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Historia Spółdzielni

Mieszkaniowej im. Tadeusza Kościuszki
 w Krakowie.

Historia Spółdzielni powstała z inicjatywy autora,
nieraz wbrew woli niektórych członków ówczesnej Rady Nadzorczej

Aby dojść prawdy tamtych lat musiałem zapoznać się z ogromną ilością dokumentów, 
 materiałów bibliotecznych, archiwalnych artykułów prasowych, przeprowadzić 
wielogodzinne rozmowy z byłymi członkami Rad Spółdzielni, z ich rodzinami, 
 pracownikami spółdzielni. Z tymi wszystkimi którzy pamiętali tamte czasy. 
Osoby te w większości niestety odeszły. 
Niektóre zdjęcia osób znalazłem na nagrobkach cmentarnych.

I tak oto powstała "ku pamięci" ta krótka historia.
W tym miejscu chciałem podziękować tym wszystkim którzy mi pomogli.

Autor
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         W latach powojennych Polska powoli dźwigała sie ze zniszczeń wojennych, występował duży "głód" mieszkaniowy który nie ominął Krakowa, przesiedlenia,
 repatriacje, duży napływ ludności wiejskiej do miast - zmuszały władze kwaterunkowe do "zagęszczania" istniejących mieszkań), powodowało, to że w starych
 czynszowych, krakowskich kamienicach mieszkały razem, dwie lub trzy rodziny obcych sobie ludzi.
 Pod naciskiem wielu środowisk Rząd (uchwała nr 269 z 1954r.) reaktywował ustawę o spółdzielczości mieszkaniowej, (praktycznie w wersji z 1920 r.) a w 1961 roku
 Sejm PRL uchwalił ustawę o Spółdzielniach i ich związkach. W 1956 r. powstaje centralny - Związek Spółdzielni Mieszkaniowych. Zaistniała dogodna sytuacja do
 tworzenia lub reaktywowania istniejących spółdzielni mieszkaniowych.
 W Krakowie działały małe spółdzielnie mieszkaniowe powstałe w okresie międzywojennym, ale w związku z dużą nieufnością władz wobec tego co przedwojenne,
 miały utrudnioną działalność inwestycyjną.

         Z inicjatywy środowiska działaczy Związków Zawodowych, 29 sierpnia 1957 r., dwadzieścia dwie osoby spotkały się przy ul. Skarbowej 4 aby założyć
 Spółdzielnię Mieszkaniową. 

     To pierwsze, założycielskie "Walne Zgromadzenie" obradowało pod przewodnictwem Prezydium w składzie:
Przewodniczący: Antoni Woynarowski
 Sekretarz: Genowefa Piskorz
Asesor: Marian Linderski
Asesor: Kazimierz Storożak 
 Założono spółdzielnię i przyjęto dla niej nazwę: "Lokatorska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie".
Przyjęto typowy Statut,który określał, kto może być członkiem Spółdzielni, ustalał wysokość udziałów i wpisowego. Powstał plan dalszego działania. 
Podstawowy dokument prawny pod nazwą: "Oświadczenie o celowości powołania Spółdzielni pod nazwą "Lokatorska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Tadeusza
 Kościuszki w Krakowie, Kraków, ul. Skarbowa 4", został wydany w październiku 1957 r przez Związek Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie 
Pierwszy Zarząd utworzyli:
 K. Storożak A Woynarowski, E. Krzywdziak, J. Zawłodzki.

Do Rady Spółdzielni weszli: 

 poseł dr S. Stomma,  red. J. Kołłątaj,  pisarz A. Gołubiew, inż. H. Wąsowicz, red. B. Kudrewiczowa 

wszyscy związani z katolickim miesięcznikiem społeczno-kulturalnym "Znak" i "Tygodnikiem Powszechnym".

     Początki działalności Spółdzielni nie były łatwe. Ścierały się różne koncepcje budowania, ale na przeszkodzie stawał brak działek.
 Właściciele, jeśli nawet decydowali się sprzedać grunty, żądali za nie zbyt wiele jak na możliwości młodej Spółdzielni. Sami
 założyciele nie w pełni byli przekonani jak długo Spółdzielnia bedzie trwała, czy zostanie zgodnie z tendencjami państwa -
 upaństwowiona. Jednak pełni zapału działali i dzięki swojej silnej i niezależnej pozycji w środowisku krakowskim, do końca 1957 r.
 udało się wykupić od Prezydium Rady Narodowej, za członkowskie wkłady mieszkaniowe i zaciągnięty kredyt bankowy, dwa już
 zrealizowane bloki mieszkalne o 120 mieszkaniach i łącznej powierzchni 
6 tysięcy m2 przy ul. Filareckiej. W 1958 r. dokupiono dwa dodatkowe budynki przy ul. Brodowicza i ul. Sołtyka, rozpoczęto również
 budowę dwóch bloków przy ul. Żelechowskiego i Chocimskiej 21 którą zakończono po dwóch latach. 

Z konieczności budowano tam gdzie można było kupić teren, nie kierując się lokalizacją i odległością od siedziby Spółdzielni, byle tylko powiększyć stan posiadania.
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 Pierwsze budynki wybudowane przez Spółdzielnię powstają w roku 1960. Najpierw dwukondygnacyjne - przy ulicy Litewskiej nr 41, 45-49, następnie 3-4-ro
 kondygnacyjne przy ul. Racławickiej nr 47, i Wrocławskiej 62. W dalszej kolejności realizowano budynki przy ul. Litewskiej nr 9, 11, 15, 21, Wówczas nastąpił już
 pełny rozruch inwestycyjny, powstawały pięcio i sześciokondygnacyjne bloki na osiedlu „Wrocławska”.
 Spółdzielnia wchodzi z inwestycjami w osiedle "Bronowice-Północ" i "Widok".
W pierwszym roku istnienia Spółdzielnia liczyła 120 członków oczekujących na mieszkania. Od 1960 r. rozrastająca się spółdzielnia nie
 mieściła sie ze swoim biurem w gościnnych pomieszczeniach związków zawodowych dlatego biura przeniesiono do własnych zasobów
 na ul. Karłowicz 4. Prężne zarządzanie, atrakcyjne lokalizacje, przyciągają z każdym rokiem coraz więcej chętnych. W ciągu kilku
 zaledwie lat Spółdzielnia Mieszkaniowa im. T. Kościuszki wyrobiła sobie w społeczeństwie Krakowa dobrą opinię. W "Kościuszce"
 czekało się, na mieszkanie nie więcej jak 4 lata, (co w tych czasach było ewenementem), mieszkania oddawane były terminowo.
 Niestety nie zawsze bez usterek, co było następstwem nie najlepszej współpracy z SPB, głównym wykonawcą spółdzielczych
 inwestycji. 

     Opinia jednej z najlepszych Spółdzielni Mieszkaniowych w Krakowie przysporzyła w krótkim czasie tyleż chluby, co i kłopotów. Gwałtowny napływ członków
 zakłócił nieco dotychczasowy rytm pracy. Proporcjonalnie do zwiększającej się ilości członków nie rosła ilość oddawanych mieszkań. Możliwość przyspieszenia tempa
 budowania ograniczał brak wykonawców, materiałów, brak odpowiednich pod budownictwo mieszkaniowe terenów. Siłą rzeczy wydłużał się czas oczekiwania na
 mieszkanie. W roku 1965 proporcje tych, którzy już mieszkanie otrzymali i tych, którzy jeszcze czekali były na owe czasy prawidłowe. Spółdzielnia posiadała 1019
 superkomfortowych mieszkań, o łącznej powierzchni 48.160 m2. Do Spółdzielni nalezało 1633 członków, czekało na przydział około sześćset osób. W pięć lat później
 było 2229 mieszkań ale ilość członków wzrosła blisko czterokrotnie, co proporcję mieszkających do oczekujących zmieniło zasadniczo na niekorzyść tych ostatnich.
     Spółdzielnia prowadziła nie tylko działalność w zakresie budownictwa. Statutowym obowiązkiem była także działalność społeczno-wychowawcza. Tworzono kluby,
 świetlice, na którym to polu nasza Spółdzielnia posiadała niemałe osiągnięcia.
Rodzicom pomagano w sprawowaniu opieki nad dziećmi budując place zabaw, ogródki jordanowskie, punkty opieki. Młodzieży i starszym tworzono warunki do
 rozwoju indywidualnych zainteresowań, możliwości zrzeszania się w kołach zainteresowań, spotykania ze sobą, spędzania wolnego czasu.
Powstają spółdzielcze inwestycje towarzyszące. W roku 1963 pierwsza osiedlowa ajencja PKO, w 1966 r na osiedlu "Bronowice Stare" powstaje placówka kulturalna -
 osiedlowa świetlica. Zajęcia prowadzone są wspólnie z PSS "Społem". Prowadzone są koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży oraz kursy i szkolenia dla dorosłych
 (tzw "Praktyczna Pani").
W 1971 r. na osiedlu "Wrocławska" powstaje Ośrodek dla dorosłych "Praktyczna Pani"

W 1973 r. na Osiedlu "Widok" uruchomiono klub "Jordanówka".Na Osiedlu "Zwierzyniec" w nowo oddanym pawilonie przy ul.
 Bronowickiej powstaje Osiedlowy Dom Kultury- "Bartosz". Prowadzone są w nim sekcje: muzyczna, brydża sportowego, malarstwa,
 sztuki baletowej, kroju i szycia, Dyskusyjny Klub Filmowy, Klub Seniora. Spółdzielnia organizuje spartakiady sportowe, letnie i
 zimowe obozy wyjazdowe dla młodzieży.
     W latach 1972-1975 oddawano rocznie około 1000 mieszkań na Osiedlu "Widoku", oraz przy ulicach: Lea, Piastowskiej,
 Bronowickiej, Litewskiej, Racławickiej, Biernackiego. W tym czasie powstały również pawilony handlowo-usługowe przy ul.
 Piastowskiej i Litewskiej. Przygotowywano budowę Osiedla "Zbrojów", "Widok-Zarzecze" 

We wrześniu 1975 r. Walne Zgromadzenie (ZPCz) przyjęło uchwałę o utworzeniu osiedli:
 "Bronowice Nowe"- zwane też "Widok",
 "Wrocławska"
"Zwierzyniec".
        Chcąc podkreślić duże zaangażowanie w pracy społecznej wielu członków, bardziej "związać" ich ze swoją spółdzielnią, Rada
 Spółdzielni uchwala powołanie "Srebrnej" i "Złotej" odznaki "Zasłużonego dla Spółdzielni im Tadeusza Kościuszki",
      Stopniowe zahamowanie rozwoju Spółdzielni następuje od roku 1972, kiedy to weszła w życie uchwała nr.280 Rady Ministrów,
 zobowiązująca Spółdzielnie do przekazywania części mieszkań wytypowanym zakładom pracy. Zmieniło to w sposób zasadniczy
 dotychczasowe zasady przydziału mieszkań. Spółdzielnie miały ich teraz mniej, dlatego wstrzymano przyjęcia nowych członków.
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Dalszym ograniczeniem była decyzja o powołaniu w 1975 roku Wojewódzkich Spółdzielni Mieszkaniowych, które przejęły w całości program inwestycyjny. Przy
 WSM powstało Biuro Mieszkaniowe, które przyjmowało nowych członków, rozdzielało gotowe mieszkania i kierowało do różnych Spółdzielni w zależności od tego
 gdzie oddawano akurat mieszkania, Członkowie naszej Spółdzielni otrzymywali mieszkania w różnych rejonach miasta i przechodzili do "rejonowych" spółdzielni.
 Zasadniczo zmieniła się rola Spółdzielni, sprowadzono ją do obsługi eksploatacyjnej, konserwacji mieszkań, działalności społeczno-wychowawczej.
 Pozbawionej możliwości inwestowania Spółdzielni pozostał dobrze zorganizowany i zaopatrzony własny Zakład Remontowo-Budowlany który wykonywał bieżące
 usługi oraz prowadził mniejsze budowy. Spółdzielnia im. T. Kościuszki posiadała 50-osobową załogę, zajmującą się małymi budowami kubaturowymi, konserwacją
 zasobów oraz innymi usługami dla mieszkańców.

        
         Niestety niekorzystne decyzje władz państwowych, ingerencje PZPR w wewnętrzne sprawy Spółdzielni. Prezesi byli to w większości "oddelegowani działacze"
 partyjni, (stanowiska "nomenklaturowe") narzucani przez PZPR. Decyzje zapadały na szczeblach komitetów partyjnych co stawiło Spółdzielnię w trudnej sytuacji nie
 tylko kadrowej ale i w realizacji podstawowych funkcji. Wobec "opornych" spółdzielni stosowano ograniczenia w przydziale mieszkań, działek, materiałów
 budowlanych itp. W roku 1974 rozgoryczenie mieszkańców naszej Spółdzielni spowodowane niekompetencją prezesów, samowolą niektórych członków Rady
 Spółdzielni, "dowolnym" przyznawaniem mieszkań, wadliwą gospodarkę finansową, butą i lekceważeniem członków, doprowadziło do masowego składania skarg do
 władz partyjnych, administracyjnych. Partia zaskoczona dużą ilością skarg nie umiała znaleźć rozwiązania. Tą bezradność partii wykorzystała grupa młodych
 pracowników krakowskich uczelni:

 Wiesław Blasche,  Edward Feliksik,  Zbigniew Kordecki,  Witold Salamon,  Stanisław Szafran,

 i nie godząc się z działaniami niektórych niekompetentnych członków Rady, doprowadziła do zwołania Zebrania Przedstawicieli Członków i wybór nowej Rady i
 Zarządu. 

         Na fali przemian ustrojowych powstaje ustawa z dnia 20-stycznia-1990r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości. Postawiła ona w stan likwidacji
 wszystkie sztucznie stworzone "nadbudówki" spółdzielcze. Celem tej ustawy była likwidacja struktur centralnego planowania, uaktywnienie spółdzielców i poprawa
 efektywności gospodarowania zasobami spółdzielczymi. Przemiany ustrojowe zmusiły Spółdzielnie do oszczędnego i "rynkowego" gospodarowania posiadanym
 majątkiem. W związku z likwidacją przymusowych wywłaszczeń, pozyskiwano tereny tylko drogą wykupu gruntów od osób fizycznych z posiadanych środków
 spółdzielczych. Skończyła się rewaloryzacja wkładów mieszkaniowych (dofinansowywanie przez państwo tzw książeczek mieszkaniowych). Uważna analiza strony
 technicznej i finansowej robót i zawartych umów, sprzyjająca polityka finansowa państwa, umiejętność zagospodarowania przez Zarząd posiadanych pieniędzy (lokaty,
 konta bankowe), mimo panującej inflacji, przyczyniła się wydatnie do ustabilizowania stanu finansowego spółdzielni.
          Ustawa nadawała spółdzielniom dużo swobody, pozwalała między innymi na dokonywanie podziału Spółdzielni w sposób uproszczony lub na wniosek
 mniejszości - na drodze sądowej. Zgodnie z zapisem ustawy która "wymuszała" przeprowadzenie wyborów w spółdzielniach mieszkaniowych (groźba - zarząd
 komisaryczny), nasza Spółdzielnia przeprowadziła wybory na Walnym Zebrania Przedstawicieli Członków w dniu 30-marca-1990 r. Wybrano nowy Zarzad i Radę
 Spółdzielni (składającą sie w wiekszości z członków "Solidarności").
Zły stan techniczny budynków spowodowany dużym niedoborem budżetowym, (brak funduszy na remonty), brak gruntów pod budowę stawiał spółdzielnie w złej
 sytuacji tworząc tendencję do podziału.
Zachęcone takim stanem prawnym i finansowym, Rady Osiedli postanowiły wydzielić się ze Spółdzielni im. T. Kościuszki i utworzyć trzy odrębne, małe spółdzielnie
 osiedlowe: "Widok", "Wrocławska" i "Zwierzyniec". Ostatecznie po burzliwych dyskusjach, i uchwaleniu słynnej spółdzielczej uchwały nr. 8 z grudnia 1990 r. tylko
 Rada Osiedla "Bronowice Nowe" ulegając silnym naciskom niektórych swoich członków, (osoby te potem weszły w skład Zarządu nowej spółdzielni), podtrzymała
 wniosek o wyodrębnieniu. Podział Spółdzielni nastąpił, zgodnie z tym wnioskiem w dniu 30-kwietnia-1991r. Konsekwencją było powstanie nowej Spółdzielni
 Mieszkaniowej "Widok" z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Błonie 7.

          Po podziale spółdzielni, z wielkim trudemu udało się opanować istniejącą sytuację. Spółdzielnia prowadziła nadal
 działalność inwestycyjną. Przy ul. Armii Krajowej 93 na terenie który Spółdzielnia otrzymała od Gminy Kraków w
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 "wieczyste użytkowanie" i po dokupieniu sąsiadującej działki od prywatnego właściciela, w styczniu 1993 r. rozpoczyna się I
 etap budowy 56 mieszkań i 6 lokali użytkowych którą to budowę ukończono we wrześniu 1994 r.
W II etapie budowy - powstaje 97 mieszkań i 6 lokali użytkowych których budowę rozpoczęto we wrześniu 1996 r. a
 zakończono we wrześniu 1998 r. Łącznie wybudowano 153 mieszkania, 12 lokali użytkowych oraz 66 boksów garażowych.
 Powstało nowe osiedle, które przyjęło nazwę "Bronowice Nowe".

         W roku 1983 Zespół Koordynacyjny d.s. Budownictwa Mieszkaniowego przy Prezydium Rady Narodowej Miasta
 Krakowa podjął uchwałę o podziale działek pozostałych po Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla poszczególnych Spółdzielni Mieszkaniowych. I tak
 Spółdzielnia Mieszkaniowa im. T. Kościuszki otrzymała cztery wskazania lokalizacyjne celem zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych dla 3500 zarejestrowanych
 członków oczekujących od kilku lat na mieszkania tj.:
 - tereny w rejonie ul. Koniewa (Armii Krajowej) - Balicka 
 - oś. Chełmońskiego - Tonie 
 - oś. Głowackiego - Rydla 
 - oś Mydlniki 
         Inwestorem zastępczym dla w/w inwestycji była Krakowska Dyrekcja Rozbudowy Miasta Krakowa nr III (wyznaczona przez ówczesne władze miasta), a od roku
 1989 Wojewódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych "Inwestprojekt” 
 Z uwagi na bardzo skomplikowany stan własnościowo - prawny, (na tym terenie znajdowały się baraki, których właścicielom Spółdzielnia musiała zabezpieczyć lokale
 zastępcze), przygotowanie inwestycji prowadzone przez służby miejskie trwało od roku 1983 do 1989.

         Od roku 1989 przestało obowiązywać prawo pozyskiwania terenów w formie wywłaszczeń i przekazywanie Spółdzielni w "wieczyste użytkowanie". Spółdzielnia
 w latach 1991-94 kupowała działki po cenach wolnorynkowych od prywatnych właścicieli.
 Członkowie oczekujący na mieszkania w Spółdzielni im Tadeusza Kościuszki chcąc przyśpieszyć otrzymanie mieszkań, stworzyli "Społeczny Komitet Budowy".
 Spóldzielnia za pieniądze tychże członków wykupiła grunty i rozpoczęła budować bloki. Współpraca z biurami projektowymi, przedsiębiorstwami wykonawczymi,
 urzędami administracji miejskiej, wybranie w drodze przetargu biur projektowych, przedsiębiorstwa wykonawczego, technologii, doboru materiałów budowlanych itp.
 występował Zarząd Spółdzielni korzystając z pomocy "Społecznego Komitetu Budowy".
Realizacja budowy Osiedla nazwanego "Głowackiego - Rydla" została podzielona na dwa etapy: - Decyzja zatwierdzająca plan realizacyjny i pozwolenie na budowę I -
etapu została wydana przez Wydział Architektury i Urbanistyki Prezydium Rady Miasta Krakowa w dniu 30-12-1993r.
 W drodze przetargu zostało wybrane biuro projektu pod nazwą -Autorska Pracownia Projektowo - Architektoniczna "APPA". 
 Na generalnego wykonawcę I etapu zostało wybrane Krakowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Instalacyjnego ,KPiS" zaś II etapu Przedsiębiorstwo Produkcyjno -
 Remontowe "Remadex" sp. z.o.o. 

 Prace podzielono na dwa etapy. I tak na ul. Grenadierów 1, budowę rozpoczęto 24-04-1994r, a zakończono 25-04-1995r,
 Ogółem powstało 11 budynków, Gernadierów nr 1, 3, 5, 7, 9. Zaczarowane Koło nr 1, 3, 5, 7, Rydla nr 31,31A 
Budowę Osiedla zakończono w lutym 2000 r. Razem na Osiedlu "Głowackiego - Rydla" wybudowano 310 mieszkań, i 104 garaże. 
W 1994 r. do administrowania nowymi osiedlami powołano Administrację dla osiedla "Bronowice Nowe" czyli bloku Armii Krajowej
 93 a w roku 1995 powołano Administrację osiedla "Głowackiego - Rydla"
Obecnie Spółdzielnia liczy około czterech tysięcy członków mieszkających w czterech osiedlach:
"Bronowice Nowe"
"Głowackiego - Rydla"
"Wrocławska"

"Zwierzyniec". 
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         Zgodnie z ustawą o Spółdzielczości Mieszkaniowej z dn. 15-grudnia-2000 r. Spółdzielnia przystąpiła do wykupu na własność, od Gminy Kraków działek co do
 których posiadała "wieczyste użytkowanie terenu", z bonifikatą 98%.
Do tej pory wykupiono część tych terenów . Spółdzielnia czyni starania o wykupienie całości.

       W 2010 r wybrano nową Radę Nadzorczą która ze swego grona pod namową ówczesnego Prezesa Zarządu wybrała protegowaną osobę na Przewodniczącego.
 Zręcznymi zabiegami i nie zawsze akceptowalnymi moralnie metodami, doprowadził On do podziału Rady na dwa skonfliktowane ze sobą obozy (skonfliktowaną
 Radą łatwo było sterować). Powstała grupka uzależniona od Przewodniczącego i grupa nie godząca się z takimi metodami i sposobem kierowania Radą. Nie mogąc
 tolerować takiej sytuacji Rada w 2012 r. odwołała Przewodniczącego i powołała nowego został nim Andrzej Włodarczyk.

             W 2015 r. Rada Nadzorcza niezadowolona z reform poprzedniego przewodniczącego Rady (między innymi likwidacja stanowiska prezesa technicznego), i
 pracy Zarządu, zmieniła uzależnione od Zarządu Prezydium a następnie odwołała prezesa Zarządu Marka Mykietyna i członka Zarządu Teresę Berniak. Nowy Zarząd
 wybrano w drodze konkursu.
Prezes Chwaja nie uzyskał "absolutorium" Walnego Zgromadzenia Członków i został przez Radę Nadzorczą odwołany. Był to już osiemnasty w dziejach Spóldzielni
 prezes.
 Dziewiętnasty prezes Grudzień niezadowolony z wysokości wynagrodzenia złożył rezygnację.
 Rada Nadzorcza będąca równocześnie Komisją Konkursową wybrała większością głosów nowego prezesa, już dwudziestego w historii SMK p.Kingę Krukowską-
Dudek byłego pracownika bankowości.

         Pierwszym Prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Tadeusza Kościuszki był Kazimierz Storożak, zastępcą Antoni Woynarowski - założyciele naszej
 Spółdzielni. Przewodniczącym Rady Spółdzielni - Jerzy Kołłątaj.

        Pierwszym w dziejach naszej spółdzielni Zarządem, wybranym w pełni demokratycznej, procedurze konkursowej (nie jak do tej pory mianowanym), był Zarząd
 wyłoniony w kwietniu 2009r. Prezesem został wtedy Marek Rejmer, odwołany w 2012 r. na skutek intryg ówczesnego Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
       Obecnie Radzie Nadzorczej przewodniczy po raz drugi, dwudziesty trzeci przewodniczący. Łukasz Mańczyk.

Autor i właściciel opracowania:
 Bogdan Olawski

bogdanol@upcpoczta.pl

Władze Spółdzielni :

Od Zarząd Spółdzielni.
Prezes Zarządu:

Zarząd Spółdzielni.
v-ce prezes:

Od
Rada 

Spółdzielni, Nadzorcza.
Przewodniczący:

Rada 
Spółdzielni,
 Nadzorcza

z-ca przewodniczącego:

IX-1957 1957 ---
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 Kazimierz Storożak  Antoni Woynarowski  Jerzy Kołłątaj

II-1958 Eugeniusz Krzywdziak

 Wiesław Cergowski

 XII-
1957

 Marian Linderski

---

III-1959
 Wiesław Cergowski  Karol Guśpiel

VI-1958
 Krystian Seibert

---

III-1964
 Stanisław

 Rzyczniak  Henryk Janikowski

IX-1958
 Stanisław Ryzukiewicz  Krystian Seibert

IX-1964
 Kazimierz Smoleń  Henryk Janikowski

X-1959
 Roman Feige  Edward Oleś

I-1965
 Aleksander Nikiel  Henryk Janikowski

XII-
1964

 Roman Feige  Kazimierz Smoleń

IX-1969
 Jerzy Mikołajczyk  Aleksander Nikiel

VII-
1968

 Franciszka Murzyn  Jerzy Bittner

XIII-1969
 Aleksander Nikiel  Alicja Stoklassa

XII-
1974

 Stanisław Szafran  Jerzy Bittner

VII-1972
 Marian Kleszcz  Jerzy Zarębski

X-1975
 Edward Feliksik  Elżbieta Zielińska

IV-1974
 Jerzy Zarębski  Aleksander Nikiel

XI-1977
 Władysław Kasperczyk  Stanisław Bialikiewicz

III-1975
 Mieczysław Sołtyk  Jerzy Tylek

VI-1982
 Wiesław Blaschke  Witold Salamon
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II-1977
 Zygmunt Kubicki  Edward Ciesielczyk

VI-1984
 Witold Salamon  Stanisław Bialikiewicz

II-1977
 Zygmunt Kubicki  Andrzej Szumilas

V-1988
 Witold Salamon  Bolesław Żądło

VIII-1977
 Zygmunt Kubicki  Stanisław Czuba

I-1989
 Witold Salamon  Michał Kański

XII-1979
 Zygmunt Kubicki  Lidia Konieczek

VI-1989
 Witold Salamon  Stanisław Bialikiewicz

VI-1982
 Zygmunt Kubicki  Stanisław Wcisło

III-1990
 Zbigniew Kordecki  Andrzej Stypuła

II-1984
 Zygmunt Kubicki  Bogdan Zinkiewicz

III-1991
 Zbigniew Kordecki  Michał Kurnatowski

IV-1984
 Stanisław Gąciarz  Stanisław Wcisło

1998
 Wiesław Jurczuk  Michał Kurnatowski

II-1986
 Stanisław Gąciarz  Bogdan Zinkiewicz

IV-2000
 Jan Kuchta  Michał Kurnatowski

II-1986
 Stanisław Gąciarz  Antonina Sionko

V-2002
 Stanisława Prokopczak  Stanisław Marcinowski

V-1987
 Stanisław Gąciarz  Kazimierz

 Urbańczyk

IV-2006
 Stanisława Prokopczak  Bogdan Olawski

VI-1989
 Stanisław Gąciarz  Zygmunt Kubicki

VII-
2010

 Piotr Klara  Bogdan Olawski
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IV-1990
 Jerzy Kornelak  Tadeusz Kucharski

XII-
2012

 Andrzej Włodarczyk  Bogdan Olawski

VII-1990
 Jerzy Kornelak  Eugeniusz Mosio

IX-2013
 Jerzy Barski  Krystyna Juszczak

X-1990
 Jerzy Kornelak  Bronisław Koliński

XII-
2014

(brak zgody na publikację.) (brak zgody na publikację.)

I-1991
 Jerzy Kornelak  Henryk Żychowski

Data
Rada 

Nadzorcza.
Przewodniczący:

Rada 
Nadzorcza

z-ca przewodniczącego:

Rada 
 Nadzorcza

sekretarz:

V-1993
 Jerzy Kornelak  Włodzimierz Sak

VI-2016
 Stanisława Wróbel  Tadeusz Dorak  Maria Rybicka - Maszczak

VI-2001
 Jerzy Kornelak  Jerzy Serwin

V-2018
 Łukasz Mańczyk  Stanisława Wróbel  Anna Hachuła - Krzymowska

IV-2009
 Marek Rejmer  Marek Mykietyn

VI-2019
 Łukasz Mańczyk  Dawid Drukała  Małgorzata Kasperek

XI-2012
 Marek Mykietyn

 brak stanowiska VII-
2022  Maria Rybicka -

 Maszczak  Świder Małgorzata

VI/VIII-
2015 Ryszard Chwaja Tomasz Matera

XI-2015  vacat  vacat

I-2016  vacat 
 Krzysztof Stanek

VI-2016  vacat
 Krzysztof Stanek
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XII-2016
 Jan Grudzień  Krzysztof Stanek

I-2018
 Kinga

 Krukowska-Dudek  Krzysztof Stanek

XI-2019
 Ryszard

Śmiałek  Krzysztof Stanek

XI-2019
 Ryszard

Śmiałek  Krzysztof Stanek

VII-2021
 Ryszard

Śmiałek  Krzysztof Kłaput
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