Toruş tak dobrze
„ŀczy na 5. sposobów” wielopokoleniowe rodziny naszych abonentów.
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Posiedzenie Rady Nadzorczej
14 lutego odbyo siň pierwsze w tym
roku posiedzenie Rady Nadzorczej
Modzieżowej Spódzielni
Mieszkaniowej.
WŬród najwaƁniejszych spraw w porzŀdku obrad znalazy siō - zatwierdzenie sprawozdania Rady z dziaalnoŬci
w 2021r. i uchwaa o podziale na czōŬci
oraz harmonogramie zwoania Walnego Zgromadzenia w roku 2022.
Zgodnie z ustawŀ z 16 wrzeŬnia 1982 r.
Prawo spódzielcze (Dz.U. z 2020 r. poz.
275) art. 39 „Walne zgromadzenie zwouje zarzŀd przynajmniej raz w roku
w ciŀgu szeŬciu miesiōcy po upywie
roku obrachunkowego”.
Uwzglōdniajŀc zmiany wprowadzone Ustawŀ z dnia 31.03.2020 r.,
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiŀzaniach zwiŀzanych z zapobiega-

niem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaƀ
nych oraz wywoanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568), zgodnie z art. 90 „JeƁeli ustawowy termin
zwoania walnego zgromadzenia spó
dzielni albo zebrania waŬcicieli przypada w okresie obowiŀzywania stanu
zagroƁenia epidemicznego albo stanu
epidemii, trwajŀcego w dniu wejŬcia
w Ɓycie niniejszej ustawy lub ogoszonego bezpoŬrednio po okresie trwajŀ
cym w dniu wejŬcia w Ɓycie niniejszej
ustawy, ulega on przeduƁeniu o 6 tygodni od dnia odwoania tego stanu”.
Dlatego okreŬlenie konkretnej daty
zwoania Walnego Zgromadzenia w chwili obecnej jest niemoƁliwe.
W dalszej czōŬci Rada zapoznaa siō
z analizŀ zuƁycia gazu za rok 2021 oraz

FELIETON MIESZKAĖCA

Wiosna w MSM
Z okazji Dnia Kobiet serdeczne Ɓyczenia zdrowia i radoŬci!
Marzec przywita kaƁdŀ z paş zajōciami taşca, gimnastyki, wyjŬciami na
spektakle muzyczne imprezy i wycieczki.
Muzyka, ruch, integracja w grupie to samo zdrowie! Informacje w gazetce,
na tablicy ogoszeş MSM i w klubach.
Z radoŬciŀ powitamy nowe mieszkanki bloków na Osiedlu Jar, w kwietniu
bōdzie oddanych 80 mieszkaş.
Nowy Rok z nowymi blokami, nowymi sŀsiadami i ten dobry poczŀtek
z dobrymi Ɓyczeniami przesyam prosto z oznakami wiosny na osiedlach.
Piōknej wiosny dla wszystkich!
JAKUB WIĢNIEWSKI
(MIESZKANIEC MSM)

propozycjŀ zaliczek na rok nastōpny.
W 2022 zaliczki pozostajŀ utrzymane
w wysokoŬciach obowiŀzujŀcych
w 2021 roku dla 21 budynków, dla 6 nastŀpi zwiōkszenie. Zaliczki zawierajŀ
siō w przedziale od 10,00 do 13,00
z/osobō. Zawarte przez Spódzielniō
umowy na dostawō paliwa gazowego
dla budynków ze zbiorczym gazomierzem gwarantujŀ niezmiennoŬŃ ceny
dostarczanego paliwa gazowego
do koşca 2022 r. (wzglōdem cen obowiŀzujŀcych w 2021 r.). Dziōki temu
o podwyƁki cen gazu mieszkaşcy tych
budynków w tym roku nie muszŀ siō
martwiŃ. Kolejnym tematem, nad którym dyskutowano, to informacja
o przyjōtych i skreŬlonych czonkach
z Rejestru Czonków oraz udziale procentowym odrōbnych wasnoŬci
do pozostaych lokali w MSM. Obecnie
Spódzielnia posiada 684 lokale o statusie lokatorskim, co stanowi ok. 6%
wszystkich zasobów, z czego 518 to
mieszkania wybudowane ze Ŭrodków
KFM. W 2021 r. zoƁono 94 wnioski
o ustanowienie odrōbnej wasnoŬci lokali i ich przeniesienie, z czego 50 % to
wnioski z lokali KFM.
Rada Nadzorcza podjōa uchwaō
o podwyƁszeniu opaty „eksploatacyjnej” o wskaƀnik inflacji dla lokali uƁytkowych, garaƁy i miejsc postojowych
w najmie. Udzielono takƁe odpowiedzi na pisma kierowane do Rady Nadzorczej. Nastōpne posiedzenie Rady
Nadzorczej odbōdzie siō 14 marca br.
Poprzedzŀ je spotkania w poszczególnych komisjach.

Nowe zajňcia
w „Sobótce”
Wraz z nowym 2022 rokiem
w Klubie „Sobótka” pojawiy siň dwie
nowe formy ruchowe: zumba gold
i pilates.
Zajōcia poprawiajŀce zarówno formō
fizycznŀ jak i wpywajŀce na zdrowie
psychiczne. Zaproponowane przez
nas zajōcia majŀ na celu umiliŃ naszym
mieszkaşcom czas wolny.
Zumba Gold zajōcia oparte sŀ
na podobnej formule, co Zumba klasyczna, a podstawowa róƁnica dotyczy intensywnoŬci i tempa. ZUMBA
Gold charakteryzuje siō zdecydowanie duƁszŀ rozgrzewkŀ i cool downem, czyli wyciszeniem na koniec
zajōŃ. Cae zajōcia trwajŀ nieco krócej
niƁ ZUMBA Fitness. Trening wraz
z rozgrzewkŀ i cool downem trwa
okoo 45min. W grupach, które Ńwiczŀ
juƁ dugo, moƁna delikatnie wyduƁyŃ
czas zajōŃ kaƁdemu uczestnikowi taş
czyŃ i w peni uczestniczyŃ w zajō
ciach.
Na ZUMBĉ Gold ludzie przychodzŀ
nie tylko na trening ale równieƁ spotkaŃ siō ze swoimi rówieŬnikami. Czasami sŀ organizowane spotkania po
zajōciach przy okazji np. zakoşczenia
sezony letniego lub róƁnych Ŭwiŀt co
sprzyja integracji grupy.
Jest to waƁne przede wszystkim dla
osób w podeszym wieku. Spotkania

sŀ okazjŀ do poznania kursantów
przez instruktora, wysuchania ich sugestii dotyczŀcych zajōŃ, ale takƁe podzieleniem siō z nimi pasjami i zainteresowaniami.
Pilates to trening, który wymaga
pewnego wysiku jednak nie prowadzi do przeforsowania organizmu. Jest
to gimnastyka, która angaƁuje wszystkie miōŬnie i bez ich przeciŀƁania
moƁna osiŀgnŀŃ trway efekt. Trening
sprzyja zapomnieniu, chociaƁ na
chwilō o codziennych stresach, co jest
bardzo istotne w dzisiejszych czasach.
NaleƁy pamiōtaŃ, Ɓe pracujŀc z wasnym ciaem do treningu naleƁy podejŬŃ powaƁnie a co najwaƁniejsze
z pozytywnym nastawieniem. Pilates
przez Ńwiczenia rozciŀgajŀce pozwoli
zachowaŃ elastycznoŬŃ, uzyskaŃ lepszŀ równowagō, ruchomoŬci i kondycjō fizycznŀ niezaleƁnie od wieku. Poprawi postawō ciaa, koordynacjō ruchów, oddychanie, wpynie na zwiōkszenie koncentracji i wytrzymaoŬci.
Trening przyczyni siō równieƁ
do wzmocnienia ukadu odpornoŬciowego.
Zatem cytujŀc mistrza „po dziesiō
ciu godzinach lepiej siō poczujesz,
po dwudziestu bōdziesz lepiej wyglŀ
daŃ, po trzydziestu Twoje ciao bōdzie
jak nowe” zapraszamy do udziau
w treningu na macie.
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Stop psuciu prawa spódzielczego
niō do zawarcia umowy przeniesienia wasnoŬci lokalu po dokonaniu przez czonka spódzielni
lub osobō niebōdŀcŀ czonkiem
spódzielni wyŀcznie spat,
o których mowa w pkt. 1 i 2 tego
przepisu, jest niezgodny z art. 64
ust. 2 i 3 w zwiŀzku z art. 21 ust. 2
Konstytucji.
3. Art. 12 ust. 11 i art. 1714 ust.
11 ustawy o spódzielniach
mieszkaniowych (dodane przez
ustawō z 14 czerwca 2007 r.) –
naoƁenie na spódzielnie obowiŀzku zawarcia umowy przeniesienia wasnoŬci lokalu w terminie 3 miesiōcy od dnia zoƁenia wniosku przez osobō uprawnionŀ – sŀ niezgodne z art. 2 Konstytucji.
4. Art. 8 ust. 1 ustawy z dnia
14 czerwca 2007 r. - naoƁenie
na spódzielnie obowiŀzku zawarcia w terminie 3 miesiōcy
od dnia wejŬcia w Ɓycie ustawy
umowy przeniesienia wasnoŬci
lokalu z osobŀ uprawnionŀ,
która zoƁya wniosek o zawarcie takiej umowy przed wejŬciem w Ɓycie ustawy, tj.
przed 31 lipca 2007 r. – jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.
5. Art. 272 ustawy o spódzielniach mieszkaniowych (dodany
przez ustawō z 14 czerwca 2007
r.) i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14
czerwca 2007 r. - kara grzywny
lub ograniczenia wolnoŬci dla
czonków zarzŀdu spódzielni

I.
Ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r.
o zmianie ustawy o spódzielniach mieszkaniowych oraz
o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 873) –
dalej jako „ustawa z 14 czerwca
2007 r.”
Wyrok Trybunau Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2008
r. P 16/08.
1. Art. 12 ust. 1 ustawy o spó
dzielniach mieszkaniowych
(zmieniony przez ustawō z 14
czerwca 2007 r.) w zakresie, w jakim zobowiŀzuje spódzielniō
do zawarcia umowy przeniesienia wasnoŬci lokalu po dokonaniu przez czonka spódzielni
wyŀcznie spat, o których
mowa w pkt. 1-3 tego przepisu,
jest niezgodny z art. 64 ust. 2 i 3
w zwiŀzku z art. 21 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Art. 1714 ust. 1 ustawy
o spódzielniach mieszkaniowych (zmieniony przez ustawō
z 14 czerwca 2007 r.) w zakresie,
w jakim zobowiŀzuje spódziel-

FOT. JACEK SMARZ

Regionalny Zwiŀzek Rewizyjny
SpódzielczoŬci Mieszkaniowej
w Katowicach rozesa do swoich czonków informacje o tym
posiedzeniu i mogliŬmy je obejrzeŃ online.
OczywiŬcie jako autorka
i sprawozdawczyni projektu
ustawy o zmianie ustawy o spó
dzielniach mieszkaniowych szeroko i w swoim stylu gos zabieraa Pani Senator Lidia Staroş.
Chyba najbardziej uderzajŀce,
jak równieƁ stanowiŀce przyczynō popenienia przez nas tej
publikacji, byo uƁywane przez
Paniŀ Senator stwierdzenie, Ɓe
jej projekt ma usunŀŃ negatywne skutki wyroku Trybunau
Konstytucyjnego z dnia 10
czerwca 2020 r. K 3/19.
Aby przybliƁyŃ temat Czytelnikom przypominamy, iƁ wyrok
TK K 3/19 dotyczy art. 4 ustawy
o zmianie ustawy o spódzielniach mieszkaniowych z dnia 20
lipca 2017, a jego treŬŃ zostaa
wprowadzona do ustawy
w trakcie prac senackich
nad projektem rzŀdowym wraz
z trzydziestoma innymi zmianami autorstwa Pani Lidii Staroş.
W zwiŀzku z takim przebiegiem zdarzeş pierwotny projekt
rzŀdowy uleg cakowitemu
przeobraƁeniu, a w konsekwencji podlega ocenie Trybunau
Konstytucyjnego, a pozostae
mankamenty nowelizacji z 2017
roku funkcjonujŀ do dnia dzisiejszego oraz stay siō przyczynŀ
wznowienia prac legislacyjnych
nad ustawŀ o spódzielniach
mieszkaniowych.
Niestety nie jest to pierwsza
taka sytuacja. Nasze Ŭrodowisko
ma szereg podobnych doŬwiadczeş z dziaalnoŬciŀ ,,naprawczŀ” Pani Senator z przeszoŬci.
Przygotowane przez niŀ przepisy, które zmieniay ustawō
o spódzielniach mieszkaniowych podlegay licznym ocenom i wyrokom Trybunau Konstytucyjnemu. Aby nie byŃ goosownym przytoczmy kilka
z nich.

FOT. JACEK SMARZ

W czasie posiedzenia poĻczonych Senackich Komisji Infrastruktury i Komisji Ustawodawczej w dniu 17 listopada 2021 roku odbyo siň pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o spódzielniach mieszkaniowych (druk senacki 413)
autorstwa Pani Senator Lidii
StaroŚ.

mieszkaniowej, penomocników, likwidatorów albo syndyków, którzy wbrew obowiŀzkowi dopuŬcili do tego, Ɓe spó
dzielnia nie zawiera umowy
o przeniesienie wasnoŬci lokalu
w terminie 3 miesiōcy – sŀ niezgodne z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji.
Wyrok Trybunau Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K
64/07.
1. Art. 35 ust. 21 ustawy o spó
dzielniach mieszkaniowych (dodany przez ustawō z 14 czerwca
2007 r.) - przyznanie osobie, której przysuguje roszczenie o ustanowienie odrōbnej wasnoŬci lokalu i o przeniesienie jego wasnoŬci prawo decydowania, czy
w procesie porzŀdkowania stanu
prawnego gruntów spódzielnia
mieszkaniowa pozostanie dysponentem prawa uƁytkowania
wieczystego, czy teƁ bōdzie musiaa wystŀpiŃ o przeniesienie
prawa wasnoŬci gruntu – jest
niezgodny z art. 32 Konstytucji.
2. Art. 48 ust. 3 ustawy o spó
dzielniach mieszkaniowych
(zmieniony przez ustawō z 14
czerwca 2007 r.) – zasady zawierania umów o przeniesienie wasnoŬci lokalu z najemcami byych mieszkaş zakadowych
przejōtych przez spódzielnie
mieszkaniowe – jest niezgodny
z art. 64 ust. 1 Konstytucji.
3. Art. 6 ust. 1 ustawy z 14
czerwca 2007 r. – umorzenie kwot
naleƁnych spódzielni od czonków z tytuu umów o przekszta
cenie praw do lokali zawartych
przed 31 lipca 2007 r. – jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.
4. Art. 10 ust. 1 ustawy z 14
czerwca 2007 r. – stanowiŀcy, Ɓe
stosujŀc przepis art. 82 ust. 3
ustawy o spódzielniach mieszkaniowych., zgodnie z którym
nie moƁna byŃ czonkiem rady
nadzorczej duƁej niƁ przez 2 kolejne kadencje rady nadzorczej,
liczbō kadencji oblicza siō, biorŀc
pod uwagō dotychczasowy staƁ
czonka rady nadzorczej – jest
niezgodny z art. 2 oraz art. 58 ust.
1 w zwiŀzku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
Wyrok Trybunau Konstytucyjnego z dnia 29 paƀdziernika
2010 r. P 34/08.
Artyku 35 ust. 41 ustawy
z o spódzielniach mieszkaniowych (dodany przez ustawō z 14
czerwca 2007 r.) – nabycie przez
spódzielniō mieszkaniowŀ wasnoŬci nieruchomoŬci gruntowej
dokoŚczenie na str. 4
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dokoŚczenie ze str. 3

w drodze „quasi-zasiedzenia”
– jest niezgodny z art. 2, a przez
to z art. 64 ust. 2, art. 64 ust. 3
w zwiŀzku z art. 31 ust. 3, art.
165 ust. 1 i 2 oraz art. 167 ust. 2
Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej.
Wyrok Trybunau Konstytucyjnego z dnia 14 lutego 2012 r. P
17/10.
Art. 48 ust. 1 ustawy o spó
dzielniach mieszkaniowych
(zmieniony przez ustawō z 14
czerwca 2007 r.) w zakresie,
w jakim przyznaje najemcy
roszczenie o przeniesienie wasnoŬci spódzielczego lokalu
mieszkalnego, który przed nieodpatnym przejōciem przez
spódzielniō mieszkaniowŀ by
mieszkaniem przedsiōbiorstwa
paşstwowego, paşstwowej
osoby prawnej lub paşstwowej
jednostki organizacyjnej, powiŀzane wyŀcznie z obowiŀzkiem spaty zaduƁenia z tytuu Ŭwiadczeş wynikajŀcych
z umowy najmu lokalu, jest
niezgodny z art. 64 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej).
Wyrok Trybunau Konstytucyjnego z dnia 27 lipca 2012 r., P
8/12.
Art. 491 zdanie drugie ustawy
o spódzielniach mieszkaniowych
- w brzmieniu obowiŀzujŀ
cym od 31 lipca 2007 r. do 29
grudnia 2009 r., nadanym przez
ustawō z 14 czerwca 2007 r.
- oraz w brzmieniu obowiŀ
zujŀcym od 30 grudnia 2009 r.,
nadanym przez ustawō z dnia 18
grudnia 2009 r. o zmianie
ustawy o spódzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
obciŀƁajŀc pozwanŀ spó
dzielniō mieszkaniowŀ kosztami
procesu niezaleƁnie od wyniku
postōpowania, jest niezgodny

z art. 45 ust. 1 w zwiŀzku z art. 32
ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Wyrok Trybunau Konstytucyjnego z dnia 5 lutego 2015 r., K
60/13.
Art. 171 ust. 6 ustawy o spó
dzielniach mieszkaniowych
(zmieniony przez ustawō z 14
czerwca 2007 r.) w zakresie, w jakim do powstania czonkostwa
w spódzielni nabywcy spó
dzielczego wasnoŬciowego
prawa do lokalu, a takƁe spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta
wymaga spenienia innych przesanek niƁ zoƁenie przez te
osoby deklaracji przystŀpienia
do spódzielni, jest niezgodny
z art. 64 ust. 2 i 3 w zwiŀzku z art.
31 ust. 3 Konstytucji.

Wyrok Trybunau Konstytucyjnego z dnia 14 marca 2018 r. P
7/16.
Art. 491 ustawy o spódzielniach mieszkaniowych (dodany
przez ustawō z 14 czerwca 2007
r.) w zakresie, w jakim dotyczy
sytuacji, w których uczynienie
zadoŬŃ przesance samodzielnoŬci lokalu wymaga wykonania
robót adaptacyjnych, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Wyrok Trybunau Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2018
r., SK 34/14.
Art. 11 ust. 24 ustawy o spó
dzielniach mieszkaniowych (dodany ustawŀ z 14 czerwca 2007
r.) w zakresie, w jakim dotyczy
sytuacji, w której wygaŬniōcie

prawa do lokalu nastŀpio
przed wejŬciem w Ɓycie ustawy
z 14 czerwca 2007 r., jest niezgodny z art. 64 ust. 3 w zwiŀzku
z art. 2 i w zwiŀzku z art. 31 ust. 3
Konstytucji.

II.
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.
o zmianie ustawy o spódzielniach mieszkaniowych, ustawy
- Kodeks postōpowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spó
dzielcze (Dz.U.2017 poz. 1596)
Wyrok Trybunau Konstytucyjnego z dnia 10 czerwca 2020
r., K 3/19.
Art. 4 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. o zmianie ustawy o spó
dzielniach mieszkaniowych,
ustawy - Kodeks postōpowania

cywilnego oraz ustawy - Prawo
spódzielcze - pozbawienie
czonkostwa osób, którym
w dniu wejŬcia w Ɓycie ustawy,
tj. w dniu 09.09.2017 r. nie przysuguje prawo do lokalu lub
roszczenie o ustanowienie
prawa do lokalu w zasobach
spódzielni mieszkaniowej, jest
niezgodny z art. 58 ust. 1
w zwiŀzku z art. 31 ust. 3
w zwiŀzku z art. 2 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej.
Jak widaŃ po naszej analizie
Pani Senator od lat ,,reformuje”
spódzielczoŬŃ mieszkaniowŀ,
wprowadzajŀc coraz wiōkszy
chaos w uregulowania stanowiŀce podstawō naszej dziaalnoŬci, który chce nastōpnie poprawiaŃ, tworzŀc kolejne wŀtpliwe rozwiŀzania. Jako Ŭrodowisko, na etapie konsultacji wielokrotnie w przeszoŬci sygnalizowaliŬmy, iƁ proponowane
przez Paniŀ Staroş zmiany ustawowe budzŀ wŀtpliwoŬci konstytucyjne. Czōsto nasze stanowisko byo poparte przez kompetentne opracowania, jak równieƁ przez inne podmioty opiniujŀce projekty.
Merytoryczne i uzasadnione
zarzuty nigdy nie robiy wraƁenia na Pani Senator Staroş, która
od lat nazywa spódzielczoŬŃ
mieszkaniowŀ ,,patologiŀ, z którŀ trzeba skoşczyŃ”.
RzeczywiŬcie
,,dziaajŀc
na korzyŬŃ” spódzielców, Pani
Senator przyczynia siō do obniƁenia pozycji rynkowej spó
dzielni mieszkaniowych, doprowadzia do spadku ich konkurencyjnoŬci oraz do pogorszenia
stanu majŀtkowego. ZróƁnicowaa w prawach czonków spó
dzielni mieszkaniowych oraz
wprowadzia kakofoniō praw
do lokali, utrudniajŀc i komplikujŀc bieƁŀcŀ gospodarkō zasobami mieszkaniowymi, obniƁajŀc tym samym potencja orga-

nizacyjny spódzielni mieszkaniowych, udaremnia realizacjō
poprzez spódzielczoŬŃ programu mieszkanie plus, komplikujŀc w 2017 roku sytuacjō lokatorskich praw do lokali, które
miay byŃ podstawŀ budowy nowych mieszkaş, cenowo dostōpnych dla szerokiej grupy spoecznej.
Od lat, w oparciu o przebrzmiae negatywne przykady
dziaalnoŬci niektórych spó
dzielni mieszkaniowych, buduje
skrajnie negatywny obraz naszej
branƁy, tak jakby nic pozytywnego nie dziao siō w spódzielczoŬci mieszkaniowej.
Na szczōŬcie wszelkie dotychczasowe próby Pani Senator,
aby obrzydziŃ mieszkaşcom domów spódzielczych przynaleƁ
noŬŃ do spódzielni mieszkaniowych, nie przynoszŀ skutku.
MoƁe dlatego, Ɓe sŀ bliƁej i lepiej
widzŀ, rozumiejŀ i doceniajŀ
bezpieczeşstwo, jakie spódzielnia im zapewnia, w tak przecieƁ
zmieniajŀcym siō otoczeniu.
Zwracamy siō wiōc z apelem
do spódzielczego samorzŀdu,
parlamentarzystów i wszystkich
ludzi dobrej woli, którym jest bliska idea spódzielczoŬci: Nie pozwólmy Pani Senator Lidii Staroş na dalsze psucie prawa spó
dzielczego i ustawy o spódzielniach mieszkaniowych, które
przynosi szkody caej branƁy
i czonkom spódzielni.
PrzecieƁ osoba z takim ,,dorobkiem”, jaki opisaliŬmy w naszej publikacji, z zasady powinna
byŃ odsuniōta od prac nad zmianami przepisów, a juƁ na pewno
nie zasuguje na miano znawczyni problematyki spódzielczej.
Joanna Koch-Kubas, prezes RZRSM
w Katowicach
Przemysaw Skudynowski, radca
prawny
Ķródo: Domy Spódzielcze
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MSM oraz klub ,Sobótka” zapraszajĻ na

MSM i Klub „Kameleon” zapraszajĻ
do udziau w konkurie fotograficznym

DzieŚ Kobiet
przy maej czarnej
z muzykĻ na żywo

Witaj wiosno
1- 15 marca - telefoniczne zgoszenia uczestnictwa
16-17 marca - przesyanie prac
na adres e-mail: kameleon@msm.torun.pl

11 marca
godz. 17.00
w klubie Sobótka,
Wstňp bezpatny

Konkurs rozstrzygniōty zostanie 18 marca
a wrōczanie nagród odbōdzie siō 21 marca.
Zwyciōzcy zostanŀ poinformowani telefonicznie o wygranej.

BliƁsze informacje
w klubie „Kameleon”
ul. Tuwima 9, tel.(56)622-56-64 w. 50
lub 697-707-048.

FOT. ARCHIWUM MSM

Zaproszenia do odbioru
w klubie ,,Sobótka”
ul. Wojska Polskiego 43/45
tel. 56 623 08 72 / 697 70 70 86
Zapraszamy

FOT. ARCHIWUM/MSM

Muzyka rozrywkowa
w wykonaniu
zespou
Zbyszka MĻczki

Regulamin, karta zgoszenia i oŬwiadczenie dostōpne na stronie www.msm.torun.pl.

Organizator zastrzega sobie prawo
do zmiany terminu lub
odwoania konkursu.

MSM i Klub „Sobótka”
zapraszajĻ na komediowy musical

MSM i Klub „Kameleon”
zapraszajĻ na koncert

Friends - the musical parody

Wieczór Francuski - Cztery Struny Ģwiata

3 kwietnia godz.18.00 - bilety 65z
Teatr Muzyczny,
Paac DĻmbskich, ul. ķeglarska 8

24 kwietnia, godz.17.00, CKK Jordanki
Bilety: 30 z
Wystōpujŀ: Toruşska Orkiestra Symfoniczna, Dainius Pavilions (Litwa) – dyrygent, Gabriela Uanowska – prowadzenie.

Pierwsza taka premiera w Polsce! „Friends:
The Musical Parody” to komediowy musical,
bōdŀcy parodiŀ kultowego amerykaşskiego sitcom „Friends”. Muzyczna podróƁ do Nowego
Jorku z bohaterami znanymi na caym Ŭwiecie.

W programie: G. Bizet – I Suita z Arlezjanki, G. Bizet – II Suita z Arlezjanki,
C. Saint-Saëns – Danse Macabre,
M. Ravel – Bolero, P. Dukas – Uczeş CzarnoksiōƁnika.

Wystŀpiŀ: Rachel – Agnieszka Brenzak/Iga Rudnicka, Chandler – Jeremiasz Gzyl/Natan Nogaj,
Phoebe – Adrianna Koss/Oksana Terefenko,
Joey – Marcin Sosişski/Dominik Bobryk, Monica – Magorzata Regent/Izabela Pawletko,
Ross – Kamil Ziōba/Maciej Podgórzak, Gunther –
Micha Zacharek/Marcin Sabowski. .

FOT. MATERIAY PRASOWE

FOT. MAT.ERIAY PRASOWE

Informacje i zapisy w klubie ,,Sobótka”
ul. Wojska Polskiego 43/45, tel. 56 62
308 72, 697 70 70 86

BliƁsze informacje i zapisy
w klubie „Kameleon”
ul. Tuwima 9, tel. (56) 622-56-64
w.50 lub 697-707-048.
Organizator zastrzega sobie
prawo do zmiany terminu
lub odwoania wydarzenia.
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RADCA PRAWNY RADZI

Kradzież z wamaniem
W odpowiedzi na
liczne
zapytania
czonków ModzieƁowej Spódzielni
Mieszkaniowej
w Toruniu, dotyczŀce zagadnienia wamaş
do komórek lokatorskich w budynkach wielorodzinnych, w poniƁszym artykule przedstawione
zostanŀ regulacje ustawy z dnia
6 czerwca 1997 roku Kodeks
Karny (Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553
– tekst jednolity) w przedmiocie
przestōpstwa kradzieƁy z wamaniem.
Zgodnie z art. 279 §1 Kodeksu karnego (k.k.) kto kradnie
z wamaniem, podlega karze pozbawienia wolnoŬci od roku
do lat 10. Jak natomiast stanowi
art. 278 §1 k.k. przestōpstwo kradzieƁy popenia ten kto zabiera

FOT. KAROLINA MISZTAL

Marek Kozowski, Radca Prawny

w celu przywaszczenia cudzŀ
rzecz ruchomŀ.
Jak wynika z regulacji Kodeksu Karnego (k.k.) przestōpstwo z art. 279§ 1 stanowi kwalifikowanŀ postaŃ kradzieƁy,
w której znamieniem kwalifiku-

jŀcym jest sposób dziaania
sprawcy usuwajŀcego przeszkodō suƁŀcŀ zabezpieczeniu
mienia (M. Dŀbrowska-Kardas,
P. Kardas [w:] Kodeks karny.
CzōŬŃ szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363 k.k.,

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)

wyd. V, red. W. Wróbel, A. Zoll,
Warszawa 2022, art. 279).
W zwiŀzku z problemem
kradzieƁy z wamaniem do komórek lokatorskich, wiedzieŃ
naleƁy, Ɓe znamieniem kwalifikujŀcym ten czyn jest sposób
dziaania sprawcy, tj. przeamanie zabezpieczeş w celu zaboru
rzeczy. Nie jest istotne czy rzecz
zabezpieczona jest w sposób
efektywny, musi natomiast wystŀpiŃ element przeamania zabezpieczeş przez sprawcō.
Zatem, naleƁy przyjŀŃ, Ɓe
akt wamania musi wyprzedzaŃ
akt zaboru, a nie na odwrót. Wynika to z istoty kradzieƁy z wamaniem oraz funkcji znamienia
w postaci wamania. Wamanie
jest bowiem Ŭrodkiem do celu,
ma ono umoƁliwiŃ lub uatwiŃ
dostōp do przedmiotów, które
sprawca zamierza zabraŃ, z na-

tury rzeczy zatem musi wyprzedzaŃ zachowanie polegajŀce
na zaborze. J. Lachowski [w:]
Kodeks karny. Komentarz, wyd.
III, red. V. Konarska-Wrzosek,
Warszawa 2020, art. 279.
Pod pojōciem wamania rozumiemy pokonanie przez
sprawcō przeszkody, której celem byo zabezpieczenie okreŬlonego pomieszczenia i znajdujŀ
cych siō w nim przedmiotów.
Znamieniem kwalifikowanej postaci kradzieƁy jest sposób dziaania sprawcy polegajŀcy na usuniōciu przeszkody suƁŀcej zabezpieczeniu mienia (np. kódki,
skobla, zamka, itp.).
W Ŭlad za literaturŀ istotŀ zabezpieczenia nie jest bynajmniej
uczynienie cakowicie niemoƁ
liwym dostōpu osobom nieuprawnionym do zabezpieczonego przedmiotu w taki sposób,

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

ADMINISTRACJA OSIEDLA MODYCH
I KOCHANOWSKIEGO
ul. GaczyŚskiego 27, tel. 56 622 39 02

ADMINISTRACJA OSIEDLA JAR
ul. Freytaga 18, tel. 56 637 17 00,
email: ao@msm.torun.pl

PRZYGOTOWANIE I DRUK: Polska Press Sp. z o.o., Oddzia w Bydgoszczy, ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz

KLUB „SOBÓTKA”
ul. Wojska Polskiego 43/45, tel. 56 623 08 72
TVK, ul. B. Gowackiego 2,
e-mail: boa@tvk.torun.pl
Centrum Telefoniczne Abonentów,
tel. 649 66 66
Windykacja, tel. 56 640 27 07, 640 27 21
Reklama TVK, tel. 56 658 18 00
Redakcja, tel. 56 691 81 81

iƁ dostōp ten jest moƁliwy jedynie z zastosowaniem siy fizycznej lub specjalnych Ŭrodków
technicznych, lecz stworzenie
zewnōtrznej bariery jednoznacznie wskazujŀcej, Ɓe celem jej zainstalowania byo wykluczenie
dostōpu do tych przedmiotów
przez osoby nieuprawnione M.
Dŀbrowska-Kardas, P. Kardas
[w:] Kodeks karny. CzōŬŃ szczególna. Tom III. Komentarz do art.
278-363 k.k., wyd. V, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2022, art.
279.
Co waƁne, kradzieƁ taka,
jako czyn o wyƁszym stopniu
spoecznej szkodliwoŬci zagroƁona jest karŀ pozbawienia wolnoŬci od roku do 10 lat. JeŬli natomiast kradzieƁ z wamaniem
popeniono na szkodō osoby najbliƁszej, Ŭciganie nastōpuje
na wniosek pokrzywdzonego.
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