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l Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek w godzinach od 14.00 do 16.00
l Dyżur członka Rady Nadzorczej - w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. od 14.00 do 16.00  DYŻURY

Ponieważ z niedawnej 
publikacji „Naszego  
Dziennika” z dnia 

03.08.2015r. dowiedzieliśmy 
się, że grupa 51 posłów PSL 
i SLD, przeciwników uwłasz-
czenia Polaków mieszkaniami 
spółdzielczymi, skierowała 
wniosek do Trybunału Kon-
stytucyjnego o stwierdzenie 
niezgodności z Konstytucją RP 
art. 12 ust.1 oraz art. 1714 Usta-
wy o spółdzielniach mieszka-
niowych, dlatego pragnę zain-
teresować sprawą tych spół-
dzielców GSM, którzy do tej 
pory nie dokonali przekształ-
cenia swych praw do lokalu  
w odrębną własność.

Idea uwłaszczenia Pola-
ków mieszkaniami spółdziel-
czymi została zapoczątkowa-
na Ustawą o spółdzielniach 
mieszkaniowych z 2000 ro-
ku, lecz od początku była 
skutecznie deprecjonowana  
i psuta przez „ideowców 
spółdzielczości” pochodzą-
cych z tych dwu ugrupowań 
(PSL i SLD), dobrze zado-
mowionych we władzach 
spółdzielczości mieszkanio-
wej. W naszej spółdzielni 
nie było wiele lepiej, czego 
wynikiem są nieruchomo-
ści wielobudynkowe oraz 
czynne zaniechanie wykupu 
gruntów na własność na bar-

dzo korzystnych ówczesnych 
warunkach. Są to sprawy, któ-
rych zmiana w dzisiejszych 
warunkach nie jest możliwa.

Po kilkuletnich zmaga-
niach i zmianach ustawy, do-
piero po 2007 roku otworzyła 
się dla spółdzielców moż-
liwość realizacji tych prze-
kształceń praw spółdziel-
czych we własność. 

Aktualnie już 42% 
mieszkań w GSM 
stanowi odrębną 
własność. 

I dzisiaj nikt w spółdziel-
ni nie stwarza najmniejszych 

przeszkód na tej drodze, ale 
czy tak będzie w przyszłości? 
- nad tym może warto się za-
stanowić. 

Zawsze złożenie 
stosownego 
wniosku  
o przekształcenie 
spółdzielczego 
prawa do lokalu 
w odrębną 
własność jest 
decyzją członka 
spółdzielni. 

Aktualnie na podstawie wy-
mienionych na wstępie prze-
pisów Spółdzielnia zobowią-

zana jest do zawarcia umowy 
przeniesienia własności loka-
lu na pisemne żądanie osób 
posiadających mieszkanie 
lokatorskie i spółdzielcze wła-
snościowe.

W przypadku niekorzystne-
go dla tych osób rozstrzygnię-
cia Trybunału Konstytucyjne-
go, sytuacja dzisiaj korzystna 
może się istotnie zmienić. 
Dlatego czuję się w obowiąz-
ku przekazać Państwu tę infor-
mację. Ma ona wyłącznie na 
celuto, by sprawę ewentualne-
go przekształcenia ponownie 
rozważyć i podjąć stosowne 
kroki lub pozostawić obecny 
status niezmieniony.

Dla osób chcących pogłę-
bić swą wiedzę w powyższej 
sprawie polecam przedruk 
całego artykułu pt. „Zamach 
na własność - Czy uwłaszcze-
nie w spółdzielniach mieszka-
niowych będzie nadal możli-
we?” („Nasz Dziennik” nr 179 
z 03.08.2015r.) zamieszczony 
na stronie internetowej GSM 
(www.gsmjastrzebie.pl) w za-
kładce „Prasówka”, a osoby 
zainteresowane przekształce-
niem spółdzielczego prawa 
do lokalu w odrębną własność 
zapraszam do siedziby GSM.

Przewodniczący Rady 
Nadzorczej GSM

Zbigniew Podmagórski 

UWŁASZCZENIA MIESZKANIAMI

Odpowiadając na zapyta-
nia członków Spółdzielni 
odnośnie powodów zwol-
nienia, zdecydowaliśmy 

się na opublikowanie treści motywu-
jącej powody, dla których zostaliśmy 
zmuszeni do tak radykalnych decy-
zji. Ze względu na Ochronę Danych 
Osobowych nie podajemy danych 
dotyczących imienia i nazwiska oraz 
innych danych wrażliwych. 

Oto przyczyny rozwiązania umowy 
o pracę, które ujawniamy, gdyż mamy 
pewność i wiedzę, iż są prawdziwe  
i poparte dowodami pomimo tego, że 
osoba, której stawiane są te zarzuty 
nie przyznaje się do winy i cały czas 
przedstawia się jako ofiara prywatnej 
zemsty na nim.

Fakty mówią zupełnie co innego:
Podstawę rozwiązania umowy  

o pracę w w/w trybie stanowi ciężkie 
naruszenie podstawowych obowiąz-
ków pracowniczych, polegające na:

1. naruszeniu obowiązku 
lojalności wobec pracodaw-
cy;

2. samowolnym opuszczaniu 
miejsca pracy, bez uzyskania 
zgody członka Zarządu, pomi-
mo polecenia Zarządu;

3. dokonaniu przestępstwa 
kradzieży elementów ruszto-
wań;

4. wprowadzaniu w błąd 
komisji inwentaryzacyjnych;

5. dopuszczaniu do użytko-
wania przez podległych pra-
cowników, urządzeń elek-
trycznych bez wymaganych 
atestów;

6. namawianiu członków 
Zarządu Górniczej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej do mata-
czenia przy inwentaryzacji 
rusztowań.

Powyższe zachowania spowodo-
wały utratę zaufania Zarządu, w sto-

sunku do pracownika zajmującego 
samodzielne stanowisko kierowni-
cze i piastującego funkcję Przewod-
niczącego Zakładowej Organizacji 
Związkowej, która powinna stanowić 
wzór dla pozostałych pracowników, 
Zarząd miał prawo oczekiwać nale-
żytego wypełniania obowiązków pra-
cowniczych. 

Na obecnym etapie nie możemy 
komentować, ani ujawniać dowo-
dów w sprawie, ponieważ obliguje 
nas do tego tajemnica postępowa-
nia. Możemy jedynie nadmienić, że 
postępowanie wyjaśniające prowa-
dzi Prokuratura Rejonowa w Jastrzę-
biu-Zdroju, do której zgłoszone 
zostało doniesienie o moż-
liwości popełnienia prze-
stępstwa.

Wszystkich zainteresowanych po-
znaniem wielu aspektów dotyczą-
cych tej sprawy zachęcamy do prze-
czytania wywiadu z Zarządem GSM, 
który ukaże się w niedługim czasie 
na naszej stronie internetowej. 

Zarząd GSM

Naruszyli obowiązki 
i stracili pracę

W ostatnich dniach Zarząd GSM zwolnił z pracy osoby związane z Grupą 
Wykonawstwa Własnego. Do zwolnień doszło nie tylko wśród pracowników, 
ale przede wszystkim w gronie kadry Kierowniczej Grupy. 
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KRS TKKF „PIONIER”
WE WSPÓŁPRACY Z ZARZĄDEM 

OSIEDLA PIONIERÓW
organizuje wyjazd:

BĘBŁO koło Krakowa
28 listopada 2015 (sobota)
Wyjazd do fabryki bombek 

koło Krakowa. 
Można będzie zakupić bombki 

i wykonać je osobiście. 
Zostanie także wolny czas na zakupy 

Mikołajkowe w Sukiennicach. 

Zapisy:
w Zarządzie Osiedla Pionierów ul. Mazurska 2 od 16 listopada 
2015 w każdy poniedziałek, wtorek od 17:00 -17:30, a w pozo-

stałe dni telefonicznie pod numerem 537 356 789 

Wyjazd: 
28 listopada 2015 (sobota) o godz. 8:00 Zbiórka 7:45. Miejsce 

podstawienia autokaru: ulica Łowicka przy Solarium

Koszt:
30 zł/osobę w tym: autokar i ubezpieczenie 

 
Powrót: 

godz. 15:30 z parkingu przy rynku w Krakowie 

Informacje: 
Wiesława Kosowska - teł. 537 356 789 

www.facebook.com/zarzadosiedlapionierow

1. Zbyt szczelna stolarka 
okienna

2. Wychładzanie 
pomieszczeń mieszkalnych 
przez zakręcanie 
grzejników CO

3. Brak cyrkulacji 
powietrza w mieszkaniu 
spowodowane wymianą 
drzwi do pokoi i łazienki 
(brak prześwitu pod 
drzwiami do pokoi,  
zbyt mały nawiew  
w dolnym skrzydle drzwi 
łazienkowych)

Zakłócenie systemu wentylacji prowa-
dzi do zwiększenia poziomu zanieczysz-
czenia powietrza wewnątrz pomieszczeń 
oraz wzrostu wilgoci, a w konsekwencji 
rozwoju pleśni i grzyba. Następuje kon-
densacja pary wodnej na powierzchni 
szyby, a także niedobór powietrza po-
trzebnego, np. do spalania gazu w pie-
cach gazowych (junkersów). 

Wymienione wyżej czynniki nie tylko 
wpływają negatywnie na samopoczucie 
użytkowników, ale również stanowią za-
grożenie dla ich zdrowia i życia.

W okresie zimowym (od listopada do 
stycznia) w Górniczej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, która nie posiada podzielników 
ciepła w swoich zasobach zanotowano  
o ok. 70% mniej zgłoszeń kominiarskich, niż 
w SM „NOWA”, posiadającej podzielniki. 

Natomiast w SM „JAS-MOS”, po de-
montażu podzielników na jednym z blo-

ków i zamontowaniu nawiewników okien-
nych w mieszkaniach, zniknęły problemy 
z wentylacją.

Silne i słuszne tendencje ostatnich lat do 
ograniczania strat ciepła budynków spro-
wadzają się do zabezpieczania szczelno-

ści zewnętrznej powłoki budynków, w tym 
głównie okien, co skutecznie odcina do-
pływ powietrza do pomieszczeń, a wentyla-
cja naturalna nie ma warunków do działania.

Jedyną, na obecnym etapie, możliwo-
ścią uniezależnienia działania wentylacji 
od zmiennych warunków pogodowych 
i zagwarantowanie dopływu powietrza 

zewnętrznego stosowanie do aktualnych 
potrzeb mieszkańców jest usprawnienie 
wentylacji naturalnej, poprzez demontaż 
podzielników ciepła na grzejnikach oraz 
montaż w oknach nawiewników powietrza 
higrosterowanych lub ciśnieniowych.

GŁÓWNE PRZYCZYNY PROBLEMÓW 
Z WENTYLACJĄ GRAWITACYJNĄ
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Zadbam o to.
Przed nami kolejne projekty, mające podnieść 
znaczenie Jastrzębia-Zdroju w regionie, będę 
zabiegał, by była możliwa realizacja, m.in.: 

• budowa Domu Solidarności 
- w kwocie ok. 40 mln zł, 

• budowa sali koncertowej przy szkole 
muzycznej w kwocie ok. 20 mln zł, 

• rewitalizacja terenów miejskich 
(np. OWN, Park Zdrojowy) - 15 mln zł, 

• termomodernizacja szkół 
i przedszkoli - 17 mln zł. 

• szpitalny oddział ratunkowy, izba przyjęć 
i lądowisko - ponad 22 mln zł, 

• modernizacja innych oddziałów szpitala, 
w tym przeniesienie oddziału pediatrycznego 
do budynku głównego, dostosowanie Zakładów 
Opieki Długoterminowej na kwotę ok. 30 mln. 
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1. NIE ZASŁANIAJ 
GRZEJNIKÓW

Grzejniki nie powinny być zasło-
nięte żadnymi meblami ani sprzęta-
mi. Jeżeli nie można inaczej, to na-
leży grzejnik odsłonić, przynajmniej  
w części pozostawiając odległość 
min. 10-20 cm pomiędzy nim 
a meblem.

Używaj zasłon 
do okien, bo one 
również izolują po-
mieszczenie (szczególnie 
wskazane w nocy), ale nie 
zasłaniaj nimi grzejnika. 
Unikaj też wieszania mo-
krych rzeczy na grzejni-
kach. Możesz używać ekra-
nów izolacyjnych pokrytych 
folią umieszczanych za 
grzejnikami, które zmniej-
szając straty polepszają 
jednocześnie wydajność 
grzejnika.

2. WIETRZ 
MIESZKANIE 
KRÓTKO,  
A INTENSYWNIE

Unikaj długotrwałego wietrze-
nia mieszkań. Nie zostawiaj przez 
parę godzin uchylonych lufcików 
czy otwartych okien. Zimne powie-
trze powoduje szersze otwarcie 
zaworu termostatycz-
n e g o , 

a cie-
plejsze grzejniki 

ogrzewają intensywniej 
powietrze, które następnie wydo-

staje się na zewnątrz. Aby prze-
wietrzyć pomieszczenie, zakręć 
zawór i otwórz okna jak 
n a j s z e r z e j , 

ale tylko 
na kilka minut. To 

wystarczy, aby wymienić 
powietrze w pomieszczeniu, nie 
oziębiając przy tym ścian, mebli  
i innych sprzętów działających jak 
akumulatory ciepła. Nie wychła-
dzaj mieszkania - ponowne ogrza-

nie trwa długo i powoduje znacz-
ne zużycie energii cieplnej.

3. ZWRÓĆ UWAGĘ 
NA WILGOTNOŚĆ 
POWIETRZA
Zmniejszaj do mini-

mum otwarte powierzch-
nie wody w domu, a więc 
np. unikaj gotowania 
potraw bez przykrycia. 
Pamiętaj, aby ścierać do 
sucha umyte podłogi i nie 
wieszać mokrego prania 
na grzejniku.

Jeśli powietrze jest zbyt 
suche można używać na-
wilżaczy, jednak należy 
wiedzieć, że optymalna 
wilgotność powietrza 

przy temperaturze w pomiesz-
czeniach około 20 st. C to 40-50 proc.

4. UŻYWAJ ZAWORÓW

Temperatura komfortu cieplnego 
w pomieszczeniu to 18-21 st. C. Opty-
malna temperatura w sypialni może 
być niższa - w zależności od indywi-
dualnych upodobań jest to 16-18 st. C. 

Naprawdę nie ma potrzeby utrzymy-
wać wyższej temperatury. Przekonaj 
się o tym na własnej skórze i spróbuj 
samodzielnie ustalić temperaturę naj-
lepszą dla Ciebie. Zakręcaj zawory 
termostatyczne podczas wietrzenia po-
mieszczeń czy nieobecności w domu, 
a także obniżaj temperaturę w rzadko 
używanych pomieszczeniach i w nocy. 
Obniżenie temperatury o 1 st. C daje 
ok. 5 proc. oszczędności ciepła.

5. NIE WYCHŁADZAJ 
POMIESZCZEŃ

Nie przesadzaj z obniżaniem tempe-
ratury, bo może się to okazać oszczęd-
nością pozorną. Zbyt niska tempera-
-tura może doprowadzić do zawil-
gocenia pomieszczeń i problemów  
z zagrzybieniem ścian - szczególnie, 
jeżeli wilgotność w twoim mieszka-
niu jest podwyższona (na przykład na 
skutek dużej ilości kwiatów, akwarium 
itp.). Poza tym nasi sąsiedzi, chcąc 
utrzymać u siebie odpowiedni komfort 
cieplny, będą zmuszeni do większego 
zużycia ciepła, co wpłynie na podwyż-
szenie kosztów ogrzewania budynku, 
w którym i Ty mieszkasz.

Jak oszczędzać energię 
cieplną w mieszkaniu?
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- Senat - Funkcja Senatora RP to wiel-
ka odpowiedzialność, ale także wielkie 
wyzwanie i szanse. Jakie cechy i predys-
pozycje powinien mieć kandydat na tę 
funkcję? 

- Nie ma prostych recept czy też jednoli-
tego katalogu cech, możemy mówić jedynie  
o pewnych osobowościowych predyspozycjach, 
które powinny być brane pod uwagę przy wy-
borze osób startujących w wyborach parlamen-
tarnych. Do każdej roli trzeba także dojrzeć. 
Do predyspozycji osobowych, które powin-
ny cechować przyszłego parlamentarzystę, za-
liczyłbym umiejętność trafnego wyznaczania 
w określonych warunkach pożądanych celów. 
Za konieczny i bezcenny uznaję dar zjednywa-
nia ludzi do realizacji określonych celów. Trze-
ba mieć to „coś”, innymi słowy „Aby zapalać 
innych, samemu trzeba płonąć. Potrzebne są: 
energia, moc i marzenia.” Ponadto uważam, że 
lider, przywódca, menadżer, parlamentarzysta 
nie może akceptować „skrzeczącej” rzeczywi-
stości. Powinien być analitycznym kontestato-
rem, który doskonałość osiąga poprzez prakty-
kę i ciągłe uczenie się.

- No właśnie… W sierpniu bieżącego 
roku zaskoczył Pan wiele osób, przecho-
dząc na zasłużoną emeryturę. Co z nie-
zbędną energią i siłą potrzebną w dzia-
łalności senatorskiej?

- Póki co mam w sobie sporo zapału. Takie 
określenia jak „jesień życia”, „zasłużony odpo-
czynek” zdecydowanie nie pasują do mojej kon-
cepcji wieku emerytalnego. Dla mnie emerytura 
to kolejny, inny początek, to nowy etap w życiu 
pozwalający na realizację wszystkiego, czego nie 
udało mi się dokonać, a co znajduje się w sfe-
rze moich pasji: bycia blisko ludzkich spraw oraz 
chęci uczestnictwa w rozwoju rozważnej de-
mokracji parlamentarnej. Gdybym nie czuł siły  
i energii, nie startowałbym w wyborach.

- W ulotce promocyjnej jawi się Pan 
jako zwolennik zmian w funkcjonowaniu 
Państwa i demokracji parlamentarnej. 
Co powinno być przedmiotem zmian?

- Polacy - nasi wyborcy, to naród bardzo kre-
atywny i pracowity, w którym drzemie ogrom-
ny potencjał szans i talentów. Problem w tym, 
że w warunkach dominacji globalnej gospodar-
ki i swoistego zabetonowania polskiej sceny po-
litycznej, tudzież alienacji elit politycznych, 
uruchomienie tego potencjału wymaga zmian 
w sposobie funkcjonowania państwa. Nabie-
ra to szczególnego znaczenia dziś, kiedy glo-
balny biznes wypycha na margines społeczny 

dużą część polskiego potencjału, szans i talen-
tu. Stąd wyborcy oczekują od władzy państwo-
wej, rządu i parlamentarzystów, że wielkość 
tego marginesu będzie wielkością kontrolo-
waną i akceptowaną przez naród w rezultacie 
rozwoju rozważnej demokracji parlamentar-
nej. Demokracja ma to do siebie, że nie da się 
jej zadekretować - trzeba ją non stop mądrze 
doskonalić. Kłótnie i jałowe spory, dominacja 
większości, nieliczenie się z mniejszością - to 
nie demokracja, lecz centralizm, prowadzący 
jedynie do frustracji i zniesmaczenia społecz-
nego. Uwzględniając trudne czasy i wyzwania, 
ale również szanse, przyjąłem propozycję kan-
dydowania z list Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego. Uważam, że partia ta może być rozumną 
parlamentarną alternatywą w jakże trudnym 
dla Polski i Polaków okresie.

- Z czego wynika to przeświadczenie, 
że PSL może być rozważną alternatywą?

- Z historycznej wiarogodności PSL, skon-
kretyzowanej Deklaracji Wyborczej PSL, rozwi-
jającej główne hasło kampanii „Blisko ludzkich 
spraw”. Od 120 lat, od pokoleń PSL wier-
nie służy Polsce i Polakom. Mamy tożsamość  
i to nas wyróżnia wśród innych komitetów wy-
borczych oraz zaświadcza o trwałym i społecz-
nie akceptowalnym systemie wartości. PSL 
stanowi - w niepewnym i ciągle zmieniającym 
się świecie - wielką wartość: stały punkt odnie-
sienia. Program PSL na najbliższe lata to pro-
gram oparty i skierowany do polskiej rodziny, 
polskich przedsiębiorców i samorządów oraz, 
co oczywiste, do polskiej wsi. To pewien kie-
runkowskaz programowy, a jego pełna realiza-
cja zależeć będzie od akceptacji wyborczej Po-
lek i Polaków w dniu 25 października.

- Kandyduje Pan do Senatu z jedno-
mandatowego okręgu nr 72 obejmują-
cego elektorat wyborczy z powiatów: ra-
ciborskiego i wodzisławskiego, miast 
Jastrzębie-Zdrój i Żory. Co z Pana rozpo-
znawalnością elekcyjną?

- Wyczuwam, że jest duża i wierzę w mą-
drość elekcyjną mieszkańców okręgu, inaczej 
nie startowałbym w wyborach. Ponadto w okre-
sie kampanii promocyjnej będę prowadził dzia-
łania mające na celu zwiększenie mojej rozpo-
znawalności. Zapraszam do lektury wywiadu 
oraz na moją stronę internetową.

- W kampanii promocyjnej mocno eks-
ponuje Pan menadżerską skuteczność, so-
lidną praktykę i doświadczenie. Czy może 
Pan coś więcej powiedzieć na ten temat?

- Mam 52-letnie doświadczenie zawodowe. 
Pracowałem w różnych zakładach: pięciokrot-
nie zmieniałem charakter zatrudnienia i sied-
miokrotnie miejsce pracy. Praktycznie całe 
dorosłe życie funkcjonuję w moim okręgu wy-
borczym. Dobrze znam problemy i specyfikę 
pracy górniczej i nie wyobrażam sobie naszego 
regionu bez dobrze rozwijającego się górnictwa. 
Byłem Dyrektorem Naczelnym Wojewódzkiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Jastrzę-
biu-Zdroju. Przez 18 lat, jako Prezes Banku 
Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju, budowa-
łem partnerskie relacje z lokalną społeczno-
ścią. Przez siedem lat z powodzeniem prowa-
dziłem indywidualną działalność gospodarczą. 
Jestem absolwentem Technikum Górniczego  
w Rybniku, pracę magisterską obroniłem  
w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w War-
szawie, by następnie w okresie transformacji 
ustrojowej pogłębiać wiedzę w zakresie banko-
wości. Ukończyłem też studia MBA w Wyższej 
Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. 
Pełniłem także wiele funkcji społecznych.

- Jakie to funkcje?
- Wymienię tylko te związane z bankowo-

ścią spółdzielczą. Przez 5 lat, zanim zosta-
łem prezesem, przewodniczyłem Radzie Nad-
zorczej Banku w Jastrzębiu-Zdroju. Aktywnie 
uczestniczyłem w tworzeniu Małopolskie-
go Banku Regionalnego w Krakowie. Później, 
jako wiceprzewodniczący, miałem zaszczyt kie-
rować pracami Rady Nadzorczej tegoż ban-
ku. Przez 5 lat z ramienia Krajowego Związku 
Banków Spółdzielczych aktywnie uczestniczy-
łem w pracach Komisji Legislacyjnej Europej-
skiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych 
w Brukseli. Przez dekadę pełniłem funkcję wi-
ceprzewodniczącego oraz przewodniczącego 
Rady Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczo-
ści w Warszawie. Ponadto od 18 lat aktywnie 
uczestniczę w działalności Związków Banków 
Polskich, Krajowego Związku Banków Spół-
dzielczych, Regionalnej Izby Gospodarczej  
w Katowicach. Od trzech lat działam w Busi-
ness Centre Club w Warszawie.

- Jakie ewentualnie doświadczenia  
z tego obszaru aktywności zawodowej  
i społecznej mogą być przydatne w dzia-
łalności senatorskiej?

- W 2000 roku na zlecenie Krajowej Rady 
Spółdzielczej przewodniczyłem Zespołowi  
ds. Opracowania Alternatywnego Projektu 
Zmian do Ustawy o Funkcjonowaniu Banków 
Spółdzielczych i Bankach Zrzeszających. Pro-
jekt za sprawą posłów trafił pod obrady Sejmu, 

niestety w głosowaniu został odrzucony (zabra-
kło jednego głosu!). Na przestrzeni ubiegłego  
i bieżącego roku współpracowałem z Minister-
stwem Finansów, posłami i senatorami z Ko-
misji Finansów Publicznych i Budżetu nad 
implementacją do Spółdzielczego Sektora 
Bankowego Dyrektywy 36 EU i Rozporządze-
nia 575 EU (Pakiet CRD IV). W rezultacie 25 
czerwca tego roku Sejm RP zaakceptował do 
zmienionej Ustawy o Funkcjonowaniu Ban-
ków Spółdzielczych pięć znaczących popra-
wek, jakie zgłosili członkowie grupy spółdziel-
czej. 

- A co z rozwojem lokalnej przedsię-
biorczości, w tym z rozwojem spółdziel-
czej formuły gospodarowania?

- Spółdzielczość jest sprawdzoną od 150 lat 
formą zbiorowej aktywności i zaradności, dają-
cą szansę dla wielu ludzi. Z bankowością spół-
dzielczą związany jestem od 28 lat i mogę au-
torytatywnie stwierdzić, co daje i czego uczy 
spółdzielcza formuła gospodarowania. Uczy 
współodpowiedzialności za własny los i przy-
gotowuje ludzi do demokracji. Kierowałem 
Bankiem Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdro-
ju, który w okresie transformacji gospodar-
czej umiejętnie wykorzystał szanse płynące  
z istoty gospodarki rynkowej. Ponad 30-krot-
nie rozwinęliśmy swój potencjał ekonomicz-
ny i organizacyjny. Staliśmy się największym 
Bankiem Spółdzielczym na Śląsku. Stwo-
rzyliśmy 160 nowych atrakcyjnych stano-
wisk pracy, dając szansę pracy wielu młodym.  
W sposób nowoczesny świadczymy usługi ban-
kowe dla blisko 1200 małych i średnich firm.  
W partnerskiej relacji świadczymy usługi ban-
kowe dla 9 jednostek samorządu teryto-
rialnego, m. in. Jastrzębia-Zdroju, Pszowa, Ry-
dułtów, Radlina, Godowa, Mszany i Świerklan. 
Tak jest tu i teraz, ale czy będzie zawsze? Tego 
nie wiem, ale czuję, że rozwój tego sektora wy-
maga parlamentarnej reprezentacji i aktywno-
ści. Ruch spółdzielczy stanowi pozytywną odpo-
wiedź na współczesne zagrożenia, jakie przynosi 
system globalnej gospodarki. Chcę wierzyć w to, 
że bankowość spółdzielcza, że moja wieloletnia 
działalność w spółdzielczym sektorze może być 
kontynuowana z pozycji Senatora RP. Podobne 
troski i konkluzje mam, gdy chodzi o rozważną 
restrukturyzację polskiego górnictwa. Spółdziel-
czość, lokalna przedsiębiorczość i górnictwo to 
obszary, które zasługują na legislacyjną troskę ze 
strony parlamentarzystów.

- Dziękuję za rozmowę. 
(KL)


