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zMIaNy 
STaTUTU 

SPóŁDzIELNI

współpraca 
z korzyścią 

dla rodziców i dzieci 

z prac 
rady 

nadzorczej

po nowemu, 
czyli poremontowe 

metamorfozy

plan zajęć 
organizowanych 

w klubach

STR. 2 STR. 3 STR. 3 STR. 4-5 STR. 7

UwAGA!

Z grudniowym wydaniem naszego dwumiesięcznika trafi do Pań-
stwa dodatek – kalendarz, którego karty zdobić będą reprodukcje 
prac plastycznych dzieci z klubów osiedlowych TSM „OSKARD”.

KALENDARZ STANOwIĆ BĘDZIE 
DODATEK DO GAZETy! 

Z grudniowym wydaniem naszego dwumiesięcznika trafi do Pań-

OGŁOSZENiA 
i REKlAMY 

W GAZEciE „OSKARD”

Dzwoń: 

32/323-21-55, 
32/323-21-42

lub przeczytaj: 
www.oskard.tychy.pl/gazeta 

Budżet obywatelski na 2022 r. 
– bardzo dobre wyniki głosowania

Niestety, aby ktoś mógł wygrać, ktoś musi przegrać. 
W głosowaniu przepadł projekt pn. Remont parkingu przy 
ul. Moniuszki 5-16 – autor: Jan Zaborowski oraz pro-
jekt ogólnomiejski pn. Kwiatowy ogród przy Przedszkolu 
nr 29 przy ul. Hubala 7– autor: Agnieszka Borecka. 

Projekty te uzyskały całkiem dobrą punktację, nie-
mniej wyniki te nie zdołały zapewnić zwycięstwa.

Dziękujemy zatem autorom projektów oraz miesz-
kańcom za zaangażowanie i poparcie zgłoszonych 
projektów. Tegoroczny wynik jest jak najbardziej 
satysfakcjonujący. Pozytywnym zjawiskiem jest to, że 
propozycji projektów składanych do kolejnych edycji 
Budżetu Obywatelskiego mamy z roku na rok coraz 

więcej i są one coraz ciekawsze. Jesteśmy za to bar-
dzo wdzięczni i już dziś zachęcamy do wzięcia udziału 
w przyszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, który 
choć w części pozwoli na realizację oczekiwań mieszkań-
ców miasta Tychy – finansowanych z budżetu Miasta. 

Więcej informacji na temat wszystkich projek-
tów, które zostały wybrane przez mieszkańców do 
realizacji w ósmej edycji Budżetu Obywatelskiego 
można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Mia-
sta www.umtychy.pl w zakładce Dla mieszkańców 
– Budżet Obywatelski lub bezpośrednio na stronie 
www.razemtychy.pl

<TR

Zgodnie z zapowiedziami 7 października br. na stronie internetowej www.razemtychy.pl 
opublikowane zostały przez Miasto Tychy wyniki głosowania  – zwycięskie projekty ósmej 
edycji Budżetu Obywatelskiego, które zostaną zrealizowane w 2022 r. 

Z dziewięciu projektów zgłoszonych przez mieszkańców naszych zasobów i promowanych przez naszą 
Spółdzielnię – zwyciężyło aż siedem i to z całkiem dobrą punktacją:

lokalizacja Wygrane projekty
liczba 

przyznanych 
punktów

Szacunkowy
koszt realizacji

Projekt 
ogólnomiejski 

dotyczący 
całego miasta

Doposażenie placu zabaw 
przy Przedszkolu nr 22 

przy ul. Dąbrowskiego 85 
– autor Ilona Grządzielewska

995 260 000 zł

Osiedla D, G
Remont parkingu przy 

al. Niepodległości  222-224 
– autor: Elżbieta Tarnowska

177 180 000 zł

Osiedla M, u
Budowa placu zabaw i strefy relaksu 

dla małych i dużych przy ul. ujejskiego
– autor: Wiktor Szejner

409 225 342 zł

Osiedla H, Ł
Budowa oświetlenia przy ul. Hubala, 

przy Przedszkolu nr 29 
– autor: Grzegorz Lutnik

192 50 000 zł

Osiedla N, O

Budowa altany śmietnikowej
przy ul. Orzeszkowej 17-29  

–  autor: Piotr Lada
256 150 000 zł

Remont schodów 
przy ul. Armii Krajowej 10 

– autor: Mikołaj Figlarski
204 38 000 zł

Osiedle R Remont parkingu przy ul. Wł. Reymonta 9-28 
– autor:  Henryk Radwański

670 168 910 zł
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ekspresem po rejonach

GZM 1
<  Rozpoczęliśmy prace związane z malowaniem klatek schodowych w budynku przy 

ul. Gen. Ch. de Gaulle’a 3-9. W trakcie tych prac zmodernizowane będzie oświetlenie 
klatek schodowych, gdzie zastosowane zostaną energooszczędne lampy LED sterowane 
czujnikami ruchu. Prace prowadzone są przez nasz Zakład Remontowo-Budowlany.

<  Przystąpiliśmy do robót związanych z zabezpieczeniem połaci dachowej budynku przy 
al. Niepodległości 156-178. Te prace również przeprowadzać będzie Zakład Remonto-
wo Budowlany TSM „OSKARD”.

<  Prowadząc kontrolę naszych zasobów coraz częściej zauważamy rowery przypinane 
do balustrad na klatkach schodowych budynków. Nie przechowujmy w ten sposób 
jednośladów, ponieważ stwarza to zagrożenie pożarowe i wyraźnie zawęża drogę 
ewakuacyjną w budynku.

GZM 2
<  W budynku przy ul. X. Dunikowskiego 2-4c zakończono wymianę instalacji gazowej. 

Roboty zrealizował ZRB TSM „OSKARD”.
<  Zakończono trzeci pokos trawy na terenach administrowanych przez Rejon 2.
<  Wszystkim mieszkańcom przypominamy, że trwa sezon grzewczy i dlatego kolejny 

raz prosimy o niepozostawianie otwartych okien w klatkach schodowych i piwnicach. 
To samo dotyczy drzwi wejściowych do klatki. Każda taka sytuacja przyczynia się 
do zwiększenia strat energii cieplnej, co w konsekwencji powoduje wzrost kosztów 
ponoszonych przez mieszkańców.

GZM 3
<  W związku ze zbliżającym się sezonem wymiany opon z letnich na zimowe przypominamy, 

że zużyte opony należy wywieźć we własnym zakresie do PSZOK-a, ponieważ nie stano-
wią one odpadów bytowych i nie zostaną odebrane przez firmę wywożącą odpady.

<  Drodzy mieszkańcy zwracamy się z prośbą o udostępnianie mieszkań do przeglądów 
kominiarskich, bowiem w dalszym ciągu zauważamy, że najwięcej braków protokołów 
pokontrolnych dotyczy tych właśnie kontroli. Prosimy wziąć pod uwagę, iż chodzi 
o Państwa bezpieczeństwo, zatem nie należy bagatelizować terminów tych inspekcji, 
a w przypadku otrzymania monitów w tej sprawie, należy pilnie umawiać przeglądy pod 
wskazanymi Państwu numerami telefonów.

<  Wkrótce rozpocznie się modernizacja instalacji elektrycznej w klatkach schodowych 
przy ul. Wejchertów 12-14 w Tychach.

GZM 4
<  Rejon GZM nr 4 prosi wszystkich użytkowników ogródków przydomowych o ich upo-

rządkowanie przed nadejściem zimy. Chodzi o wygrabienie zeschłych liści oraz usunięcie 
donic i narzędzi ogrodniczych do komórek piwnicznych.

<  Ponieważ zbliża się okres zimowy, przypominamy również o zamykaniu okienek 
w komórkach piwnicznych oraz w pomieszczeniach ogólnego użytku.

GZM 5
<  Zakończony został remont docieplenia elewacji północnej w budynku przy al. Jana 

Pawła II 30-34, a także wymiana balustrad balkonowych elewacji północnej w budynku 
przy ul. E. Orzeszkowej 1. Na 2022 rok zaplanowaliśmy rozpoczęcie takich samych 
robót w ostatnim z „manhatanów” czyli przy ul. Z. Nałkowskiej 21.

<  Rozstrzygnięty został przetarg na budowę nowej altany śmietnikowej, zlokalizowanej 
od wschodniej strony budynku przy al. Marsz. Piłsudskiego 9-15. W miejscu starego, 
żelebetowego śmietnika, powstanie altana podobna do tych, jakie w latach 2019-2020 
powstały w lokalizacjach przy ul. E. Orzeszkowej 4-6, E. Orzeszkowej 20-26 oraz al. 
Marsz. Piłsudskiego 33. W ten sposób zachowana zostanie jednolitość altan śmietni-
kowych wznoszonych od 2019 roku na osiedlach N i O.

<  Przypominamy naszym mieszkańcom, że zgodnie z „Regulaminem używania lokali 
i porządku domowego” Spółdzielni „Zabrania się wyrzucania przez okna i balkony 
śmieci, niedopałków papierosów, odpadków i innych przedmiotów, a także wylewania 
wody i innych płynów”. Prosimy o stosowanie się do tego przepisu.

GZM 6
<  W związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym prosimy mieszkańców 

o zamykanie okienek w komórkach piwnicznych oraz w pomieszczeniach przynależnych.
<  We wrześniu przeprowadzono trzeci pokos trawy w Rejonie GZM nr 6 oraz przycinanie 

żywopłotów i krzewów pojedynczych. 
<  Ponownie przypominamy mieszkańcom o korzystaniu z przypisanych dla danych 

budynków miejsc zbiórki odpadów komunalnych, zgodnie z informacją zamieszczoną 
w gablotach na klatkach schodowych, jak również w piśmie, które każdy mieszkaniec 
z końcem ubiegłego roku otrzymał do skrzynki oddawczej.

<  Pamiętajmy o obowiązujących zasadach segregacji odpadów. Zachęcamy do korzysta-
nia z wyszukiwarki odpadów zamieszczonej na stronie www.master.tychy.pl

GZM 7
<  Zakończone zostały prace związane z termomodernizacją budynku wraz z robotami 

towarzyszącymi przy ul. Uczniowskiej 32-38, które zostały wykonane przez firmę 
zewnętrzną. 

<  Zakończono remont chodnika przy ul. Ustronnej 28-34. Roboty zostały zrealizowane 
przez ZRB TSM „OSKARD”. 

<  Nadal trwają prace polegające na wymianie instalacji gazowej wraz z przeniesieniem 
gazomierzy na klatki schodowe w budynku przy ul. R. Dmowskiego 45-51/Ujejskiego 
3-11 (dot. klatek 45-51/7-11).

WAŻNY KOMUNIKAT !!!
TSM „OSKARD” zawiadamia, iż nie współpracuje  

z firmami oferującymi wymianę grzejników. 
Nie udzielamy również upoważnienia żadnym 

firmom do działania w imieniu naszej Spółdzielni  
w przedmiotowej sprawie. 

Przypominamy jednocześnie o konieczności uzyskania  
pisemnej zgody Spółdzielni na wymianę grzejników.

Zmiany Statutu uchwalone przez tegoroczne Walne 
Zgromadzenie zostały wpisane w dniu 7 września  
2021 r. do Krajowego Rejestru Sądowego – od tego 
dnia mają moc obowiązującą. 

Modyfikacje zapisów statutowych obejmują zmiany 
o charakterze merytorycznym, doprecyzowującym oraz 
porządkowym. Dotyczą m.in. wprowadzenia opłat na 
pokrycie kosztów korespondencji związanej z doręczeniem 
zawiadomień, wezwań lub indywidualnych informacji dla 
osób posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego 
w zasobach TSM „OSKARD”, ale zamieszkujących poza 
zasobami Spółdzielni. Wprowadzenie opłat wiąże się ze 
znacznym wzrostem transakcji zakupu lokali w celach 
inwestycyjnych (wynajem dla osób trzecich). 

W sytuacjach, gdy właściciel nie wskaże elektro-
nicznego adresu do doręczeń, Spółdzielnia zmuszona 
będzie przesyłać korespondencję w wersji papierowej, 
korzystając z usług Poczty Polskiej lub innego operato-
ra, ponosząc dodatkowe koszty. Chodzi o to, aby osoby 
zamieszkujące zasoby Spółdzielni nie ponosiły kosztów 
doręczeń dla osób spoza zasobów Spółdzielni.

Osobom, które jako adres do doręczeń wskażą adres 
lokalu znajdującego się w zasobach „OSKARDU”, kore-
spondencja przekazywana będzie tak jak do tej pory 
bezpłatnie – poprzez skrzynki oddawcze. W sytuacji, gdy 
adres korespondencyjny dotyczyć będzie lokalu spoza 
zasobów Spółdzielni, właściciel mieszkania zobowiązany 
będzie do pokrycia kosztów przesyłek.

Z tą zmianą wiąże się również poszerzenie katalogu 
spraw, w odniesieniu do których wprowadzono obowiązek 
pokrycia kosztów przesyłanej korespondencji. Dotych-
czas, dodatkowe opłaty były naliczane tylko w przypadku 
wezwań do zapłaty – po zmianach będą one naliczane 
nie tylko do monitów o zapłatę, ale również do monitów 
o udostępnienie lokalu. O ryczałtowej wysokości tej 
kwoty decydować będzie Rada Nadzorcza. 

Kolejne zmiany odnoszą się do usprawnienia wyborów 
do organów samorządowych, tj. do Rady Nadzorczej 
i Rad Osiedli. Zmiany dotyczą sytuacji, gdy zabraknie 
kandydatów do obsadzenia danego mandatu bądź kandy-
daci otrzymają taką samą liczbę głosów – po zmianach 
wyeliminowano dodatkowe głosowania podczas wyborów 
do Rad Osiedli, wprowadzając kryterium stażu człon-
kowskiego. Zniesiono również ograniczenie w zakresie 
liczby kadencji członków Rad Osiedli, wykreślając zapis, 
iż członek Spółdzielni może zostać wybrany do Rady 
Osiedla tylko na dwie następujące po sobie kadencje.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany zapi-
sów statutowych.

1) po § 7 dopisano § 71 o następującym brzmieniu:
„§ 71

 1.  Zawiadomień, wezwań lub indywidualnych informacji kierowa-
nych do członków lub innych osób, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, 
Spółdzielnia dokonuje poprzez złożenie pisma w oddawczej 
skrzynce pocztowej lokalu mieszkalnego, którego dotyczą.

 2.  Członek Spółdzielni lub inna osoba może wskazać na piśmie 
adres innego lokalu, na który Spółdzielnia ma przekazywać mu 
zawiadomienia, wezwania lub indywidualne informacje. W przy-
padku wskazania adresu do doręczeń innego niż adres lokalu 
mieszkalnego pozostającego w zasobach Spółdzielni, członek 
Spółdzielni lub inna osoba, której to dotyczy, zobowiązany jest 
wnieść opłatę na pokrycie kosztów korespondencji związanej 
z doręczeniem zawiadomień, wezwań lub indywidualnych 
informacji w wysokości określonej przez Radę Nadzorczą.

 3.  Członek Spółdzielni lub inna osoba może wskazać na piśmie adres 
poczty elektronicznej, na który Spółdzielnia ma przekazywać 
mu zawiadomienia, wezwania lub indywidualne informacje oraz 
pozostałą korespondencję.”

2) w § 44: 
 a)  w ust. 1 w pkt 3 po słowach „jak również” dodano słowa: „wymia-

ny wodomierzy,”
 b)  dodano ust. 31 w brzmieniu:
  „31.  Członek obowiązany jest uiszczać opłatę na pokrycie kosztów 

upomnień i wezwań, przesyłanych w wyniku niezrealizowania 
obowiązku określonego w ust. 1, w wysokości ustalonej 
przez Radę Nadzorczą.”

3)  w § 48 ust. 5 otrzymał nowe brzmienie:
 „5.  Osoby zalegające z opłatami lub niewykonujące innych obo-

wiązków wobec Spółdzielni – w tym zwłaszcza w zakresie udo-
stępnienia lokalu mieszkalnego w celach określonych w § 44 
ust. 1 Statutu – zobowiązane są do zapłaty opłaty na pokrycie 
kosztów wezwań przesyłanych w wyniku niewykonania tych 
obowiązków, w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą.”

4)  w § 68 w ust. 3 zdanie drugie otrzymało brzmienie:
    „Z zastrzeżeniem § 77 ust. 17 oraz § 101 ust. 12, w przypadku gdy 

dwóch lub więcej kandydatów otrzymało taką samą liczbę głosów, 
co powoduje przekroczenie liczby miejsc w organie, wobec wszyst-
kich tych osób przeprowadza się dodatkowe głosowanie.”

5)  w § 69 ust. 6 otrzymał nowe brzmienie:
 „6.  W sytuacji, gdy członkowi przysługuje prawo do dwóch lub 

większej ilości lokali położonych na terenie objętym różnymi 
częściami Walnego Zgromadzenia, członek winien wskazać 
(pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) w ter-
minie wyznaczonym przez Spółdzielnię w zawiadomieniu 
o Walnym Zgromadzeniu, tę część Walnego Zgromadzenia, 
do której będzie przynależeć.

    W razie przysługiwania praw do lokali o różnym przeznaczeniu, 
przynależność do danej części Walnego Zgromadzenia określać 
będzie położenie lokalu mieszkalnego. W przypadku braku 
wskazania przez członka, zaliczenia dokonuje Spółdzielnia.”

6)  w § 70 ust. 14 otrzymał nowe brzmienie:
 „14.  W razie przysługiwania członkowi praw do dwóch lub większej 

ilości lokali, położonych na terenie objętym różnymi częściami 
Walnego Zgromadzenia, członek udzielający pełnomocnictwa 
winien wskazać (pisemnie lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej), w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię 
w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu, tę część Walnego 
Zgromadzenia, do której będzie przynależeć, z tym, że w razie 
przysługiwania praw do lokali o różnym przeznaczeniu, przy-
należność do danej części Walnego Zgromadzenia określać 
będzie położenie lokalu mieszkalnego. W przypadku braku 
wskazania przez członka, zaliczenia dokonuje Spółdzielnia.” 

 
7)  w § 77 dodano ust. 171 w brzmieniu:
 „171.  W przypadku braku kandydatów w danym okręgu wyborczym 

bądź mniejszej liczby kandydatów niż ustalona przez Radę 
Nadzorczą liczba mandatów, wybranym członkiem Rady 
Nadzorczej w tym okręgu zostaje zastępca członka Rady 
Nadzorczej o najdłuższym stażu członkowskim, wybrany 
w innym okręgu wyborczym.”

8)  w § 86 w ust. 1 dodano drugie zdanie w brzmieniu:
  „W przypadku braku zastępcy w tym okręgu, do Rady Nadzorczej 

wchodzi zastępca o najdłuższym stażu członkowskim z innego 
okręgu wyborczego.”

9) w § 88 ust. 1 otrzymał nowe brzmienie:
 „1.  Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w celu jej ukonstytuo-

wania zwołuje Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej 
w terminie do 7 dni od daty sporządzenia protokołu, o którym 
mowa w § 79 ust. 3. 

     W razie nieobecności Przewodniczącego ustępującej Rady 
Nadzorczej, posiedzenie zwołuje jego zastępca – w przypadku 
nieobecności Przewodniczącego i jego zastępcy, posiedzenie 
zwołuje członek Rady Nadzorczej o najdłuższym stażu człon-
kowskim.”

10) w § 99 ust. 3 otrzymał nowe brzmienie:
 „3.  Zebranie Grupy Członków zwołuje Zarząd zawiadamiając 

członków grupy o czasie, miejscu i porządku obrad poprzez 
wywieszenie pisemnych zawiadomień na tablicach ogłoszeń 
w siedzibie Spółdzielni, w siedzibach rejonów gospodarki zaso-
bami mieszkaniowymi oraz w klatkach schodowych budynków 
Spółdzielni zlokalizowanych na terenie obejmującym grupę 
członków odpowiadającą danemu rejonowi gzm – przynajmniej 
na 14 dni przed datą zebrania.”

11) w § 101 ust. 12 otrzymał nowe brzmienie:
 „12.  W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów, 

co powoduje przekroczenie liczby miejsc w Radzie, wybranym 
członkiem Rady Osiedla zostaje członek o najdłuższym stażu 
członkowskim.

    Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie do ustalenia 
liczby i kolejności zastępców członka Rady Osiedla.”

12) w § 103:
a) dodano ust. 11 w brzmieniu:
 „11.  Jeżeli w trakcie wyborów nie ma możliwości wyłonienia pięcioo-

sobowego składu Rady Osiedla z powodu braku chętnych, Rada 
może działać w mniejszym składzie – co najmniej dwuosobowym. 
W przypadku braku co najmniej dwóch chętnych członków, nie 
powołuje się Rady Osiedla na kolejną kadencję.”

b) skreślono ust. 3

13) w § 104:
a) w ust. 3 dopisano drugie zdanie w brzmieniu:
  „W przypadku braku zastępców, Rada Osiedla może działać w mniej-

szym składzie – co najmniej dwuosobowym.”
b)  w ust. 4 po słowach „składu Rady Osiedla” dopisano „do jed-

nego członka”

14)  w § 1062 w ust. 3 na końcu zdania dopisano „wybrany na tę 
samą kadencję”

Tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany uchwalone przez 
Walne Zgromadzenie uchwalą nr 8/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. 
(wpisane do KRS w dniu 7 września 2021 r.), zamieszczono na stronie 
internetowej Spółdzielni www.oskard.tychy.pl w zakładce „PRZEPISY 
i UNORMOWANIA”.

ZMIANY STATUTU SPÓŁDZIELNI



OSKARD październik 2021 3

z prac rady nadzorczej

Na wrześniowym posiedzeniu Rada podsu-
mowała sierpniowe Walne Zgromadzenie. 
O podjętych przez Walne Zgromadzenie 
uchwałach zawiadomiono członków Spółdzielni 
zamieszczając informacje na naszej stronie 
internetowej, na tablicach ogłoszeń w sie-
dzibie Spółdzielni i rejonach gzm. Uchwały 
zamieszczone są także w tym wydaniu gazety 
„OSKARD”.

Ocenie poddane zostały wyniki działalności 
Zakładu Remontowo – Budowlanego za I półro-
cze 2021 r. Pomimo niesprzyjających warunków 
związanych z pandemią i obostrzeniami sani-
tarnymi, ZRB wypracował dodatnie wskaźniki 

w zakresie zrealizowanego planu, jak również 
całkowitej wielkości wykonanych usług. Rada 
pozytywnie oceniła działalność Zakładu Remon-
towo – Budowlanego za I półrocze 2021 r.

Oceniono działalność klubów osiedlowych. 
Od stycznia do maja br. działalność klubów 
odbywała się głównie za pośrednictwem inter-
netu. Podczas ferii zimowych zajęcia dla dzieci 
odbywały się w małych grupach. W czerwcu 
reaktywowano zaplanowane zajęcia, takie jak: 
imprezy sportowe w plenerze, wyjścia do muze-
um i ogniska dla seniorów. Odbyły się także 
pierwsze turnusy półkolonii. Mamy nadzieję, 
że widmo pandemii nie zakłóci w przyszło-

ści prawdziwych kontaktów z klubami. Nie 
wszyscy mogą korzystać z internetu, dotyczy 
to szczególnie seniorów, dla których kontakt 
z drugim człowiekiem jest bezcenny. Przenie-
sienie aktywności klubów do sieci internetowej 
spowodowało większe zainteresowanie osób 
z grupy wiekowej czynnej zawodowo. Rada 
Nadzorcza wysoko oceniła działalność klubów 
osiedlowych i modelarni.

Ocenie poddane zostało wykonanie planu 
gospodarki finansowej Spółdzielni w I pół-
roczu 2021 r. Realizacja planu gospodarki 
finansowej uzyskała pozytywną opinię Rady 
Nadzorczej.

Stałym punktem obrad Rady Nadzorczej 
jest analiza zaległości w opłatach za używanie 
lokali mieszkalnych i użytkowych. W sierpniu 
zaległości minimalnie spadły w porównaniu 
do lipca 2021 r. Wielkość zaległości nie sta-
nowi zagrożenia dla płynności finansowej 
Spółdzielni.

Rada Nadzorcza zajęła się także sprawami 
wniesionymi przez mieszkańców oraz zapo-
znała się z realizacją przetargów na roboty 
budowlane do wykonania przez wykonawców 
zewnętrznych.

<Prezydium Rady Nadzorczej

Niepubliczne Przedszkole Artystycz-
no-Sportowe SportArt w przyszłym 
roku będzie obchodzić 10-lecie. 
W Tychach prowadzi już 9 placówek 
przedszkolnych i 5 żłobków. Nowo 
otwarty punkt funkcjonuje w budyn-
ku należącym do TSM „OSKARD” 
przy ul. Armii Krajowej 1.

– To już w sumie 12 placówka 
przedszkolno-żłobkowa w zasobach 
naszej Spółdzielni. Jesteśmy przy-
chylni takim społecznie użytecznym 
inwestycjom. Przedszkola i żłobki 
są potrzebne na naszych osied-
lach, dzięki nim mieszkańcy mogą 
oddać swoje dzieci pod fachową 
opiekę w bliskiej lokalizacji od 
miejsca zamieszkania – podkreśla 
Piotr Polis, Prezes Zarządu TSM 
„OSKARD,   uczestniczący w uro-
czystości otwarcia placówki wspólnie 
z Zastępcą Prezesa ds. Technicz-
no-Eksploatacyjnych – Wojciechem 
Sądelem.

Na inaugurację przybyło wielu 
wyjątkowych gości. Obecna była 
m.in. przewodnicząca Rady Mia-
sta Tychy, Barbara Konieczna 
oraz goście specjalni, tyszanie 
– medalistka olimpijska, kajakar-
ka Karolina Naja, a także aktor, 
mim Ireneusz Krosny. –  Aktyw-
ność fizyczna jest bardzo ważna 
już od najmłodszych lat. Dzieciom 
energii nie brakuje i dobrze ją jakoś 
ukierunkować. Sama jestem mamą 
i doskonale wiem, że przy ruchliwych 
dzieciach ta energia się potęguje, 
a dzięki aktywności fizycznej może-
my ją dobrze spożytkować. Dziecko 
lepiej funkcjonuje, jest szczęśliwsze, 

a my rodzice spokojniejsi – mówi 
Karolina Naja.

Sport i sztuka to dwa filary, na 
których opiera się działalność pla-
cówek Niepublicznego Przedszkola 
Artystyczno-Sportowego SportArt 
w Tychach. Filia przy ul. Armii 
Krajowej 1 dysponuje powierzch-
nią przekraczającą 800 m2, w tak 
komfortowych warunkach można 
realizować innowacyjne projekty 
pedagogiczne. 

– Jesteśmy szczęśliwi, że udało 
się zakończyć przebudowę obiektu 
przy ul. Armii Krajowej 1. Trwało 
to blisko rok, pracy było multum. 
Mieszkańcy tego rejonu potrzebo-

wali miejsc dla swoich dzieci zarów-
no w przedszkolu, jak i w żłobku. 
Docelowo będziemy mogli przyjąć 
tutaj 100 dzieci do przedszkola oraz 
50 do żłobka. Decyzja współpracy 
ze spółdzielnią „OSKARD” była ze 
wszech miar trafna. To jest nasz 
drugi wspólny projekt, który uła-
twi życie mieszkańcom – zaznacza 
Paweł Janas, dyrektor Niepublicz-
nego Przedszkola Artystyczno-Spor-
towego SportArt w Tychach. 

W placówkach SportArt-u dzie-
ci od samego początku stykają się 
z dużą ilością zajęć sportowych 
i artystycznych. Przedszkole posiada 
swoją siedzibę sportową, czyli salę 
gimnastyczną na wyłączność oraz 
– od tego roku – salę widowisko-
wą na wyłączność – aulę teatralną 
w Teatrze Belfegor przy ul. Niepod-
ległości w Tychach. 

– Sport i sztuka, ale nie tylko. 
W naszym przedszkolu uczymy 
trzech języków obcych – angielskie-
go, hiszpańskiego oraz w tym roku 
pilotażowo francuskiego. Mocno sta-
wiamy na ekologię. W naszych pla-
cówkach nie ma chemii, detergentów 
– od tego roku czyścimy czyściwami 
z nanosrebrem, mamy oczyszczacze 
powietrza oraz kuchnię ekologiczną 
– dodaje Paweł Janas.

Wysiłki kierownictwa oraz kadry 
pedagogicznej Niepublicznego 
Przedszkola Artystyczno-Sporto-
wego SportArt w Tychach były już 
wielokrotnie doceniane i nagradza-
ne. Niedawno SportArt-owi zostało 
przyznane prestiżowe godło Teraz 
Polska. 

– Można to uznać za podsumo-
wanie wprowadzanych przez nas 

innowacji zarówno w pedagogice, 
jak i w podejściu do organizacji 
naszego przedszkola. Odpowiada-
my też na potrzeby rodziców. Nasi 
wychowankowie mają wiele możli-

wości sprawdzania swoich talentów 
w praktyce, są otwarci na świat. 
Wychodzą od nas przygotowani 
do nauki w szkole podstawowej, 
osiągają tam sukcesy, są świetny-
mi uczniami i po prostu dobrymi 
ludźmi. Gramy fair i staramy się, 
żeby nasze dzieci też wiedziały, 
co to znaczy fair play – podkreśla 
Paweł Janas. 

Na ręce dyrekcji i pracowników 
przedszkola gratulacje i podzięko-
wania za zaangażowanie złożyła 
Przewodnicząca Rady Miasta Tychy, 
Barbara Konieczna– Cieszymy się, 
że w naszym mieście powstał kolejny 
projekt, przedmiotem którego  jest 
inicjatywa wychowawczo-dydak-
tyczna i opiekuńcza. Innowacyjne 
podejście do branży edukacyjnej 
niech będzie nadal motywem prze-
wodnim Państwa dalszej działalno-
ści. Gratulujemy dotychczasowych 
osiągnięć i życzymy kolejnych lat 
pełnych sukcesów, szerokich per-
spektyw rozwoju, wytrwałości w rea-
lizacji zamierzeń oraz satysfakcji 
zawodowej. 

<JB

Współpraca z korzyścią dla rodziców i dzieci
Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” powitała w swoich zasobach kolejne przedszkole i żłobek. 14 września w budynku przy ul. Armii Krajowej 1 
otwarto filię Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Sportowego SportArt. Na uroczystości nie zabrakło wyjątkowych gości. 

TySZANKA  
INSPIRAcją  DLA 
NAjMŁODSZych
Karolina Naja urodziła się w Tychach. Przy-
godę z kajakarstwem rozpoczęła w rodzin-
nym mieście, reprezentując MOSM Tychy. 
Jest multimedalistką olimpijską: w 2012 
r. w Londynie zdobyła brązowy medal 
w „dwójce” na dystansie 500 m; w 2016 
r. w Rio de Janeiro ponownie sięgnęła po 
brązowy medal w „dwójce”; w tym roku 
na igrzyskach w Tokio dorzuciła do kolekcji 
dwa medale olimpijskie – srebrny w „dwój-
ce” na 500 m oraz brązowy w „czwórce” 
na 500 m. Ponadto jest wielokrotną meda-
listką (w tym złotą) mistrzostw świata, 
Europy oraz Polski. 

– Zawsze byłam bardzo aktywnym dzieckiem i odnajdywałam się 
w każdej dyscyplinie sportu. Lekcje WF-u i sport, to był mój żywioł. 
Kajaki pozostały jednak na pierwszym miejscu. Pewnie dlatego, że 
miałam blisko do przystani kajakowej nad Jeziorem Paprocańskim. 
Trafiłam tam w piątej klasie podstawówki. Tamtejsi trenerzy świetnie 
przygotowywali dzieci do przygody ze sportem. Bo najpierw jest po 
prostu zabawa, a dopiero później zaczyna się sport profesjonalny. Rodzice 
odgrywają tutaj bardzo ważną rolę. Absolutnie nie może być ciśnienia 
i presji na to, żeby dziecko od razu zostało mistrzem czy mistrzy-
nią. Przede wszystkim liczy się dobro dziecka, świetna zabawa i jego 
wszechstronny rozwój. Osobiście polecam oczywiście kajaki – kontakt 
z wodą wycisza, każdy może się odnaleźć w tym sporcie. Jeśli dziecko 
nie ma smykałki do sportów zespołowych, to w kajakarstwie może 
pokazać swoje możliwości, a przede wszystkim łamać swoje bariery 
– mówi Karolina Naja.  
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PO NOWEMU, CZYLI POREMONTOwE METAMORFOZy

Zakończyliśmy prace związane z naprawą dwóch elewacji północ-
nych budynków przy al. Niepodległości 122-128 oraz 130-136. 
Roboty obejmowały: mycie elewacji, usunięcie elementów starej 
wyprawy, wtopienia nowej siatki elewacyjnej oraz nałożenie tynku 
akrylowego wraz z malowaniem cokołu. Na zdjęciach przedstawia-
my efekt tych prac na jednym z budynków.

Zrealizowano remont nawierzchni parkingu przy ul. St. Moniuszki. 
Był to kolejny etap remontu tego miejsca – tym razem doty-
czył okrągłej części parkingu. w trakcie prac zerwana została 
mocno zniszczona, wyeksploatowana, wielokrotnie „łatana” stara 
nawierzchnia asfaltobetonowa i w jej miejsce ułożono nową 
nakładkę z asfaltobetonu profilując na nowo jej spadki. Dodatkowo 
wymalowano nowe oznakowanie poziome w trwałej technologii 
grubowarstwowej, dzięki czemu uporządkowany został sposób 
parkowania pojazdów. wartość zrealizowanych prac to 85.151,56 
zł. wykonawcą prac było wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych S. A. z Katowic.  

Remont balkonów – ul. Elfów 31-37

Remont dachów – ul. Filaretów 14 

Remont dachów – ul. Gwarków 6-8

Modernizacja instalacji elektrycznej – ul. Elfów 61, 63



– SERWIS, NAPRAWA, USŁUGI – 
<   „AB” naprawa, telewizory LCD, Plazma 

Festerkiewcz.Tychy, Cyganerii 15. Tel. 
603-585-329

<   Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykła-
dzin. Solidnie. 606-274-056

<  Sprzątanie poremontowe, komplek-
sowe usługi sprzątania domów, biur, 
apartamentów. PUCUŚ Glancuś 533 
872 049 

<  PUCUŚ Glancuś poleca pranie tapi-
cerki meblowej: kanap, narożników, 
materacy, foteli, krzeseł, wykładzin 
533-872-049

<  Przeprowadzki Kompleksowe, utyliza-
cja zbędnych rzeczy. Tel. 32-220-64-27, 
kom. 531-944-531.

– INSTALACJE, REMONTY –
<  KOMPLEKSOWE remonty mieszkań 

i domów, łazienek, uprawnienia gazowe, 
gładzie bezpyłowe, malowanie natrysko-
we itp. Długoletnia praktyka. Doradztwo, 
transport. Tel. 693-518-984.

<  EKSPRESOWE usuwanie awarii wodno-
kanalizacyjnych. Tel. 693-518-984.

– INNE – 
<  AUTOSKUP. Gotówka. Tel. 660-476-

276. 

oGłoszenia droBne

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” poszukuje kandydata na stanowisko

INSPEKTORA NADZORU
wymagania:  wykształcenie: inżynier lub technik budownictwa lub instalacji sanitarnych  
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej, mini-
mum w zakresie instalacji gazowych, centralnego ogrzewania, wodno–kanalizacyjnych i wentylacji 
lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej 
 przynależność do okręgowej izby samorządu zawodowego  umiejętność kosztorysowania 
 praktyczna znajomość przepisów prawa budowlanego i procedur związanych z realizacją robót 
budowlanych  umiejętność rozwiązywania problemów technicznych  umiejętność pracy w ze-
spole  samodzielność, dokładność i odpowiedzialność  dobra organizacja pracy,
Mile widziane:  doświadczenie zawodowe w nadzorze inwestorskim  prawo jazdy kat. B  
dysponowanie samochodem osobowym,
Oferujemy:  szkolenia i kursy podnoszące kwalifi kacje zawodowe  możliwość zdobywania do-
świadczenia zawodowego.

CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych prosimy przesyłać na adres:

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oskard” 43-100 Tychy ul. Dąbrowskiego 39 lub da@oskard.tychy.pl
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych kandydata na pracownika jest Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD”, a dane osobowe są prze-
twarzane zgodnie z „Zasadami ochrony danych osobowych” zamieszczonych na stronie internetowej www.oskard.tychy.pl
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Malowanie klatek schodowych – ul. Budowlanych 16-18

w Rejonie GZM nr 7 przeprowadzono prace, które zostały ujęte w planie „Małych Inwestycji” na rok 
2021 pod nazwą „Budowa parkingu dla samochodów osobowych obok pawilonu przy ul. Uczniowskiej 
7 na terenie mienia Spółdzielni do wspólnego korzystania – etap II”. Prace zostały wykonane przez nasz 
Zakład Remontowo-Budowlany. Teren parkingu wyłożony jest kostką brukową. 

Zakończono prace związane z termomodernizacją budyn-
ku wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Uczniowskiej 
32-38, które zostały wykonane przez firmę zewnętrzną. 

wydarzenia kulturalne

Już po raz piąty przez nasz Dział Społeczno-Kulturalny  zorganizowane zostały 
”Powiązania”,  Przegląd Sztuki i Rękodzieła, cieszący się coraz większą popularnością 
wśród lokalnej i nie tylko lokalnej społeczności twórców. Do tegorocznej edycji zakwa-
lifikowało się 25 artystów indywidualnych, jak i tworzących w zrzeszonych klubach i 
stowarzyszeniach artystycznych. Wśród nich znaleźli się członkowie Klubu Twórców 
Sztuki „Paleta”, działającego przy SDK „Tęcza”, Stowarzyszenia Silesia Tak Art z 
siedzibą w Tychach, czy też Stowarzyszenia Twórców Kultury w Tychach.  

„Powiązania” to doskonała okazja, aby zaprezentować szerszej grupie odbiorców 
efekt swoich działań twórczych. Poziom zgłoszonych dzieł pokazał, że  pomimo pandemii 
i społecznej izolacji sztuka ma się dobrze i artystom nie brakuje weny twórczej, która 
na przekór panującym ograniczeniom, nie zna granic i pozwala na szeroki wachlarz 
inspiracji i kreatywności. Powołane Jury kierując się wysokim poziomem prac, ciekawą 
techniką i ogólnym przekazem postanowiło wyróżnić niektórych artystów. Grand Prix V 
edycji otrzymała wielkoformatowa abstrakcja Joanny Kruk, młodej artystki z Mysłowic. 
Nagrodzono również prace 5 artystów: Aleksandry Zając, Przemysława Wróbla, Anny 
Wróbel, Krzysztofa Szali i Jolanty Ochojskiej, której akrylowy dyptyk pt. „Pandemia” 
nabrał w obecnych czasach wyjątkowego znaczenia. Uroczyste wręczenie dyplomów 
i nagród odbyło się 27 września w Sali wystawowej SDK „Tęcza”, która od tej edycji 
przejęła organizowanie wystawy „Powiązań”. Serdecznie gratulujemy laureatom, jak i 
wszystkim uczestnikom. Wystawę będzie można zwiedzać do początku listopada.  

< A. Mlaś

V EDycjA „POwIąZAń” ROZSTRZyGNIĘTA

Laureatka Grand Prix Powiązań joanna Kruk z rodzicami.

UWAGA
LOKATORZY 

Naprawa 
i konserwacja

okien PCV 
i drewnianych
Tel. 508-769-362
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ROZwIąZANIE KRZyżÓwKI – BUKIET  jESIENNych  LIścI 

prawo na co dzień

Kontynuując cykl umów uregulowanych 
w kodeksie cywilnym, w dzisiejszym arty-
kule przybliżymy naszym Czytelnikom pod-
stawowe zagadnienia związane z umową 
spółki cywilnej. W kolejnym artykule omó-
wione zostaną kwestie m.in. podziału zysku, 
wystąpienia wspólnika ze spółki, rozwiązaniu 
spółki czy podziału majątku. 

Już na samym początku wskazać należy, 
że umowa spółki cywilnej nie jest „spółką” 
w rozumieniu prawa handlowego. Spółka ta 
nie ma statusu przedsiębiorcy. Przedsiębior-
cami są wyłącznie wspólnicy spółki cywilnej 
w zakresie wykonywanej przez nich działal-
ności gospodarczej.

Umowa spółki cywilnej jest samodzielnie 
wyodrębnionym typem umowy nazwanej 
uregulowanej w kodeksie cywilnym. Defini-
cję tej umowy zawiera przepis art. 860 § 1 
Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym jest to 
umowa, przez którą „(… ) wspólnicy zobo-
wiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego 
celu gospodarczego przez działanie w sposób 
oznaczony, w szczególności przez wniesienie 
wkładów”.

Zgodnie ze wskazaną definicją umowy 
spółki cywilnej do elementów istotnych, które 
trzeba wskazać w umowie należy określenie 
stron umowy, wspólnego celu gospodarczego 
realizowanego przez wspólników oraz dzia-
łań, do których zobowiązują się wspólnicy 
dla realizacji wspólnego celu gospodarczego. 
Bez wskazania w umowie spółki cywilnej 
powyższych trzech informacji, umowa ta co 
do zasady jest nieważna. 

Stronami umowy spółki cywilnej, czyli 
wspólnikami, mogą być wszystkie trzy 
kategorie podmiotów prawa cywilnego, 
tj. osoby fizyczne, osoby prawne, a także 
jednostki organizacyjne niebędące osoba-
mi prawnymi, którym ustawa nadaje zdol-
ność prawną. Identyfikacja stron umowy 
(wspólników) powinna nastąpić poprzez 
wskazanie imienia i nazwiska osoby 
fizycznej oraz oznaczenia prowadzonej 
działalności gospodarczej, a w przypadku 
pozostałych osób, poprzez wskazanie ich 

nazwy wraz z danymi identyfikującymi 
dany podmiot. 

Kolejnym elementem, który musi zostać 
określony w umowie spółki cywilnej, jest cel 
gospodarczy, który może być jednorazowy 
lub stały. Cel jednorazowy może polegać na 
realizacji jednej oznaczonej inwestycji, np. 
wybudowanie obiektu. Z kolei stały charak-
ter celu gospodarczego realizowanego przez 
wspólników spółki cywilnej polega z regu-
ły na prowadzeniu zarobkowej działalności 
w określonej dziedzinie, wykonywanej na 
wspólny rachunek, we wspólnym imieniu 
wspólników, czyli prowadzenie wspólnego 
przedsiębiorstwa. 

Ostatnim najważniejszym elementem 
umowy spółki cywilnej jest określenie dzia-
łań, do których zobowiązują się wspólnicy 
w ramach realizacji wspólnego celu gospo-
darczego. Działania te polegają najczęściej 
na wniesieniu przez wspólników wkładów, 
które mogą przybrać postać wkładów pie-
niężnych (gotówki) albo niepieniężnych (tzw. 
aporty) lub też świadczenia usług. Wkłady 
mogą zostać wniesione do spółki na własność 
albo do używania.  

Jak każda spółka, spółka cywilna rów-
nież musi posiadać swoją nazwę – tak zwaną 
„firmę”. W sytuacji, gdy wspólnikami spół-
ki są osoby fizyczne, nazwa spółki cywilnej 
powinna zawierać co najmniej imiona i nazwi-
ska wszystkich wspólników wraz z dodaniem 
nazwy „spółka cywilna”, bądź skrótu s.c. 

Zawarcie umowy spółki cywilnej nie 
wymaga udziału notariusza. Może ona zostać 
zawarta w zwykłej formie pisemnej. Z uwagi 
na fakt, iż spółka cywilna nie jest przedsię-
biorcą (status przedsiębiorcy muszą posiadać 
wszyscy wspólnicy spółki cywilnej) to spół-
ka cywilna sama w sobie nie podlega reje-
stracji w rejestrach tj. Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej ani 
w Krajowym Rejestrze Sądowym  – rejestracji 
podlegają jej wspólnicy. Jeśli wspólnikami są 
osoby fizyczne i nie są jeszcze przedsiębiorca-
mi, przed podjęciem działalności w ramach 
spółki zobowiązani są oni dokonać rejestracji  
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działal-
ności Gospodarczej (CEIDG). 

Kolejną ważną kwestią jest to, iż kodeks 
cywilny uprawnia i zobowiązuje każdego 
wspólnika do prowadzenia spraw spółki (to 

jest podejmowanie wszystkich decyzji bizne-
sowych oraz organizacyjnych dotyczących 
funkcjonowania spółki, prowadzenie spraw 
wewnątrz spółki  – administrowanie nią, nad-
zór nad księgowością, zatrudnianie pracow-
ników itp.). W zakresie zwykłych czynności 
spółki powyższa zasada nie obowiązuje jed-
nak w sytuacji, gdy chociażby jeden wspólnik 
sprzeciwi się prowadzeniu danej sprawy nale-
żącej do czynności zwykłych, wówczas, tak 
jak i w sytuacji gdy dana sprawa przekracza 
zakres zwykłych czynności – wymagana  jest 
uchwała wspólników. Jeżeli jednak spółka 
mogłaby zostać narażona na niepowetowane 
straty to wyżej wskazana uchwała nie jest 
potrzebna i każdy wspólnik może wykonać 
czynność nagłą. Pamiętać jednak należy, że 
czynność nagła to czynność, której potrzeba 
podjęcia zjawia się niespodziewanie i która 
jest zarazem pilna oraz niecierpiąca zwłoki.

Każdy wspólnik może również reprezen-
tować spółkę w takich granicach, w jakich 
jest uprawniony do prowadzenia jej spraw. 
Reprezentowanie spółki oznacza dokonywa-
nie czynności zewnętrznych (przede wszyst-
kim czynności prawnych), a więc wobec osób 
trzecich. Istota reprezentacji w spółce cywil-
nej wyraża się w tym, że wspólnik występuje 
wobec osób trzecich w imieniu wszystkich 
wspólników łącznie, a zatem również w swoim 
własnym jako jeden z nich. Kwestię tę można 
uregulować odmiennie w umowie spółki lub 
w podjętej później uchwale wspólników.

Wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają 
za zobowiązania spółki solidarnie i bez limi-
tów. Oznacza to, że ich odpowiedzialność nie 
ogranicza się jedynie do określonej wysokości 
kapitału jak jest w niektórych spółkach prawa 
handlowego, czy też wniesionego wkładu, 
ale odpowiadają całym majątkiem. Nie ma 
także znaczenia, w jaki sposób powstało 
zobowiązanie i w wyniku działania którego 
ze wspólników  – wszyscy wspólnicy ponoszą 
odpowiedzialność wspólnie. 

Źródło:
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku 

– Kodeks cywilny

< Kancelaria Radcy Prawnego  
Tomasza Michalskiego 
Monika Łokuciewska 

Radca prawny

W opinii z dnia 28 czerwca 2021 r. Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych do 
senackiego projektu ustawy o zmianie usta-
wy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk 
Senacki nr 413) nie pozostawia złudzeń 
wskazując, że projekt ten jest sprzeczny 
z unijnym rozporządzeniem RODO. Jak 
wskazuje Prezes UODO w świetle przepi-
sów o ochronie danych osobowych budzi 
wątpliwości nowe brzmienie art. 81 ustawy 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych wprowadzane w art. 1 pkt 
2 projektu ustawy. Zmieniany art. 8¹ ust. 3 
w brzmieniu: „Spółdzielnia mieszkaniowa 
prowadzi stronę internetową i zamieszcza 
także na tej stronie, w miejscach wydzielo-
nych na komunikację z członkami, wyma-
gane przez prawo lub statut ogłoszenia 
pochodzące od spółdzielni, a także teksty 
(skany) regulaminów, uchwał i protokołów 
obrad organów spółdzielni, protokołów 
lustracji, rocznych sprawozdań finanso-
wych, umów zawieranych przez spółdziel-
nię z osobami trzecimi i faktur dotyczą-
cych tych umów. Teksty tych dokumentów 
zamieszcza się na stronie internetowej nie-
zwłocznie po ich sporządzeniu i umożliwia 
każdemu członkowi nieodpłatny dostęp 
do nich” wymaga bardziej szczegółowego 
wyjaśnienia. W przedmiotowym przepisie 
projektodawca zakłada udostępnianie na 
stronie internetowej szczegółowych infor-
macji, także o charakterze osobowym, nie 
uzasadniając celu, dla którego takie roz-
wiązanie miałoby zostać przyjęte. Doko-
nanie oceny skutków dla ochrony danych 
– zgodnie z art. 35 ust. 10 rozporządzenia 
2016/679 – już w ramach oceny skutków 
regulacji w związku z przyjmowaniem 
określonej podstawy prawnej przetwa-
rzania danych, umożliwiłoby prawidłową 
ocenę sposobu i zakresu wdrażania zasad 
z rozporządzenia 2016/679, w tym celu 
zakładanej regulacji.

Ze względu na udostępnienie informa-
cji na stronie internetowej Prezes UODO 
wskazuje na wątpliwości, czy dostęp do 
przedmiotowych informacji będą mieć 
tylko członkowie spółdzielni,  czy wszyst-
kie osoby odwiedzające daną stronę inter-
netową. Ma to także istotne znaczenie 
z punktu widzenia zachowania spójności 
przepisów prawa spółdzielczego w kon-
tekście obowiązującego art. 30 ustawy 
Prawo spółdzielcze, który stanowi o okre-
ślonym dość ściśle zakresie informacji 
do których członkowie spółdzielni mają 
dostęp. 

Zwraca on także uwagę na projekto-
wany art. 81 ust. 14 dotyczący możliwo-
ści uczestnictwa w walnym zgromadzeniu 
przy wykorzystaniu środków bezpośred-
niego porozumiewania się na odległość. 
W ocenie Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych przyjęcie takiego 
sposobu i związanego z tym przetwarza-
nia danych osobowych jest potencjalnie 
narażone na cyberzagrożenia, wiąże się 
z ryzykiem niekontrolowanego dostępu 
w szczególności do danych osobowych, 
a w konsekwencji niezgodnego z prawem 
ich przetwarzania. Ponadto istotny jest 
aspekt kategorii/rodzaju danych, jakie 
przy użyciu „komunikacji na odległość” 
mogą być przetwarzane, a mianowicie, że 
taki sposób przetwarzania danych może 
oznaczać nie tylko przetwarzanie wize-

runku czy głosu, ale również, potencjal-
ne przetwarzanie danych szczególnych 
kategorii danych osobowych dotyczących 
zdrowia, pochodzenia rasowego czy 
etnicznego, dla których art. 9 rozporzą-
dzenia 2016/6792 przewiduje szczególny 
reżim przetwarzania. Charakter, zakres, 
kontekst i cele przetwarzania oraz stan 
wiedzy technicznej jak również ryzy-
ko naruszenia praw lub wolności osób 
fizycznych o różnym prawdopodobień-
stwie wystąpienia i wadze wynikające 
z przetwarzania powinny być brane pod 
uwagę także przy uwzględnieniu ochrony 
danych w fazie projektowania, zarówno 
przy określaniu sposobów przetwarza-
nia w szczególności w związku z będą-
cym elementem procesu legislacyjnego 
kształtowaniem mocą przepisów prawa 
sposobów przetwarzania, jak i w czasie 
wykonywania operacji na danych (art. 25 
ust. 1), konieczne jest wdrożenie takich 
środków technicznych i organizacyjnych, 
aby ochrona danych gwarantowana była 
domyślnie (art. 25 ust. 2 rozporządzenia 
2016/679). 

Jak podkreślono w opinii dla zacho-
wania zgodnego z przepisami rozporzą-
dzenia 2016/679 przetwarzania danych 
osobowych znaczenie ma także integral-
ność i poufność ich przetwarzania, w tym 
zapewnienie w przepisach prawa warun-
ków gwarantujących bezpieczeństwo 
danych osobowych przed okolicznościami 
powodującymi naruszenie bezpieczeń-
stwa przekazu, należałoby to uwzględnić 
w przedmiotowych przepisach. Odniesie-
nie się także do poufności przetwarzania 
danych korelować będzie z wypełnieniem 
przepisów rozporządzenia 2016/679 
dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa 
przetwarzania danych. Takie uzupełnienie 
przez Projektodawcę przyjmowanych roz-
wiązań zmierzać będzie do przyjmowania 
przez wykonawcy/wykonawców tych norm 
(administratorów przetwarzających dane) 
obowiązków wynikających z rozporządze-
nia 2016/679.

Powyższego uwagi Prezesa UODO mają 
więc zastosowanie także do już uchwalo-
nych przepisów. Na mocy bowiem przepi-
su art. 15 pkt 1 ustawy z 16.04.2020 r. 
o szczególnych instrumentach wsparcia 
w związku z rozprzestrzenianiem się wiru-
sa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695), 
dodano do przepisu art. 36 pr. spółdz. 
nową regulację prawną (§ 9–13). I tak, 
obowiązujące od 18.04.2020 r. przepisy 
§9 i nast. stanowią m.in., iż zarząd lub 
rada nadzorcza może zarządzić podjęcie 
określonej uchwały przez walne zgroma-
dzenie na piśmie albo przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego porozumiewania 
się na odległość. Ww. rozwiązania, o któ-
rych mowa w § 9-12, stosuje się w czasie 
wprowadzenia stanu zagrożenia epide-
micznego lub stanu epidemii, o których 
mowa w ustawie z 5.12.2008 r. o zapo-
bieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i cho-
rób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1239). W przepisach tych, co prawda 
o charakterze epizodycznym, wprowadzo-
no właśnie możliwość podejmowania przez 
walne zgromadzenie uchwał z wykorzysta-
niem środków bezpośredniego porozumie-
wania się na odległość. 

<dr Jerzy Jankowski 

URZąD OchRONy DANych OSOBOwych 
NIE POZOSTAwIA ZŁUDZEń, SENAcKI PROjEKT USTAwy  

O ZMIANIE USTAwy O SPÓŁDZIELNIAch MIESZKANIOwych  
jEST NIEZGODNy Z RODOUmowa spółki cywilnej
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Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Lokali Użytkowych Spółdzielni, 
pok. nr 8 (tel. 32 /32 32 117 lub 32 32 123 ) http://www.oskard.tychy.pl e-mail: tl@oskard.tychy.pl
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Plan zajęć organizowanych w placówkach dla dzieci, młodzieży i dorosłych
ZAjęciA SPORTOWO-REKREAcYjNE

Termin  Placówka  Program zajęć
11.10 Magdalena 17.00 – Turniej świetlicowej piłki nożnej dla dzieci do lat 14.

11-17.10 SDK „Tęcza” XXXI Otwarte Mistrzostwa Śląska Modeli Plastikowych z tygodniową 
wystawą.

12.10 Regina 14.00 – Zabawy dla dzieci –kalambury.

13.10  Orion 15.00 – Turniej bilardowy „ósemka” dla dzieci.

13.10  Orion 15.00 – Gra Bingo – zabawa dla seniorów.

14.10 Magdalena 12.00 – Gry stolikowe dla dorosłych. Turniej „Gra w statki”.

14.10 Magdalena 17.00 –  Turniej w „dwa ognie” dla dzieci do lat 14, boisko 
wielofunkcyjne os.”M”

15.10 Magdalena 17.00 – Turniej cymbergaja w kat. open.

19.10 Regina 16.00 – Turniej świetlicowej piłki nożnej dla dzieci, kat. 8-14 lat 

21.10  Magdalena 12.00 – Gry stolikowe dla dorosłych.

21.10  Magdalena 15.00 – Turniej warcabowy dla dzieci i młodzieży do lat 18.

25.10  Magdalena 17.00 –  Turniej tenisa stołowego z okazji Dnia Seniora w kat. 60+

26.10  Orion 15.00 – Turniej świetlicowej piłki nożnej dla dzieci do lat 14. 

26.10  Regina 16.00 – Turniej sprawnościowy dla dzieci, kat. 8-14 lat.

28.10 Magdalena 12.00 – Gry stolikowe dla dorosłych. Turniej warcabowy.

04.11 Magdalena 12.00 – Gry stolikowe i karciane dla dorosłych. 

04.11 Orion 15.00 – Konkurs skoków przez skakankę dla dzieci do lat 12. 

04.11 Orion 17.00 –  Dzień Gier Planszowych dla dzieci do lat 14. Obowiązują 
zapisy. 

08.11 Orion 15.00 –  Konkurencje rzutowe dla najmłodszych. Celnościowe gry 
i zabawy.

08.11 Magdalena 16.00 – Turniej Darta 501 – open.

09.11 Regina 16.00 – Turniej świetlicowej piłki nożnej dla dzieci, kat. 8-14 lat.

10.11 Magdalena 17.00 –  Turniej szachowy z okazji rocznicy Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości.

15.11 Magdalena 15.00 – Turniej gry w statki dla dzieci. 

16.11 Regina 16.00 – Gry i zabawy dla dzieci. 

23.11 Regina 16.00 – Gry i zabawy ruchowe dla dzieci. 

25.11 Orion 17.00 – Gra Bingo – zabawa dla dzieci w wieku 7-14 lat. 

07.12 Magdalena 17.00 –  Mikołajkowe Turnieje dla dzieci (kręgle, rzuty do celu, slalom).

09.12 Magdalena 12.00 –  Turniej w „21” w ramach gier stolikowych i karcianych dla 
dorosłych 55+

10.12 Regina 16.00  – Turniej świetlicowej piłki nożnej dla dzieci, kat. 8-10lat.

iMPREZY TuRYSTYcZNO-KRAjOZNAWcZE
Termin Placówka Program zajęć

11.10 Regina 12.00 –  Wycieczka piesza dla mieszkańców do Muzeum Miejskiego.

11.10 Magdalena 12.00 – Wyjście entuzjastek nordic walking. 

14.10 Magdalena 16.00 –  Jesienny spacer z aparatem fotograficznym – Grupa FOTO 
AMATOR pt. „Tychy jesienną porą”.

18.10 Magdalena 12.00 – Wyjście entuzjastek nordic walking.

21.10 Regina 15.00 –  Wyjście dla mieszkańców w okolice Paprocan –nordic 
walking.

25.10 Magdalena 12.00 –  Wyjście entuzjastek nordic walking.

03.11 Regina 13.00 –  Natura uzdrawia – wyjście relaksacyjne dla seniorów przy 
tężni.

08.11 .Magdalena 12.00 – Wyjście entuzjastek nordic walking.

15.11 Magdalena 12.00 – Wyjście entuzjastek nordic walking.

22.11 Magdalena 12.00 – Wyjście entuzjastek nordic walking.

29.11 Magdalena 12.00 – Wyjście entuzjastek nordic walking.

06.12 Magdalena 12.00 – Wyjście entuzjastek nordic walking.

WYDARZENiA KulTuRAlNE
Termin  Placówka Program zajęć

18.10 Regina 13.00 – Spotkanie miłośniczek kuchni staropolskiej. 

19.10 SDK „Tęcza” 18.00 – Bez Barier, I Festiwal Integracyjny Piosenki Dziecięcej. 

20.10 Regina 16.00 – Prelekcja dla mieszkańców pt. „Jesienne odżywianie”.

22.10 SDK „Tęcza”
18.00 –  „Muzyka słowiańska i nie tylko” – koncert zespołu Słowiany. 

Wejściówki do odbioru w SDK „Tęcza” i klubach osiedlowych 
od 6.10.

22.10 Uszatek 16.00 –  Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na zakładkę do książki. 

27.10 SDK „Tęcza” 18.00 –  Warsztaty fotograficzne. Obowiązują wcześniejsze zapisy.

27.10 Orion
18.00 –  „Muzyka łagodzi obyczaje”– koncert w ramach 

Międzynarodowego Dnia Muzyki. Wejściówki do odebrania 
w klubie od 18.10. Ilość miejsc ograniczona.

28.10 SDK „Tęcza” 17.30 –  Spektakl dla dzieci „Babroszki lecą w kosmos” w wykonaniu 
Teatru TRIP. Obowiązują wejściówki. 

08.11 Regina 13.00 – Kreatywny kącik –spotkanie dla dorosłych.

10.11 Uszatek 12.00 –  Warsztaty kulinarne z pokazem gotowania i prelekcją z okazji 
Międzynarodowego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania.

10.11 Regina 15.00 – prelekcja z okazji Święta Niepodległości.

15.-20.11 Uszatek 

Cykl wydarzeń kulturalnych w ramach Tygodnia Kultury 
Skandynawskiej „Skandynawski wiatr” – w programie: warsztaty 
taneczne, artystyczne, i kulinarne. Zapisy i informacje w klubie i pod 
nr tel. 32 217 31 64.

18.11 SDK „Tęcza” 17.00 – Retro Seans.

18.11 Orion 17.30 –  Wieczór autorski Gabrieli Anny Kańtor. Obowiązują zapisy, 
ilość miejsc ograniczona. 

19.11 SDK „Tęcza” 18.00 –  Wernisaż wystawy malarstwa Agnieszki Kuśpiel „Relacje”.

20.11 SDK „Tęcza” 10.00-14.00 – Festiwal Zdrowia i Urody, II Edycja. 

25.11 Magdalena
15.00 –  Spotkanie podsumowujące rok 2021 w działalności Klubu 

„Magdalena” – wręczenie nagród dla osób najbardziej 
zaangażowanych w działalność klubu.

26.11 SDK „Tęcza”  18.00 –  Koncert zespołu Toccata. Wejściówki do odbioru w placówce 
i klubach osiedlowych od 08.11. 

29.11 Uszatek 18.00 –  Wieczór wróżb andrzejkowych dla Pań – informacje i zapisy 
w placówce I pod nr tel. 32 217 31 64.

29.11 SDK „Tęcza” 18.15 –  Podsumowanie konkursu fotograficznego „W zgodzie 
z naturą”.

30.11 Magdalena 15.00 – „Andrzejki 2021” – wróżby i konkursy dla dzieci. 

30.11 Regina 15.00 – Zwyczaje i obrzędy andrzejkowe dla dzieci. 

30.11  Uszatek 16.00 –  Wróżby andrzejkowe dla dzieci. Zapisy i informacje 
w placówce. 

30.11  SDK „Tęcza” 17.30 – Podsumowanie Konkursu Jednego Wiersza. 

02.12 Orion
17.30 –  Spotkanie z Mikołajem dla dzieci w wieku 3-12 lat. Zapisy od 

22.11. Występ Teatrzyku Bajkowe Skarbki Śląska  
pt. „Opowieści z zimowej doliny”.

06.12 Uszatek 17.00 –  Spotkanie z Mikołajem dla dzieci wraz z przedstawieniem 
teatralnym. Zapisy i informacje w placówce. 

06.12 Magdalena 16.00 – List do Św. Mikołaja – spotkanie z Mikołajem dla dzieci. 

07.12 Regina 17.00 –  Spotkanie z Mikołajem dla dzieci z przedstawieniem 
pt. „Opowieść z zimowej Doliny”. 

07.12 SDK „Tęcza” 
17.00 –  Spotkanie z Mikołajem dla dzieci wraz z programem 

„Ulepimy dziś Bałwana”. Zapisy w placówce, ilość miejsc 
ograniczona. 

08.12 SDK „Tęcza” 15.00 – Otwarcie wystawy pokonkursowej „Gwiazdkowe Anioły”.

10.12 SDK „Tęcza” 16.00 – Otwarcie wystawy pokonkursowej „List do Mikołaja”.

11.12 SDK „Tęcza” 10.00-14.00 – Bożonarodzeniowy Kiermasz Rękodzieła.

ZAjęciA PlASTYcZNE
Termin Placówka Program zajęć

16.10 SDK „Tęcza” 9.00 –  Warsztaty florystyczne dla dorosłych „Dyniowe cuda”. 
Obowiązują zapisy.

20.10 Uszatek 12.00 –  Warsztaty artystyczne „Kawą malowane” – informacje i zapisy 
w klubie.

24.11 Uszatek 12.00 –  Warsztaty artystyczne „Sznurkiem malowane” –informacje 
i zapisy w klubie.

27.11 Orion 11.00 –  Warsztaty kreatywne dla dorosłych –makrama. Obowiązują 
zapisy, ilość miejsc ograniczona.

01.12 Uszatek 12.00 –  Warsztaty artystyczne „Ozdoby świąteczne” –informacje 
i zapisy w klubie.

11.12 Orion 11.00 –  Warsztaty kreatywne dla dorosłych –makrama. Obowiązują 
zapisy. 

KONKuRSY PlASTYcZNE i WYSTAWY 

Termin  Placówka  Program zajęć

22.09.-31.10 Magdalena Wystawa fotograficzna grupy FOTO AMATOR Pt. „ Moje wspomnienia 
z  wakacji 2021”.

10.10-30.11 Magdalena „Historia naszego Klubu Osiedlowego” – wystawa prac, 
dokumentująca historię powstania Klubu Osiedlowego „Magdalena”.

do 29.10 Magdalena
Wirtualna wystawa zdjęć z okazji Światowego Dnia Zwierząt. Zrób 
zdjęcie swojemu pupilowi i prześlij na adres:  
magdalena@oskard.tychy.pl

od 18.10 SDK „Tęcza” Wystawa pokonkursowa prac dzieci i młodzieży „Mój świat, moje 
marzenia”.

28.10 Orion Konkurs plastyczny „Zwierzęta –kocham,. Lubię szanuję, dbam” 
skierowany dla dzieci 6-13 lat. Termin składania prac do 22.10. 

28.10-30.11 Orion Wystawa pokonkursowa „Zwierzęta– kocham, lubię ,  
szanuję, dbam”.

30.09.-29.10 SDK „Tęcza” Wystawa pokonkursowa V Przeglądu Sztuki i Rękodzieła 
„Powiązania”.

do 08.11 SDK „Tęcza”
„Cudaki, potworki i inne jesienne stworki” – zaproszenie do udziału 
w konkursie plastycznym dla dzieci. Regulamin w placówce i na 
stronie www.oskard.tychy.pl

06.11-07.11 SDK „Tęcza” Wystawa kanarków, 6.11 godz. 9.00-16.00, 7.11., godz. 9.00-15.00. 
Wstęp wolny.

od 15.11 SDK „Tęcza” Wystawa pokonkursowa prac dzieci i młodzieży „Cudaki, potworki 
i inne jesienne stworki”.

18.11 Magdalena 15.00 –  Konkurs plastyczny Pt. „Moje ulubione zwierzę” dla dzieci 
do lat 14. 

od 19.11 SDK „Tęcza” Wystawa malarstwa Agnieszki Kuśpiel „Relacje”.

19.11 Regina 15.00 – Konkurs plastyczny dla dzieci Pt. „Jesień w kolorach”.

od 29.11. SDK „Tęcza” Pokonkursowa wystawa fotograficzna „W zgodzie z naturą”.

30.11-30.12. Magdalena Wystawa fotograficzna członków grupy FOTO AMATOR

01.12.-30.12. Magdalena Bożonarodzeniowa wystawa prac rękodzielniczych mieszkańców. 

od 08.12.  SDK „Tęcza” Pokonkursowa wystawa prac „Gwiazdkowe Anioły”.

od 09.12. SDK „Tęcza” Pokonkursowa wystawa „List do Mikołaja”. 
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KrzyżówKa

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 21  
dadzą rozwiązanie krzyżówki, które znajduje się wewnątrz numeru.

zaproszenia


