
Nasze 
Mieszkanie

BIULETYN INFORMACYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JAS-MOS" 

JAS-MOS
S

M
LIPIEC 2020
NAKŁAD: 7000 egz.
ISSN: 1644-5937

Szanowni Państwo

Jednak w związku z panującą epidemią koronawirusa termin w roku 
bieżącym został przesunięty do 30 września 2020 r. Dzięki nowym 
przepisom, spółdzielnie we wskazanym terminie będą mogły przyjąć 
sprawozdanie finansowe oraz w bezpiecznych warunkach zorganizować 
obrady. Wprowadzone rozwiązania wyłączają zatem stosowanie 
przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie terminu, 
w jakim zarząd obowiązany jest zwołać posiedzenie walnego zgroma-
dzenia.

Szanowni Państwo 

Podstawa prawna to: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zmianami).

Epidemia koronawirusa uniemożliwiła też zorganizowanie corocznych 
wiosennych spotkań w terenie. Spotkania te cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem lokatorów. Na tych spotkaniach poruszamy bieżące 
sprawy dotyczące naszego miejsca zamieszkania. Z mojego doświad-
czenia, na tych spotkaniach rozmawiamy nie tylko o problemach 
codziennej eksploatacji (typu: żarówka się przepaliła, samochody źle 
parkują, pielęgnowanie zieleni, wycinka drzew, wywóz nieczystości, itp.), 
ale także o inwestycjach i remontach.  

Już w tym tygodniu ruszamy z cyklem spotkań, oczywiście z zachowa-
niem zasad bezpieczeństwa (odpowiednia odległość i higiena oraz 
maseczki). Wraz ze mną w spotkaniach będą uczestniczyć pracownicy 
administracji, którzy bezpośrednio przyjmują Państwa zgłoszenia. 

Jak wiemy, podstawowa forma aktywności lokatorów - członków 
spółdzielni mieszkaniowej to uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu, 
które w normalnych czasach powinno odbyć się do 30 czerwca każdego 
roku. 

P.S. Informacje o spotkaniu (termin, czas i miejsce) będą wywieszane na 
dwa – trzy dni wcześniej, ponieważ są one w terenie musimy uwzględnić 
warunki pogodowe. 

Proszę o Waszą aktywność i przekazywanie swoich spostrzeżeń i uwag 
oraz składanie swoich propozycji rozwiązań. Bo Spółdzielnie Mieszka-
niowe są tworzone przez mieszkańców i dla mieszkańców. Te rozmowy 
służą rozwojowi naszej Spółdzielni i za te spotkania z góry serdecznie 
dziękuję. 

Prezes Zarządu SM „JAS-MOS”
Piotr Szereda

Terenowe 
spotkania 
w SM „JAS-MOS”

Zdjęcia archiwalne
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Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo 
spółdzielcze (tekst jedn. z dnia 28 stycznia 2020 r. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 275 z późn. zmianami) działalność każdej spół-
dzielni, raz na trzy lata, jest poddawana pełnej lustracji pod 
względem legalności, gospodarności i rzetelności.

Ostatnia pełna lustracja Spółdzielni była przeprowadzona 
w 2017 r. i dotyczyła okresu od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 
2016 r. Kolejna lustracja za okres od 1 stycznia 2017 r. do 

Wyniki lustracji i pełny opis działalności Spółdzielni Mieszka-
niowej zawarte będą w Protokole lustracyjnym, który zostanie 

31 grudnia 2019 r. właśnie się rozpoczęła. Uprawniony Lustra-
tor, wyznaczony przez Regionalny Związek Rewizyjny Spół-
dzielczości Mieszkaniowej w Katowicach do badania działalno-
ści naszej Spółdzielni, czynności lustracyjne rozpoczął w dniu 
25 czerwca 2020 r. Lustracja zakończy się przed 30 września 
b.r. 

LUSTRACJA
przedstawiony przez Lustratora Radzie Nadzorczej i Zarządo-
wi Spółdzielni. 

Jak zwykle, po zakończeniu lustracji, z całym protokołem 
z lustracji członkowie będą mogli się zapoznać w siedzibie Spół-
dzielni przy ul. Słonecznej 18A lub na naszej stronie interne-
towej, po zalogowaniu się do serwisu członkowskiego. Szcze-
gółowa informacja o przeprowadzonej lustracji będzie przed-
stawiona przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu.

Rada Nadzorcza pracuje w cyklu miesięcznym i w każdym kolejnym 
biuletynie „Nasze Mieszkanie” staramy się przedstawić Państwu 
krótkie sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej. Tym razem przedsta-
wię Państwu informację jakimi najważniejszymi sprawami zajmo-
wała się Rada Nadzorcza w miesiącach: maj i czerwiec 2020 r. 
– Ewa Kachnic Zastępca Przewodniczącego RN SM „JAS-MOS”. 

Na majowym posiedzeniu Rada Nadzorcza i Zarząd omawiali 
następujące tematy:

Zarząd przedstawił informację o zaawansowaniu prac zmierza-
jących do realizacji planu remontów na 2020 r. Zastępca 
Prezesa ds. technicznych poinformował, że finansowe zaawan-
sowanie robót wynosi ok 20% i jest podobne do zaawanso-
wania prac w poprzednich latach w analogicznym okresie. 
Część prac jest obecnie w trakcie realizacji i wykonanie rze-
czowe planu remontów jest bardziej zaawansowane niż wyko-
nanie finansowe. Ponadto do połowy maja wykonano więk-
szość robót z planu remontów 2019 r. (np. windy i malowanie 
klatek schodowych), których realizacja była przeniesiona na 
2020 r. Pozostały do wykonania jedynie prace, które są uza-
leżnione od udostępnienia mieszkań przez lokatorów. Ponadto 
Zastępca Prezesa poinformował Radę, że obecnie wstrzymana 
została procedura przetargowa na remont instalacji c.o. w bu-
dynku przy ul. Staszica 8 ze względu na konieczność dostoso-
wania projektu do nowych przepisów. Mogą również wystąpić 
problemy z terminem wykonania wind na ul. Śląskiej z uwagi na 
problemy z dostawą części z Włoch. Pozostałe prace przebie-
gają zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

W wyniku udzielonych wyjaśnień Rada Nadzorcza podjęła sto-
sowną uchwałę. 

W oparciu o wyniki ankietowania zgodnie z „Zasadami realiza-
cji i finansowania dociepleń budynków stanowiących zasoby 
mieszkaniowe Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” w Ja-
strzębiu-Zdroju” Zarząd wystąpił z wnioskiem do Rady Nad-
zorczej o wyrażenie zgody na realizację prac dociepleniowych 
na budynkach przy ul. Górniczej 38 i Ofiar Faszyzmu 7-15.  
Zastępca Prezesa ds. technicznych wyjaśnił, że zakres prac 
obejmować będzie docieplenie ścian podłużnych i stropów 
piwnic oraz montaż paneli fotowoltaicznych. Zaznaczył, że 
montaż paneli nie był przedmiotem ankietowania mieszkań-
ców, ale koszt ich montażu to ok. 10% planowanej inwestycji. 
W związku z tym ich montaż nie wpłynie na wysokość stawki na 
fundusz ocieplenia budynków jedynie może wydłużyć okres 
jego spłaty.  Pokrycie kosztów powyższych zadań planowane 
jest z uzyskaniem dofinansowania w ramach konkursu zorgani-
zowanego przez WFOŚiGW w ramach programu „Wsparcie 
efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w wo-
jewództwie śląskim”. Szacowany koszt poszczególnych zadań 
to ok. 570 tys. zł w budynku przy ul. Górniczej 38  i 620 tys. zł 
w budynku przy ul. Ofiar Faszyzmu 7-15.

Rada Nadzorcza przyjęła jednogłośnie informację.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja 
Rewizyjna przy okazji prowadzanej kontroli dot. gospodarki 
lokalami użytkowymi wystąpiła do Zarządu z prośbą o przy-
gotowanie na plenarne posiedzenie RN informacji dotyczącej 
udzielonych najemcom lokali użytkowych i dzierżawcom terenu 
ulg z tytułu ograniczenia działalności w związku z pandemią ko-
ronawirusa. Poinformował, że podczas przeprowadzanej kon-

Rada Nadzorczą uchwałą wyraziła zgodę na odstąpienie od prze-
targu nieograniczonego. 

Zarząd wystąpił z wnioskiem o podjęcie przez RN uchwały 
o odstąpienie od przetargu i wyłonienie oferty na ubezpie-
czenie zasobów mieszkaniowych Spółdzielni w oparciu o pro-
cedurę negocjacji cenowych z zachowaniem zasad badania ryn-
ku ubezpieczeń i wyboru najkorzystniejszej oferty dla Spół-
dzielni. Uzasadniając wniosek Zastępca Prezesa ds. ekono-
micznych - Główna Księgowa wskazała na obecną sytuację epi-
demiologiczną ogłoszoną w naszym kraju oraz podkreśliła, że 
działalność ubezpieczeniową mogą  prowadzić podmioty wy-
łącznie za zezwoleniem ministra właściwego do spraw instytu-
cji finansowych. Są to podmioty spełniające określone wyma-
gania wynikające z ustawy o działalności ubezpieczeniowej i re-
asekuracyjnej. Z tego powodu zasadną formą wyłonienia ofer-
ty jest forma odstąpienia od przetargu, gdyż zapytania ofer-
towe kierowane są do określonego rodzaju podmiotów speł-
niających te wymagania oraz posiadających doświadczenie 
w ubezpieczaniu zasobów mieszkaniowych, bez konieczności 
publikowania ogłoszeń w mediach lokalnych, co znacznie obni-
ży koszty ogłoszenia takiego przetargu. Wyłonienie oferenta 
zostanie dokonane zgodnie z regułami określonymi w regula-
minie wyboru oferentów obowiązującym w Spółdzielni w dro-
dze negocjacji cenowych z oferentami, do których zostaną wy-
słane zapytania ofertowe. 

Na czerwcowym posiedzeniu najważniejszymi omawianymi 
przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd były sprawy: 

Zarząd wystąpił do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zatwier-
dzenie korekty planu remontów nieruchomości budynkowych 
na 2020 r. Zastępca Prezesa ds. technicznych wyjaśnił, że ko-
rekta została zaproponowana z uwagi na urealnienie plano-
wanych kwot na poszczególne roboty na podstawie przepro-
wadzonych przetargów oraz skorygowanie bilansu funduszu 
nieruchomości po zakończeniu 2019 r. W korekcie planu zapro-
ponowano również dodatkowe prace na kilku nieruchomoś-
ciach, tj.: uzupełnienie ubytków asfaltowych i regulacje studni 
na zasobach, remont instalacji domofonowej na ul. Zielonej 
33-44 i 76a-j, wykonanie oświetlenia klatek na ul. Śląskiej i Ka-
szubskiej, remont dachów na ul. Górniczej 40 i Ofiar Faszyzmu 
7-15. Korekta planu nie zakłada zmian w wysokości opłat pono-
szonych na fundusz remontowy. 
W wyniku udzielonych wyjaśnień i krótkiej dyskusji RN jednogłoś-
nie podjęła uchwałę w sprawie korekty planu remontów.

Krótkie sprawozdanie z pracY Rady Nadzorczej 
troli Komisja otrzymała informację, że wniosek umożliwiający 
ubieganie się o ulgi w płatnościach został przekazany wszyst-
kim najemcom i dzierżawcom naszej Spółdzielni. Natomiast na 
marcowym posiedzeniu Rada Nadzorcza jednogłośnie ustaliła, 
że ewentualne ulgi w opłatach będą udzielane na indywidualne 
wnioski najemców.

Dziękuję za uwagę - Ewa Kachnic 

Z protokołami z Posiedzeń Rady Nadzorczej, które odbyły się 
w miesiącu maju 2020 r. oraz czerwcu 2020 roku Członkowie 
Spółdzielni mogą zapoznać się na stronie www.smjasmos.pl. 

W wyniku udzielonych wyjaśnień RN przyjęła przedstawioną 
informację. 

Zastępca Przewodniczącego 

Prezes Zarządu poinformował Radę Nadzorczą, że otrzymał 
odpowiedź na interpelację złożoną do Urzędu Miasta w spra-
wie zgody na budowę oraz technologię budowy garaży na 
osiedlu Złote Łany. Potencjalni kupcy terenu dopytywali o mo-
żliwość budowy garaży lekkiej konstrukcji. Poinformował 
Radę, że z uzyskanej odpowiedzi wynika, że dopuszczalna jest 
konstrukcja budynków zarówno murowana, stalowa jak i pre-
fabrykowana. 

Ponadto poinformował, że w najbliższym czasie Zarząd prze-
prowadzi negocjacje na zakup poszczególnych działek na os. 
Złote Łany z przeznaczeniem pod budowę garaży. 

Prezes Zarządu poinformował Radę Nadzorczą, że z uwagi na 
panująca epidemię, wielu najemców i dzierżawców naszych 
lokali znalazło się w  trudnej sytuacji finansowej. Zarząd, chcąc 
wyjść naprzeciw naszym najemcom z jednej strony chciał po-
móc przetrwać okres kryzysu, a z drugiej strony utrzymać 
najemców, którzy generują dochody dla naszej Spółdzielni. Za 
zgodą i przy akceptacji Rady Zarząd zastosował ulgi w płatnoś-
ciach na okres nie dłuższy niż dwa miesiące. W związku z po-
wyższym po konsultacjach z Radcą Prawnym został przygoto-
wany stosowny wzór wniosku, który był przekazany wszystkim 
zainteresowanym podmiotom gospodarczym. Na indywidual-
ny wniosek kontrahenta o wysokości i okresie stosowania ulg 
każdorazowo decyzję podejmował Zarząd. Zarząd przedstawił 
Radzie wykaz kontrahentów, którym udzielono ulgi wraz z in-
formacją o okresie ich obowiązywania. Prezes poinformował, 
że na 121 kontrahentów ulgi otrzymało 48 najemców. Człon-
kowie RN wnieśli zapytania dot. kryteriów jakimi kierował się 
Zarząd udzielając ulg. W odpowiedzi Prezes poinformował, że 
była to subiektywna opinia Zarządu, który brał pod uwagę czy 
prowadzona działalność była całkowicie zaprzestana, czy też 
ewentualne zaległości najemcy, 

Rady Nadzorczej SM „JAS-MOS”.
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TERMOMODERNIZACJA 2020

W przypadku kompleksowych dociepleń po-

szczególnych budynków, zgodnie z obowią-

zującymi zasadami rozliczania kosztów termo-

modernizacji, jedynie mieszkańcy budynków 

kompleksowo docieplanych biorą udział w fi-

nansowaniu tych prac po wyrażeniu takiej woli 

przez wymaganą większość. Uważa się, że 

mieszkańcy wyrażają zgodę na ocieplenie bu-

dynku, jeżeli co najmniej 55 % użytkowników 

lokali biorących udział w ankietowaniu (tzn. 

tych, którzy zwrócili wypełnione oświadczenie 

do ankiety we wskazanym w niej terminie 

i miejscu) w danym budynku wyrazi zgodę na 

jego ocieplenie wraz z jednoczesnym zobo-

wiązaniem się do pokrycia kosztów prac. Użyt-

kownikom każdego lokalu przysługuje w ankie-

tach jeden głos. 

Trwają prace termomodernizacyjne zaplano-

wane do realizacji w 2020 roku w oparciu o ko-

lejną umowę z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej 

w Katowicach. Budynki objęte wnioskiem to: 

Słoneczna 4-8, Słoneczna 32-42, Zielona 

33-43, Zielona 1-3, Zielona 76 a-j oraz Krótka 

2-6. Wartość przeprowadzanych robót to pra-

wie 3,8 mln zł, a wysokość kredytu uzyskanego 

z WFOŚiGW to prawie 3 mln zł (z czego nawet 

35 % może zostać umorzone). Prace w zdecy-

dowanej większości przypadków przebiegają 

bez większych problemów zaś budynki oprócz 

zwiększonej izolacyjności cieplnej zyskują wi-

zualnie. Wstępnie zakończenie prac planowa-

no na listopad br., lecz tempo ich realizacji 

wskazuje, że wykonanie ich nastąpi o wiele 

wcześniej. Obok przestawiamy zdjęcia obra-

zujące budynki przed i po wykonaniu prac do-

ciepleniowych oraz zdjęcia wykonane podczas 

realizacji robót na pozostałych obiektach.

Dzwoniąc na numery główne Spółdzielni: 

Przypominamy adres mailowy Spółdzielni: sm@smjasmos.pl

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” przypomina 
o czasowym ograniczeniu zakresu prac wymagających bez-
pośredniego kontaktu z Mieszkańcami w budynkach i miesz-
kaniach oraz o ograniczeniu bezpośredniego dostępu do biur 
Spółdzielni w związku z panującą epidemią CIVID-19. Zała-
twianie spraw do odwołania nadal odbywać się będzie wy-
łącznie telefonicznie lub mailowo. 

Zarząd informuje, że w siedzibie Spółdzielni przy ul. Słonecz-
nej 18 A została uruchomiona nowa dodatkowa usługa tele-
foniczna polegająca na możliwości dzwonienia bezpośrednio 
do komórek bez konieczności wybierania numerów głów-
nych centrali. 

Dotychczasowy sposób łączenia jest również nadal dostępny.

32 47 626 36,   32 47 626 37,   32 47 626 38,   32 47 610 74  GZM -  zieleń   32 47 836 50

Windykacja    32 47 836 62
GZM - kierownik   32 47 836 55

Dodatkowy nowy sposób łączenia - to wybieranie bezpo-
średnio jednego z poniższych numerów:

Dział   Bezpośredni numer 

należy, po zgłoszeniu się spikera, wybrać numer wewnętrz-
ny lub poczekać i poprosić o połączenie przez pracownika 
Spółdzielni. 

Sekretariat   32 47 836 30
Kancelaria    32 47 836 57

Ekonomiczny - kierownik  32 47 836 58
Czynsze   32 47 836 61

Kancelaria    32 47 836 47

Czynsze   32 47 836 68
Członkowski   32 47 836 37
Lokale użytkowe   32 47 836 53
Windykacja    32 47 836 60

Przypominamy również numery telefonów do administracji 
osiedlowych:

Księgowość - kierownik    32 47 836 56

Księgowość     32 47 836 59
Techniczny - kierownik    32 47 836 54

Nadzór elektryczny    32 47 836 41

Techniczny – nadzór budowlany  32 47 836 51

Księgowość     32 47 836 42

Techniczny – nadzór wod.-kan.  32 47 836 52

Informacja

Os. Zdrój, Chrobrego, 
Przyjaźń, Złote Łany
Jastrzębie-Zdrój
ul. Staszica 8
32 47 61 255, 32 47 63 141

Wodzisław Śl.
Pl. Zwycięstwa 12
32 45 51 590

Os. Bożka
Jastrzębie-Zdrój
ul. Zielona 5
32 47 18 170, 32 47 53 021

Os. Pionierów
Jastrzębie-Zdrój
ul. Kaszubska 3
32 47 30 169

Krótka 2-6 przed i po dociepleniu

Słoneczna 32-42 przed i po dociepleniu

Słoneczna 4-8 przed i po dociepleniu

Zielona 33-43 przed i po dociepleniu

Prace dociepleniowe na Zielonej 76 a-j oraz Zielonej 1-3
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WYTYCZNE PRZECIWEPIDEMICZNE DLA 
FUNKCJONOWANIA PLACÓW ZABAW

Celem wytycznych jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrona 
zdrowia dzieci korzystających z placów zabaw, jak również ich 
opiekunów poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia wiru-
sem SARS-CoV-2.

Zasady organizacji i funkcjonowania 
placów zabaw w dobie COVID-19.

5. W sytuacji gdy na placu zabaw nie można zachować dys-
tansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę 
przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej 
kontynuowanie w późniejszym czasie.

6. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki po-
zwalające na utrzymanie higieny dziecka (np. chusteczki do 

2. Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez 
objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (doty-
czy to również opiekunów).

3. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny mię-
dzy sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które 
wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).

Jak wcześniej Państwa informowaliśmy place zabaw zostały 
zamknięte w miesiącu marcu i był zakaz korzystania z nich ze 
względu na ograniczenie możliwości zakażenia dzieci i opie-
kunów. Obecnie epidemia nie minęła, ale zostały zniesione czę-
ściowe obostrzenia. W związku z okresem letnim i sprzyjającą 
pogodą liczymy się z tym, że większość maluchów będzie chcia-
ła korzystać z placów zabaw, a starsze dzieci i dorośli z placów 
rekreacyjnych – siłowni. W międzyczasie został dokonany 
przegląd urządzeń oraz wymieniony piasek w piaskownicach. 
Z dniem 26.06.2020 r. Spółdzielnia podjęła decyzję o otwarciu 
placów zabaw i siłowni jednakże pod pewnymi warunkami 
określonymi na podstawie wytycznych z Sanepidu. Poniżej 
przedstawiamy wytyczne i prosimy opiekunów o rozważne 
korzystanie przez dzieci z placów zabaw i rekreacyjnych.

4. Opiekunowie przebywający na placu zabaw są zobowią-
zani przebywać w maseczkach lub przyłbicach.

1. Przed rozpoczęciem używania urządzeń zabawowych 
opiekunowie są zobowiązani zdezynfekować ręce dzieciom 
oraz urządzenie zabawowe, z którego dziecko/dzieci korzy-
stają.

umycia rąk) oraz czuwali nad przestrzeganiem podstawowych 
zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz 
z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie 
w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku innych).

7. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz 
opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu za-
baw.

8. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub 
dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku 
życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

Place zabaw a czas pandemii

9. Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trak-
cie zabawy.

10. W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia nie-
pokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt 
na placu zabaw.

11. W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z wła-
snych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby 
nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do 
domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub 
wyprane.

Proces likwidacji szkód przez TU UNIQA przebiega sprawnie 
i szybko. Przyznanie odszkodowania zależne jest od przepro-
wadzenia procedury likwidacyjnej, która ustala min. zasadność 
wniosku, rozmiar szkody i wysokość należnego odszkodowa-
nia. Spółdzielnia korzysta z szerszego zakresu ubezpieczenia. 
Przyjęta przez Spółdzielnię właściwa wartość 1m²  budynków 
mieszkalnych ma korzystny wpływ na wysokość wypłacanych 
odszkodowań (bez pomniejszania o zużycie zasobów). Obser-
wując współpracę na linii lokator – ubezpieczyciel można za-
obserwować, że w  ostatnim czasie wzrósł poziom oczekiwań. 
Standardem w tej chwili jest zapewnienie pełnej obsługi w za-
kresie przeprowadzenia całego procesu likwidacji szkody 

Spółdzielnia,  jak co roku, zawarła polisę na ubezpieczenie ma-
jątku. Od lat współpracujemy z Towarzystwem Ubezpieczenio-
wym UNIQA posiadającym doświadczenie na rynku w zakresie 
ubezpieczenia zasobów mieszkaniowych. Wieloletnia współ-
praca  przebiega w sposób zadawalający. W mieszkalnictwie 
mamy do czynienia ze szkodowością frekwencyjną, więc bar-
dzo ważny jest wybór odpowiedniego ubezpieczyciela, który 
będzie w stanie profesjonalnie i  sprawnie zająć się likwidacją 
szkód i ma w tym zakresie odpowiednie doświadczenie. 

Spółdzielnia prowadzi  szereg działań prewencyjnych w celu 
zapobiegania wzrostowi szkodowości, m.in. termomoderniza-
cję budynków mieszkalnych, remonty dachów, wymianę in-
stalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej. Montaż kamer 
monitoringu w budynkach mieszkalnych i na zewnątrz budyn-
ków wpływa na podniesienie stanu bezpieczeństwa mieszkań-
ców oraz ogranicza ilość dewastacji i kradzieży mienia. System 
całodobowego monitoringu pozwala również na ustalenie 

z uwzględnieniem kompletowania dokumentacji potrzebnej do 
zlikwidowania szkody, tak, aby do lokatora należało tylko zło-
żenie kilku podpisów. To bardzo dobry trend, który co prawda 
generuje konieczność zwiększania nakładu pracy pracowni-
ków spółdzielni, ale to pracownicy posiadają wiedzę jak taka 
dokumentacja powinna wyglądać, aby proces likwidacji szkody 
przebiegał jak najmniej boleśnie.

Z analizy szkodowości wynika, iż najwięcej szkód w lokalach 
mieszkalnych powstaje w przypadku wymiany instalacji wod-
no-kanalizacyjnej lub c.o. przez mieszkańców naszych zaso-
bów. Odszkodowania z tytułu zalań, wypłacone przez Ubezpie-
czyciela, stanowią 45% ogółu wszystkich odszkodowań. 

Ubezpieczenie majątku oraz sposoby likwidacji 
szkód w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni

sprawcy szkody lub kradzieży, a co za tym idzie, odzyskanie 
utraconego mienia lub pokrycia kosztów przez sprawcę zda-
rzenia bez kierowania wniosku do ubezpieczyciela. 

W przypadku dewastacji  pracownicy Spółdzielni dokładnie 
analizują nagrany obraz w systemie. Dzięki znajomości terenu, 
a także mieszkańców naszych zasobów, w większości przy-
padków nasi pracownicy samodzielnie próbują ustalić  sprawcę 
zdarzenia i polubownie wezwać go do pokrycia szkody. Ściśle 
współpracują również z Policją, Strażą Miejską poprzez prze-
kazywanie informacji o zarejestrowanych zagrożeniach i de-
wastacjach.

Polisa Spółdzielni pokrywa swoim zakresem wszystkie najbar-
dziej typowe scenariusze szkodowe, z którymi możemy mieć do 
czynienia w mieszkalnictwie, takie jak pożar, zalanie, wybuch, 
itp. Budownictwo mieszkaniowe w Polsce rozwija się dyna-
micznie, ubezpieczenie w tym sektorze to rzecz niezbędna. Do-
tyczy to zarówno ubezpieczenia mienia, jak i odpowiedzial-
ności cywilnej podmiotów związanych z własnością, użytkowa-
niem i zarządzaniem nieruchomościami. 

2 M



Konkurs 

plastyczny 

rozstrzygnięty
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„Ja i moja Spółdzielnia w czasie pandemii”, którego organizatorem była 

Jury konkursu postanowiło wyróżnić wszystkich uczestników konkursu. 
Prace zostały wykonane przez następujące osoby: 

       Marta Mylak – lat 9,   Barbara Burek – lat 5,           Dominik Burek – lat 7,
 
       Wiktoria Kłopeć – lat 9,         Kacper Kłopeć – lat 6.

p. Janina Bogusz-Wiśniewska – Sekretarz Rady Nadzorczej, został rozstrzygnięty. 

Ogłoszony przez Spółdzielnię, w miesiącu maju b.r.,  konkurs plastyczny 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, 
że pod przewodnictwem p. Janiny Bo-
gusz-Wiśniewskiej dzieci uzdolnione 
plastycznie starają się również upięk-
szyć klatki schodowe na zasobach 
Spółdzielni. 

Od Redakcji:

Obok prezentujemy zdobienie ścian 
malowidłami przez Olgę Błaszczyk ze 
Szkoły Podstawowej nr 16 oraz Mar-
tę Mylak ze Szkoły Podstawowej nr 9.
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Bardzo trudna sytuacja z zapasami krwi wynika z tego, że jest 
tylko wytwarzana w sposób naturalny i nic nie może jej zastą-
pić. Do jej pozyskania są potrzebni dawcy i jej zapasy muszą być 
na bieżąco odświeżane. Krew może być przechowywana w wa-
runkach optymalnych tylko 6 tygodni, a płytkowa nie dłużej niż 
5 dni. Jeżeli nie zostanie wykorzystana, to musi byś później uty-
lizowana. Obecnie jej zapasy nie mogą być tak jak przed pande-
mią uzupełniane. Z tego powodu i z wynikających  ograniczeń 
nie są przeprowadzane tradycyjne akcje krwiodawstwa w szko-
łach, przed centrami handlowymi i dlatego ilość osób oddają-
cych krew znacznie się zmniejszyła. To wszystko czyni sytuację 
bardzo trudną, a momentami - wręcz krytyczną.

Z czego to wynika?

Czy są teraz organizowane akcje krwiodawstwa?

Jak wygląda obecnie sytuacja z oddawaniem krwi?

Zagraża to przede wszystkim różnym zabiegom i operacjom?

Dlaczego tak się dzieje?

Jest bardzo źle i to nie tylko z powodu pandemii. Zaczyna bra-
kować krwi i  sytuacja jest krytyczna. Mówi o tym pan Andrzej 
Kinasiewicz - przewodniczący Rejonowej Rady Honorowych 
Dawców Krwi przy Oddziale Rejonowym PCK w Jastrzębiu-
Zdroju.

Przy pandemii zapominamy, że są wypadki komunikacyjne, 
ludzi trapią też inne poważne choroby, nawet bardziej niebez-
pieczne i wielu chorych, rannych  potrzebuje krwi i to nie tylko 
do leczenia, ale wręcz do ratowania życia, a zasoby krwi kurczą 
się dramatycznie.

Dokładnie tak. Wiele z nich z tego powodu jest przekładane. 
Możemy się domyślać czym to może się skończyć. Podczas 
poważnych  operacji zużywa się od 2 do 5 litrów krwi. Jeden 
dawca jednorazowo może oddać tylko 0,45 litra, jest to tzw. jed-
na donacja. Mężczyzna może oddać krew do 6 razy w roku, ko-
bieta do 4 razy w roku. Widać z tego wyraźnie jak ważna jest jak 
największa liczba dawców krwi. I jak ważna jest systematycz-
ność.

Ostatnio w sobotę, 27 czerwca 2020 r. odbyła się akcja odda-
wania krwi przed siedzibą Wydziału Nauk Społecznych Wyż-
szej Szkoły Bezpieczeństwa w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy 
1 Maja 61. Podczas akcji do oddania krwi zarejestrowano 
42  osoby. Krew oddało 35 jastrzębskich Honorowych Krwio-

Czy to nie jest niebezpieczne dla samego dawcy?

Jak wygląda cały proces oddania krwi?

Ale teraz, w okresie pandemii?

dawców. Łącznie pobrano 15750 ml krwi pełnej. RCKiK w Raci-
borzu uważa tę akcję za bardzo udaną. Funkcjonują także stałe 
punkty krwiodawstwa. W Jastrzębiu-Zdroju taki punkt działa na 
osiedlu Przyjaźń, przy ulicy Krasickiego 21, w dawnym szpitalu 
dziecięcym, w byłym punkcie przyjęć nocnych i świątecznych 
„HERMED”. To ładny, nowo wyremontowany i dobrze urządzo-
ny punkt, czynny od poniedziałku do piątku, od 7:30 do 13:30, 
a także w każdą drugą sobotę miesiąca od 8:00 do 13:00. Dla 
unikania kolejek, szczególnie w okresie pandemii, dawcy są zapi-
sywani na konkretne terminy. Zapisy przyjmowane są telefo-
nicznie lub poprzez stronę internetową Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu www.rckik.pl.

Dawca musi być pełnoletni i w dobrym stanie zdrowia. Na po-
czątku są wypełniane odpowiednie ankiety, żeby ustalić, czy je-
go stan zdrowotny jest odpowiedni, następnie jest badany 
przez lekarza pod kątem możliwości oddania krwi. Musimy być 
całkowicie pewni, że dawcy nic nie zagraża i jego krew jest zdro-
wa, a także, że sam dawca jest w pełni zdrowy. Dopiero wtedy 
następuje właściwe pobranie. Całość trwa około 45 minut, a sa-
mo pobranie krwi zajmuje od 6 do 10 minut.

Absolutnie, nie. Dorosły człowiek ma w sobie 5-6 litrów krwi, 
a pobierane jest tylko 0,45 litra - jedna donacja. Ubytek krwi 
w jego organizmie regeneruje się już po 24 godzinach, bez żad-
nej szkody dla dawcy.

Samo pobieranie krwi nie niesie absolutnie żadnego ryzyka 
zarażenia. Poza tym są zachowane ścisłe i na ten czas bardzo za-
ostrzone warunki sanitarne i procedury. Dawcy są zapisywani 
na konkretne godziny bez dłuższego czekania i gromadzenia 
się. Są odpowiednio izolowani od siebie. Tutaj ryzyko zakażenia 
jest zminimalizowane niemalże do zera i jest zdecydowanie 
mniejsze niż w innych miejscach.

Jak wielu jest krwiodawców w Jastrzębiu?
Ilu jest dokładnie, to trudno powiedzieć. W Jastrzębiu mamy 
ok. 6000 honorowych krwiodawców, którzy co roku oddają po-
nad 6000 litrów krwi. Z naszym Miejskim Klubem Honorowych 
Dawców Krwi im. Henryka Sławika związanych jest 290 osób, 
w tym 280 członków Polskiego Czerwonego Krzyża, którzy 

KREW PILNIE POTRZEBNA !!!

Na czym polega działalność waszego Klubu? 

w 2019 r. oddali ok. 90 litrów krwi. Wielu naszych stałych 
krwiodawców czyni to  regularnie, ale ze względu na epide-
miczne ograniczenia jest to teraz absolutnie niewystarczające. 
Są wśród nas prawdziwi rekordziści krwiodawstwa, np.: Ry-
szard Małecki i Aleksander Czajka oddali ponad 100 litrów 
krwi każdy, Kappa Maciej, Łakomy Jan, Pyśk Antoni, czy Wie-
sław Lasyk, wieloletni prezes jastrzębskiego oddziału PCK pra-
wie 100 litrów oraz wielu innych po kilkadziesiąt litrów. Dla 
mnie są to prawdziwi bohaterowie, o których niestety zbyt wie-
le się nie mówi. Czasem w mediach prezentuje się ludzi, którzy 
ocalili jedną osobę. I bardzo dobrze!, ale czy ktoś policzył, ilu lu-
dziom tacy bezimienni dawcy krwi pomogli uratować życie i to 
całkowicie bezinteresownie? To może być nawet 40 krwio-
dawców potrzebnych dla uratowania jednej osoby podczas 
ciężkiej operacji! Niestety w tych czasach ta ofiarność dotych-
czasowych dawców nie wystarcza i bardzo potrzebna jest po-
moc innych. Tym bardziej, że wielu z nas z powodu wieku, poja-
wiających się chorób zmuszona jest do zaprzestania oddawania 
krwi. Potrzebni są następcy.

Jastrzębianie i mieszkańcy okolicznych miejscowości, wiem jak 
potraficie być ofiarni. Teraz jest okazja, aby to kolejny raz 
okazać. Punkt poboru krwi na „Przyjaźni” czeka na Was. Wielu 
ludzi potrzebuje Waszej krwi! Dołączcie do nas!

Tylko na oddawaniu krwi?
Oddawanie krwi jest naszą główną działalnością, ale nie tylko. 
Gdzie tylko się da, propagujemy naszą szlachetną ideę. 
Organizujemy akcje krwiodawstwa, zachęcamy do oddawania 
krwi na prelekcjach i czynnego przyłączenia się do nas. Nasz 
Klub jest jednym z najaktywniejszych w regionie, a szkolni 
krwiodawcy, jak ci z Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobies-
kiego znani są nie tylko w lokalnym środowisku, ale nawet w ca-
łym kraju. Poza tym staramy się integrować naszych członków. 
Spotykamy się na różnych imprezach towarzyskich, jak festyny,  
pikniki żeglarskie, czy strzeleckie, i wtedy dobrze się razem ba-
wimy z całymi rodzinami. Zapraszamy wszystkich chętnych do 
nas. Spotkacie tu wspaniałych, ofiarnych ludzi, gotowych po-
magać innym i oddawać cząstkę siebie drugiemu człowiekowi. 
Teraz służba zdrowia walczy na gorącym froncie z epidemią, 
która ma ocalić nas wszystkich. Ale to nie tylko ten jeden front. 
Społeczeństwo potrzebuje naszej pomocy. Zwłaszcza naszej 
krwi.

Piękne balkony

Gąszcz kwiatów, skrzynki jak kwitnący ogród na balkonach  to oznaka lata. Na takim balkonie 
najprzyjemniej się wypoczywa. Pamiętać jednak należy o doborze odpowiednich skrzynek, 
pojemników i donic oraz ich zabezpieczeniach. Nie należy stawiać luzem donic na parapetach 
czy balustradach balkonów, gdyż grozi to ich spadnięciem i wyrządzeniem krzywdy przechod-
niom. Najlepiej stosować duże donice ustawiając je obok siebie na balkonach co daje gwaran-
cję bezpieczeństwa nawet przy dużych podmuchach wiatrów.

Porządkując donice suche i przekwitnięte kwiaty należy wyrzucać do kosza na odpady biode-
gradalne, a nie przez balkon na trawniki. 

Zakładając mini ogród na balkonach pamiętajmy o rozsądnym podlewaniu, aby wyciekająca 
woda nie powodowała szkód u lokatorów na niższych kondygnacjach.

Nawiązując do informacji zamieszczonej w wydaniu Gru-

dzień/2019 biuletynu „Nasze Mieszkanie” Zarząd Spółdzielni 

Mieszkaniowej „JAS-MOS” przypomina, że członkowie Spół-

dzielni mają możliwość zakupu terenu pod budowę garaży na 

ul. Wiejskiej w Jastrzębiu-Zdroju. Do zbycia pozostało 6 dzia-

łek, 4 działki do zabudowy kompleksów sześciu garaży i 2 dział-

ki do zabudowy kompleksów trzech garaży. 

W związku z dużą ilością członków zainteresowanych naby-

ciem wybranych, konkretnych działek Zarząd podjął decyzję 

o przeprowadzeniu negocjacji z zainteresowanymi Członkami 

Spółdzielni. Bliższe informacje zostaną zamieszczone na stro-

nie internetowej Spółdzielni, w zakładce „Ogłoszenia” oraz na 

klatkach schodowych budynków znajdujących się na Os. Złote 

Łany w terminie do 20 lipca 2020 r. 

UWAGA MIESZKAŃCY 
OS. ZŁOTE ŁANY





Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyj-
nych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, 
że nie jest używany, może zostać usunięty 
z drogi przez straż gminną lub policję na koszt 
właściciela lub posiadacza.

Z kolei artykuł 130a reguluje kwestię, że 
pojazd można usunąć na koszt właściciela 
w przypadku: 

Jak usunąć wrak z drogi

l nieokazania przez kierującego doku-
mentu stwierdzającego zawarcie umo-
wy obowiązkowego ubezpieczenia od-
powiedzialności cywilnej posiadacza 
pojazdu lub stwierdzającego opłacenie 
składki tego ubezpieczenia,

l przekroczenia wymiarów, dopuszczal-
nej masy całkowitej lub nacisku osi 
określonych w przepisach ruchu dro-
gowego, chyba że istnieje możliwość 
skierowania pojazdu na pobliską drogę, 
na której dopuszczalny jest ruch takie-
go pojazdu,

l pozostawienia pojazdu nieoznakowa-
nego kartą parkingową, w miejscu prze-
znaczonym dla pojazdu osoby niepełn-
osprawnej o obniżonej sprawności ru-
chowej,

Samochód blokuje miejsce parkingowe. Co 
robić w takiej sytuacji? Jeśli auto stoi na dro-
dze publicznej, można je usunąć, opierając 
się na kilku przepisach. Gorzej, jeśli zalega 
na drodze wewnętrznej, np. spółdzielni 
mieszkaniowej. 

Posiadacz to osoba, która nie musi być wła-
ścicielem, ale w momencie porzucenia dys-
ponowała samochodem.

Artykuł 50a Prawa o ruchu drogowym sta-
nowi:

l pozostawienia pojazdu w miejscu, 
gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch 
lub w inny sposób zagraża bezpieczeń-
stwu,

l pozostawienia pojazdu w miejscu obo-
wiązywania znaku wskazującego, że 
zaparkowany pojazd zostanie usunięty 
na koszt właściciela,

l jeżeli stan techniczny pojazdu zagraża 
bezpieczeństwu ruchu drogowego, po-
woduje uszkodzenie drogi albo narusza 
wymagania ochrony środowiska,

l jeżeli utrudnia prowadzenie akcji rato-
wniczej.

Przepisy jasno wskazują, że usunięcie z miej-
sca parkingowego porzuconego pojazdu jest 
możliwe, ale jest jeszcze druga strona meda-
lu. Wiele zależy od tego, na jakim terenie sa-
mochód został porzucony.

Samochód na drodze publicznej

Jeśli wrak znajduje się poza strefą publicz-
ną, na przykład na drodze wewnętrznej 
spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty 
mieszkaniowej, procedura usunięcia jest 
o wiele bardziej skomplikowana. W takim 
przypadku straż miejska może interwenio-
wać tylko wówczas, gdy pojazd zagraża 
bezpieczeństwu. W każdej innej sytuacji 
służby mundurowe mogą skontaktować się 
z właścicielem i poprosić go o zabranie zale-
gającego samochodu. Jeżeli interwencja 
służb nie pomoże, porzucony pojazd może 
usunąć zarządca terenu – wspólnota lub 
spółdzielnia mieszkaniowa. Jeśli zrobi to 
bez wiedzy i zgody właściciela pojazdu, 
zwrotu kosztów za usunięcie auta trzeba 
będzie się domagać w sądzie. Tylko zacho-
dzi pytanie gdzie taki samochód posta-
wić?

Jeżeli samochód zalega na drodze publicz-
nej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu 
mogącej stanowić fragment osiedla, proce-
dury pozbycia się niechcianego pojazdu są 
jasne.

Należy zadzwonić do straży miejskiej lub na 
policję i zgłosić problem. Służby przyjadą na 
miejsce i ocenią sytuację. Jeśli mundurowy 
stwierdzi brak tablic rejestracyjnych, stan 
wskazujący na nieużytkowanie albo realne 
zagrożenie dla środowiska (wycieki płynów 
eksploatacyjnych), wyśle do właściciela 
wezwanie do zaopiekowania się samocho-
dem, a właściciel będzie miał do 14 dni na 
podjęcie działań. W przypadku braku re-
akcji, laweta odstawi wrak na parking depo-
zytowy. Koszty holowania i postój pokrywa 
właściciel lub posiadacz. Jeżeli pojazd został 
usunięty na mocy wspomnianego artykułu 
130a, na odebranie samochodu z parkingu 
i uregulowanie kwestii finansowych prawo 
przewiduje trzy miesiące. Jeżeli służby dzia-
łają na mocy Art. 50a ten czas jest wydłu-
żony do sześciu miesięcy. Po określonym 
terminie auto przechodzi na własność gmi-
ny. W większości przypadków samorządy 
poddają maszynę utylizacji.

Samochód na drodze wewnętrznej

dla właściciela porzuconego pojazdu
Osoba, która porzuciła pojazd na drodze 
publicznej, musi się liczyć z możliwymi kon-
sekwencjami. Kary finansowe przewidzia-
ne przez prawo są dotkliwe. Porzucenie 
wraku w miejscu publicznym może skutko-
wać mandatem w wysokości 500 złotych. 
Jeśli samochód zagraża bezpieczeństwu, 

Konsekwencje finansowe 

8www.smjasmos.pl

KUPIĘ MIESZKANIE
ZA GOTÓWKĘ

tel. 730 712 776
n gotówka tego samego dnia - bez pośredników
n pomoc w formalnościach - szybka decyzja
n 100% bezpieczeństwa - bezkosztowna wycena nieruchomości

Jak pozbyć się samochodu, który blokuje miejsce parkingowe?
sprawa może skończyć się w sądzie, który 
może nałożyć na właściciela pojazdu lub 
posiadacza grzywnę wynoszącą 1 500 zło-
tych. Dodatkowo, właściciel lub posiadacz 
pojazdu musi liczyć się z kosztami usunię-
cia, holowania, przechowywania na parkin-
gu depozytowym oraz późniejszej, ewentu-
alnej utylizacji.


