
                                                     JAK  JESTEŚMY  OKRADANI              
                   informacja  dla  Mieszkańców  Spółdzielni  Mieszkaniowej Czechów 
                 ale  także i dla  innych  mieszkańców  innych  spółdzielni mieszkaniowych 
Jak  długo  mieszkańcy  SM Czechów  będą   potulnie   nosić  w  zębach   pieniądze co miesiąc i dawać 
się bezkarnie  okradać na setki milionów ? Po tylu dekadach okradania  czas  wreszcie  zainteresować 
się  komu i za  co  się  płaci!
          
  A  czy  wiecie,   z  czego składa  się  ich  czynsz  oraz  za  co właściwie  płacimy?  
 Bo nie  jest  to czynsz  wg  wysyłanych  do  na  sald  z  biura  zarządu   przy ulicy Choiny  57,   ale 
wyłudzanie nienależnych  kwot !Realny czynsz  za  mieszkanie   60  m w  SM Czechów  powinien  
wynosić  około  250  złotych  miesięcznie,  a tymczasem  wynosi    ponad   500   złotych  plus  opłaty za
wodę,  gaz  oraz  CO  i  za  atrapy  ISTY,  czyli kilkaset więcej  złotych.  Atrapę ISTY tę  można  bez  
problemu  oderwać z  grzejnika  podważając od  spodu  pilniczkiem do  paznokci. 

                                                Z  historii  SM  Czechów:

 „  Dnia 12-go listopada 1974 roku wytypowani przez Zarządy i Rady Spółdzielni "LSM", 
"Motor" i "Kolejarz" członkowie oczekujący - po 20-tu z każdej spółdzielni -jako członkowie 
założyciele odbyli zebranie, na którym oficjalnie została powołana do życia nowa spółdzielnia 
mieszkaniowa pod nazwą "Spółdzielnia Mieszkaniowa Czechów w Lublinie". W 1976 roku po raz 
pierwszy dokonano rozdziału mieszkań w oparciu o nową politykę mieszkaniową państwa, którą 
określało hasło "mieszkanie dla dobrych pracowników uspołecznionych zakładów pracy"( czyli  
głównie  dla  Podstawowej  Organizacji Partyjnej   PZPR) .  Głównym dysponentem mieszkań na 
terenie całego województwa był  ( komunistyczny)  wojewoda, wraz z   ( takim samym  ) Zarządem 
WSM.  Taka polityka sprawiała również, że badany był obraz socjalny członków spółdzielni  ( czyli  
przynależność  do  odpowiedniej  klasy  wg  podziału komunistycznego) . 

l tak w 1975 roku na mieszkanie w Spółdzielni "Czechów" oczekiwało 1278 robotników, 1853 
pracowników umysłowych, 137 emerytów i rencistów, 165 przedstawicieli studiującej i uczącej się 
młodzieży oraz 294 członków określanych mianem pozostali.  Lista przydziału mieszkań 
przygotowana na ten rok, przewidywała ich rozdział według następującego klucza: 130 mieszkań 
przeznaczono na wykwaterowania inwestycyjne i kadrowe  ( komunistycznego )Urzędu Miejskiego, 84
- oddano jako budownictwo zakładowe  dla  kadr  ( partyjnych ), 150 mieszkań przekazano do 
sprzedaży (za dolary) Biuru Handlu Zagranicznego "Locum" i 62 mieszkania planowano rozdzielić 
między członków Spółdzielni. 

Dnia 24 kwietnia 1978 r na Zebraniu Przedstawicieli po czteroletniej kadencji, ustąpił pierwszy skład 
Rady Spółdzielni, a na jego miejsce wybrano nową Radę. Przy Radzie Spółdzielni pozostawiono 
podobnie jak w poprzedniej kadencji, Komisję Rewizyjną, która miała wspomagać prace Rady. 
Natomiast Komisję ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Komisję Odbiorów Inwestycyjnych 
oraz Komisję Pracy Kobiet umieszczono w strukturze Rad Osiedlowych, tłumacząc ten fakt nadzieją na 
przybliżenie ich działalności mieszkańcom.
 (  a chodziło  o   inwigilację   mieszkańców  przez  kadry  partyjne;   rady czyli  partyjne  kadry  
osiedlowe, które  były zawsze w  komunie  typowane )

Wszystkie straty   były i są pokrywane z opłat  za  lokale  mieszkalne. I tak  jest  do  dzisiaj.    
                                                                                                                                                                       
Organami SM Czechów są  potomkowie zarządów  spółdzielni  którzy  mają  swój statut , swoją  radę  
nadzorczą  oraz  swoich ludzi w  administracji osiedli,    mają także  swoich  biegłych  rewidentów   i 
takie  same  spółdzielcze  związki rewizyjne,  a  ich walne  zgromadzenia  zatwierdzają od  wielu lat  
szablonowe  sprawozdania  finansowe,  na  których  zwykli  ludzie się  po  prostu  nie  znają, ponieważ  
statuty  takie  bazują  na  ludziach starych i  nie  znających ani internetu , na  pierwszych  członkach 
spółdzielni  .  
                                                                                



 Od  wielu lat  posługują  się  opracowanymi  szablonami   opracowanymi   marketingowo  czyli opracowanymi   marketingowo  czyli 
wizerunkowo,  które  w  sposób  psychologiczny   podkreślają     rzetelność  oraz dbałość organów  wizerunkowo,  które  w  sposób  psychologiczny   podkreślają     rzetelność  oraz dbałość organów  
spółdzielni  o  dobro  jej członków  i  które  nie  zawierają   żadnych  kwotowych wyliczeń  takie  jak:    spółdzielni  o  dobro  jej członków  i  które  nie  zawierają   żadnych  kwotowych wyliczeń  takie  jak:    

• regulaminy  SM Czechów  opracowane  marketingowo   przez    radregulaminy  SM Czechów  opracowane  marketingowo   przez    radęę  nadzorcz  nadzorcząą, które  cytują , które  cytują 
szereg przepisów, statut,  sprawiają wrażenie  bardzo  kompetentnych,   nie zawierają  także  szereg przepisów, statut,  sprawiają wrażenie  bardzo  kompetentnych,   nie zawierają  także  
żadnych kwotowych wyliczeń,  są  bardzo  ogólnikowe  i rozdęte, straszą konsekwencjami  nie  żadnych kwotowych wyliczeń,  są  bardzo  ogólnikowe  i rozdęte, straszą konsekwencjami  nie  
płacenie metodami władzy i reżimu  z czasów  PRL-u;  płacenie metodami władzy i reżimu  z czasów  PRL-u;    

•• opracowane opracowane  wizerunkowo  i szablonowo  sprawozdania  zarządu  SM Czechów z działalności  wizerunkowo  i szablonowo  sprawozdania  zarządu  SM Czechów z działalności 
które  nie  zawierają   żadnych  kwotowych wyliczeń a  wyłącznie  tabelki  proste do które  nie  zawierają   żadnych  kwotowych wyliczeń a  wyłącznie  tabelki  proste do 
opracowania  przez    specjalistę inżyniera, opracowania  przez    specjalistę inżyniera, 

• opracowane opracowane   szablonowo  bez  wyliczeń  kwotowych  sprawozdanie rady  nadzorczej  oraz   szablonowo  bez  wyliczeń  kwotowych  sprawozdanie rady  nadzorczej  oraz 
zatwierdzenie tych fałszerstw   na  podstawie  szablonu   uchwał walnego  zgromadzenia zatwierdzenie tych fałszerstw   na  podstawie  szablonu   uchwał walnego  zgromadzenia 

• sfałszowane  opinie  biegłych rewidentów    znajomych mafii    zarządu  spółdzielni i takie same  sfałszowane  opinie  biegłych rewidentów    znajomych mafii    zarządu  spółdzielni i takie same  
opinie  komisji  rewizyjnychopinie  komisji  rewizyjnych  

    

    Z  rachunku  strat  i zysków  wynika  regularne  zawyżanie  opłat  wraz z   własną obsługą  
księgową  .  
                                       Są   to  doliczone w  sposób  zamaskowany tylko w  roku 2014:

1. koszty   zużycia  materiałów  ( nie  wiadomo  jakich  ) i  energii na ponad  30 milionów  złotych
2. podatki  ( nie wiadomo za  co ) oraz  opłaty  na kwotę    ponad  11  mln zł.
3. rzekome  zaległości  na czynszach  prawie  8 mln  zł, 
4. wynagrodzenia w  kwocie  ponad  10  mln  złotych  co daje  wg  prostego  wyliczenia 

następujące  dane w przybliżeniu  :  10 mln  podzielić  przez  156  bloków  mieszkalnych  daje  
około   26  złotych  a nie  około 100 złotych  wg  sald ; wg  danych o  ilości  pracowników  
administracji  na  samym  tylko  osiedlu Paderewskiego   pracuje  rzekomo  24   osób w  
maleńkim  biurze  przy  Śliwińskiego,  z  czego  aż 11   osób  to  jacyś  fikcyjni  zarządcy  terenu,
których  nie  ma  w tym  biurze  na co dzień,  gdzie  zwykle  są  2- 3 osoby,   a  na pewno  nie  
24;

5. straty z  działalności  gospodarczej  wynoszą  ponad  3 mln zł co świadczy  o  rozkradaniu tych 
pieniędzy lub dotowania  swoich spółek ( vide  powiązania przez  KRS-y)  oraz ich działalności  
polegającej na tworzeniu  strat.  Wszelkie  pawilony  handlowe przynoszą bardzo duże  zyski  i 
nie są  możliwe  takie straty;

6. nieokreślone koszty  rodzajowe   przyniosły   także  ponad  11  mln strat;
7. także   naliczenia    są  mało  wiarygodne czyli ' usługi obce ' ze  stratą   ponad  5 mln  600 tys, 

straty  ze sprzedaży na  ponad  2  mln, same  straty z działalności  operacyjnej ;  przy  czym  nie 
są w  ogóle możliwe jakiekolwiek straty,  jeśli  156  bloków  płaci co miesiąc  zawyżane 
czynsze,   bo sama zaliczka  na fundusz  remontowy daje  czysty  zysk  co  miesiąc  około  20 
milionów  złotych  ze  wszystkich  bloków,  i nie ma  żadnych  wyliczeń  tej zaliczki.  



               
   To  samo dotyczy  LPEC- u  oraz  pobierania  nieuprawnionych zaliczek  jak  też  PGE. 

 Zarząd  SM Czechów naliczał  przez   wiele  lat   podwójnie  koszty eksploatacji,   gdyż    do kosztów  
eksploatacji zalicza  się  koszty niezależne  od  SM  Czechów  ,czyli   wszystkie koszty dostaw towarów
i usług dostarczanych do nieruchomości (dostawy wody, energii, odbioru ścieków, oczyszczania itp.),  
koszty robót budowlanych, koszty bieżącej konserwacji, napraw i remontów bieżących 
(wraz z kosztami odpowiedniej dokumentacji i kosztami administracyjnymi, opłatami lub podatkami), 
koszty utrzymania i konserwacji instalacji i urządzeń technicznych położonych w obrębie 
nieruchomości, zieleni i urządzeń małej architektury, konserwacji i oczyszczania dróg, placów i 
chodników, podatek od nieruchomości, etc.                                                                                                  
                           
 
 Za co płacisz czynsz?  Rok 2014. Warszawa. Przykład.
Odbierasz rachunek za mieszkanie, a tam widzisz: eksploatacja bieżąca, fundusz remontowy, wieczyste 
użytkowanie gruntu… 
Czytasz i włos ci się jeży – na co właściwie idą co miesiąc moje pieniądze!?
Na początku wyjaśnijmy słowo “czynsz”. Zgodnie z kodeksem cywilnym “czynsz” to kwota, jaką 
wynajmujący zobowiązuje się płacić właścicielowi lokalu za prawo do korzystania z niego. Prawdziwy 
czynsz płacą więc wynajmujący pokój, mieszkanie, biuro, sklep itp. od właściciela kamienicy, 
biurowca, domku jednorodzinnego, TBS-u, zakładu pracy czy gminy.  Opłaty za mieszkanie w 
spółdzielni nie są więc formalnie czynszem, choć zwyczajowo tak się ją nazywa. Mamy bowiem do 
czynienia z relacją członek spółdzielni – spółdzielnia. Nie płacimy więc czynszu, tylko “opłaty 
mieszkaniowe”.                                                                           
Tajemnice “eksploatacji bieżącej”. Pod tą pozycją płacisz za:
Koszt zarządu nieruchomością, czyli pensje dla prezesa oraz zarządu.                                                    
We wspólnocie nazywa się to “personalnymi kosztami administracji”, a w spółdzielni “odpisem na 
koszty administracji ogólnej”. Mówiąc po ludzku, we wspólnocie te personalne koszty to:
a) wynagrodzenie administratora - profesjonalisty (bądź firma zarządzająca) za obsługę nieruchomości o
powierzchni ok. 4 tys. m kw. w Warszawie (budynek z 50 mieszkaniami i ośmioma lokalami 
użytkowymi) weźmie od 60 do 80 gr miesięcznie za m2 mieszkania.
Tajemnica “funduszu remontowego”
Według specjalistów od zarządzania nieruchomościami miesięczna opłata na fundusz remontowy w  
bloku powinna wynosić mniej więcej 0, 50 gr za m kw. mieszkania.  Podobnie  jest w  SM  LSM w  
Lublinie.
 Podatek od nieruchomości   - Jest to kilka groszy od m kw. jej powierzchni miesięcznie, np. w 
Warszawie – 
ok. 0,06 gr za m kw. mieszkania.
 Koszt prądu zużytego w częściach wspólnych   - Czyli wszystko co zużyje sam budynek (lampy na 
osiedlu, żarówki na klatkach schodowych, domofony, bramy do garażu itp.) Nie  na terenach 
wynajmowanych  komercyjnie  obiektów.    Wynagrodzenie dla dozorcy – w Warszawie etatowy 
dozorca to wydatek ok. 2 tys. zł  od  osiedla. 



SPÓŁDZIELNIA   MIESZKANIOWA  CZECHÓW -historia spółdzielni

Z  HISTORII  SPÓŁDZIELNI  CZECHÓW z  komentarzem
Dane  ze  strony  www.sm-czechow.lublin.pl

 Komunizmu  w  tych danych  nie ma  i  nie  było ,  wszystko  było  i jest  legalne ! 
Kiedy 40 lat temu dwaj mężczyźni spacerowali po polnych drogach, pośród obsianych zbożem pól, 
mijając nieliczne, wiejskie zabudowania Czechowa, byli na pewno jednymi z niewielu, którzy wiedzieli,
że za kilka miesięcy ten sielski obrazek jaki mieli przed sobą, po prostu przestanie istnieć. 
Mężczyznami tymi byli ówczesny prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Motor" Stanisław Żaczek i jego 
zastępca Ryszard Bielawski.   
 Obaj wiedzieli ( zapewne  od  KC  PZPR) że niedługo wejdą tu spychacze wyrównujące teren, dźwigi 
i maszyny budowlane, a za parę miesięcy powstaną wielkie bloki mieszkalne.
 Stanisław Żaczek dostał w  PRL- u   (od  partii  komunistycznej )  propozycję objęcia stanowiska 
prezesa mającej powstać na Czechowie spółdzielni mieszkaniowej. Ta wycieczka na wieś miała go 
utwierdzić w słuszności podjętej decyzji. Właściwie prawie wszystko, czyli: plany architektoniczne, 
wielkość terenu przeznaczonego pod zabudowę, ilość osiedli było już znane, ale wtedy nawet tym 
najbardziej wtajemniczonym, trudno było wyobrazić sobie ogrom planowanej inwestycji.

Mieszkań  ciągle  brakowało.  W  Lublinie  listy  kandydatów  do  spółdzielni  tworzonych  przez
komunistyczny Wojewódzki Oddział Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego i
listy  członków  oczekujących  w  istniejących  już  spółdzielniach  liczyły  około  35  tyś.  osób.  Nowo
wyznaczone kompleksy obszarowe do zabudowy pod budownictwo mieszkaniowe i wielorodzinne tj.
Czechów, Czuby i Felin, miały w znacznym stopniu rozładować tę sytuację.

Dzielnica Czechów był to obszar położony najbliżej centrum miasta, w jego północno-zachodniej 
części, niezbyt zabudowany, zamykający się w obrębie ulic Kosmowskiej, Północnej, Obywatelskiej, 
Alei Spółdzielczości Pracy, Związkowej do Choin i Dysa. Teren lekko pofałdowany, na którym nie 
istniał i nie był przewidywany żaden przemysł uciążliwy dla mieszkańców. Spółdzielnia mieszkaniowa 
miała powstać na jego zachodnim krańcu. Cały obszar został podzielony na siedem osiedli. Program 
inwestycyjny przewidywał wybudowanie w latach 1975-80 13-tu tyś. mieszkań w tzw. starych i nowych
normatywach (chodzi o dopuszczalną wielkość powierzchni użytkowej) oraz kategoriach od M-1 do M-
7. Przewidywana powierzchnia usługowa miała wynosić około 186 tys. m2.

Dnia 12-go listopada 1974 roku wytypowani przez Zarządy i Rady Spółdzielni "LSM", "Motor" i
"Kolejarz" członkowie oczekujący - po 20-tu z każdej spółdzielni -jako członkowie założyciele
odbyli zebranie, na którym oficjalnie została powołana do życia nowa spółdzielnia mieszkaniowa pod
nazwą "Spółdzielnia Mieszkaniowa Czechów w Lublinie". 

Na zebraniu tym uchwalony został również Statut i program działania Spółdzielni, oraz powołano - 
jeszcze społeczny ( tylko z  nazwy  społeczny  de  facto  partyjny )  - Zarząd, którego zadaniem 
było zorganizowanie podstaw działalności. Od dnia 28.11.1974 r Spółdzielnia rozpoczęła działalność 
gospodarczą i pod ta datą została zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym i rejestrze CZSBM.
 Po odpowiednim przystosowaniu, lokal przy ul. Północnej przeznaczono na biura Zarządu i 
administracji.

 Uzyskano również zgodę władz miasta na nadanie poszczególnym osiedlom imion wielkich 
kompozytorów polskich. W marcu następnego roku Lubelskie Przedsiębiorstwo Budowlane rozpoczęło 
budowę pierwszego na Czechowie osiedla figurującego w planach jako osiedle "B", a roboczo zwanego 
"Łany". 



W osiedlu nazwanym potem im. Stanisława Moniuszki przewidywano zabudowę o wysokości od 5 do 
11 kondygnacji, gdzie w 1593 mieszkaniach miało zamieszkać około 6500 osób. Kolejny rok 1975 był 
istotny dla całej spółdzielczości mieszkaniowej, bowiem na bazie Lubelskiego Oddziału CZSBM 
powstała Wojewódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, która pełniła funkcję koordynacyjno-instruktażową i
kontrolną ( czytaj  także  złodziejską  oraz  partyjną ) nad zrzeszonymi w niej spółdzielniami.

 Wojewódzka Spółdzielnia przejęła także, ustalanie planów inwestycyjnych, struktury budowanych 
mieszkań, określała zakres budownictwa towarzyszącego, w dużej mierze dokonywała rozdziału 
mieszkań, a także ustalała tzw. wskaźniki planów społeczno-gospodarczych.  Taki projekt zakładał 
odciążenie spółdzielni i centralne kierowanie środkami inwestycyjnymi, ale tym sposobem pozostawiał 
im jedynie administrowanie zasobami mieszkaniowymi i pracę kulturalno-oświatową z mieszkańcami.

W 1976 roku po raz pierwszy dokonano rozdziału mieszkań w oparciu o nową politykę mieszkaniową 
państwa, którą określało hasło "mieszkanie dla dobrych pracowników uspołecznionych zakładów 
pracy"( czyli  głównie  dla  Podstawowej  Organizacji Partyjnej   PZPR) .  Głównym dysponentem 
mieszkań na terenie całego województwa był  ( komunistyczny)  wojewoda, wraz z   ( takim samym  ) 
Zarządem WSM. 
 
Taka polityka sprawiała również, że badany był obraz socjalny członków spółdzielni  ( czyli  
przynależność  do  klasy  wg  podziału komunistycznego) . 

 l tak w 1975 roku na mieszkanie w Spółdzielni "Czechów" oczekiwało 1278 robotników, 1853 
pracowników umysłowych, 137 emerytów i rencistów, 165 przedstawicieli studiującej i uczącej się 
młodzieży oraz 294 członków określanych mianem pozostali.

 Lista przydziału mieszkań przygotowana na ten rok, przewidywała ich rozdział według następującego
klucza:  130  mieszkań  przeznaczono  na  wykwaterowania  inwestycyjne  i  kadrowe
(  komunistycznego  )Urzędu  Miejskiego,  84  -  oddano  jako  budownictwo  zakładowe   dla   kadr
(  partyjnych  ),  150  mieszkań  przekazano  do  sprzedaży  (za  dolary)  Biuru  Handlu  Zagranicznego
"Locum" i 62 mieszkania planowano rozdzielić między członków Spółdzielni. 

Pozostałe  stanowiły  rezerwę  na  tzw.  "wszelki  wypadek".  Niemniej  jednak  był  to  jeszcze  czas
przekraczania  planów,  co  spowodowało,  że  w  październiku  1975  roku  Lubelskie  Przedsiębiorstwo
Budownictwa Mieszkaniowego rozpoczęło budowę kolejnego osiedla Czechowa Osiedla im. Henryka
Wieniawskiego.

Dnia 24 kwietnia 1978 r na Zebraniu Przedstawicieli po czteroletniej kadencji, ustąpił pierwszy skład 
Rady Spółdzielni, a na jego miejsce wybrano nową Radę. Przy Radzie Spółdzielni pozostawiono 
podobnie jak w poprzedniej kadencji, Komisję Rewizyjną, która miała wspomagać prace Rady. 
Natomiast Komisję ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Komisję Odbiorów Inwestycyjnych 
oraz Komisję Pracy Kobiet umieszczono w strukturze Rad Osiedlowych, tłumacząc ten fakt nadzieją na 
przybliżenie ich działalności mieszkańcom. (  de  facto chodziło  o   inwigilację   mieszkańców  przez  
kadry  partyjne;   rady   czyli  partyjne  kadry  osiedlowe  były zawsze w  komunie  typowane  ) .

Rada Spółdzielni rokrocznie rozpatrywała informację Zarządu odnośnie rozdziału mieszkań, a także 
odwołania członków od projektu list. Po ich przeanalizowaniu oraz uwzględnieniu wszelkich 
okoliczności zatwierdzała listy przydziału mieszkań w formie tzw. listy podstawowej i warunkowej.



Pod koniec 1979 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa "Czechów" składała się już z pięciu osiedli: 
Moniuszki, Wieniawskiego, Lipińskiego, Chopina, Szymanowskiego, które zamieszkiwało ok. 24 tyś. 
ludzi. Autorami projektu architektonicznego pierwszych trzech osiedli byli Rita i Tadeusz Nowakowscy 
- przy projektowaniu pierwszego osiedla współpracował z nimi również Janusz Gągała.       
Osiedle Chopina powstało według projektu Bogdana Jezierskiego, a osiedle Szymanowskiego według 

projektu Andrzeja Lisa. 
Andrzej Lis był projektantem również osiedla Paderewskiego, które powstało znacznie później, 
podobnie jak os. Karłowicza powstałe w/g projektu Stanisława Machnika. Wykonawcami i 
budowniczymi osiedli były Lubelskie Przedsiębiorstwa: Budowlane, Budownictwa Miejskiego i 
Budownictwa Przemysłowego.

 Na dzień 31.12.1979r stan członków spółdzielni wynosił 7113 osób, z tego 2107 to członkowie 
oczekujący. Następowały jednak coraz większe opóźnienia w oddawaniu do użytku kolejnych mieszkań 
i coraz bardziej dawał się odczuć brak tzw. budownictwa towarzyszącego. W tym czasie na osiedlach 
istniały następujące punkty handlowo-usługowe:

– na os. Moniuszki - cztery kioski "Ruch", kiosk z kwiatami, kiosk warzywno-owowy, pracownia 
krawiecka i kiosk kolektury "Toto"

- na os. Wieniawskiego - pawilon handlowy "Sam", sklep spożywczy, pawilon Kombinatu 
Ogrodniczego "Leonów" apteka, trzy kioski "Ruch", dwa kioski warzywno-owcowe, pracownia 
krawiecka, magiel.
- na os. Chopina - sklep spożywczy, kiosk "Ruch" i dwa kioski warzywno-owocowe
- na os.Lipińskiego - pawilon handlowy "Sam", sklep spożywczy, ciastkarnia,kwiaciarnia, kiosk 
warzywno-owocowy, magiel.
- na os. Szymanowskiego - sklep spożywczy.

Znaczna część wymienionych punktów handlowych i usługowych zlokalizowana była w 
pomieszczeniach zastępczych. Pod koniec pierwszego dziesięciolecia Spółdzielni Mieszkaniowej 
"Czechów", jej mieszkańców obsługiwało osiem przychodni lekarskich w tym cztery pediatryczne i 
cztery dla dorosłych z punktami analitycznymi i gabinetami zabiegowymi (obecnie  dawno  już 
skomercjalizowane  czyli  dochodowe). Ponadto działały dwa gabinety stomatologiczne i poradnia 
psychologiczna. Powstały także dwa przedszkola, w tym jedno obejmujące wychowaniem 
przedszkolnym dzieci w wieku lat sześciu. Rozbudowująca się dzielnica w sposób naturalny "odsunęła" 
się od centrum Lublina.      
–                                                                           
Mieszkańców z miastem łączyły linie autobusowe nr 15, 21,26,26 bis, 29,31 i 34.
Coraz bardziej widoczny w kraju kryzys ekonomiczny ( gierkowsko-  jaruzelski) dotykał jednakowo 
wszystkich (  doskonały dowcip   !)  Istniejące przy Spółdzielni trzy samodzielne zakłady: Remontowo-
Budowlany, Zieleni oraz Transportu i Zaopatrzenia utworzone głównie ze względu na duże 
zapotrzebowanie na proponowane przez nie usługi z powodu ogromnych trudności w zaopatrzeniu 
(chodzi głównie o materiały budowlane dla Zakładu Remontowego) nie mogły w pełni rozwinąć swoich
możliwości. (  było  to  typowe  zjawisko  ,  które się nazywało  gospodarka socjalistyczna  czyli 
defraudacja). 

Rozpoczął się okres (w niektórych dziedzinach trwający do dzisiaj), kiedy to w coraz większym stopniu 
ujawniały się wady technologiczne wybudowanych już budynków, polegające na przemarzaniu i 
przeciekaniu ścian, przeciekaniu dachów, gniciu wykładzin podłogowych.



 Dokonane ekspertyzy tego zjawiska w budynkach wybudowanych w latach 1977-79 wykazały, że 
oprócz wadliwego wykonawstwa, również materiały użyte do budowy, nie odpowiadały normom. 
W tym stanie rzeczy Zarząd Spółdzielni zobowiązał wykonawców do przeprowadzenia generalnych 
remontów takich mieszkań. Remonty były długotrwałe, ale wykonywane całkowicie na koszt 
przedsiębiorstw wykonawczych  (   za  czynsze  płacone  przez  mieszkańców i  tylko dla  garstki 
wybrańców   partyjnych).  Jeszcze tego samego roku Spółdzielnia doprowadziła do zawarcia 
porozumienia z Ministerstwem Budownictwa i Materiałów Budowlanych na mocy którego w latach 
1981-83 miały zostać usunięte na koszt wykonawców robót, wszelkie wady techniczne i 
technologiczne. 
Kolejno następujące po sobie zmiany społeczno-polityczne w naszym kraju, a zwłaszcza wprowadzona 
z dn.1.01.1981 roku tzw. "Mała reforma gospodarcza" dotyczyła również funkcjonowania 
spółdzielczości mieszkaniowej. 

Nowe przepisy Prawa Lokalowego sprawiły, że spółdzielnie mieszkaniowe ponownie uzyskały status 
inwestora bezpośredniego  (z  opłat  lokalowych  oraz  dotacji ).  Przywrócono również spółdzielniom 
funkcję inwestora nadzoru budowlanego o szerokich uprawnieniach, do wstrzymania budowy włącznie. 
Te zmiany miały (  rzekomo  )  umożliwić wpływ na jakość oddawanych do użytku mieszkań i 
budownictwa towarzyszącego, a także poprawić ogólną kondycję spółdzielni. 

"Nowe czasy" znalazły swój oddźwięk, także w samej strukturze Spółdzielni "Czechów". Rada 
Spółdzielni przemianowana na Radę Nadzorczą  uzyskała zdecydowanie większe kompetencje w 
stosunku do Zarządu. Rada Nadzorcza powoływała Komisje: Rewizyjną, ds.Gospodarki Zasobami 
Mieszkaniowymi, ds.Społeczno-Wychowawczych  ( w  ideologii  marskistowskiej  ).  Wprowadzono 
również decentralizację zarządzania, przyznając poszczególnym osiedlom większą samodzielność i 
ustanawiając kierowników osiedli Pełnomocnikami Zarządu  ( czytaj  partyjnymi  nadzorcami).  Miało 
to na celu przyspieszenie załatwiania wielu spraw mieszkańców na miejscu, w osiedlu, bez 
konieczności odwoływania się do decyzji Zarządu.

W Spółdzielni  Mieszkaniowej "Czechów" rozpoczęto ogromne zadania związane z usuwaniem wad
technologicznych,  a  polegające  przede  wszystkim  na  wymianie  wykładziny  podłogowej  "Lentex",
grzejników panelowych na żeliwne, ocieplaniu budynków. Było to przedsięwzięcie przewidziane do
realizacji na kilka lat. (    lentex    został  zrealizowany  tylko dla  wybranych ). 

A żeby sprostać temu zadaniu, prace remontowe na Czechowie poza własnym Zakładem Remontowo-
Budowlanym, Kombinatem Budowlanym i Lubelskim Przedsiębiorstwem Budownictwa 
Przemysłowego zlecono również firmie "Mostostal" z Warszawy (  po co , skoro  było  to  możliwe w 
Lublinie  ? Może  nie  było   żadnego Mostostalu , tylko tak  się  zaksięgowało  .) 

Wprowadzenie nowych wykonawców spowodowało, że oddano kolejne pawilony handlowo-usługowe 
na osiedlach Moniuszki i Wieniawskiego. 

Na os. Wieniawskiego również przychodnię zdrowia i żłobek, oraz rozpoczęto realizację centrum 
handlowego na os. Chopina. Lubelskie   .Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych prowadziło prace 
przy instalacji oświetleniowej osiedli. Poważnym problemem dzielnicy stał się wyż demograficzny, 
który spowodował, że mimo uruchomienia szkoły podstawowej w os. Wieniawskiego i stale działającej 
szkoły przy ul. Kosmowskiej, nadal nie było bazy do nauczania początkowego (w tzw. "zerówkach") dla
dzieci najmłodszych.



 Organizowano lokale zastępcze, poprzez przeznaczenie części nieczynnych gabinetów osiedlowej 
służby zdrowia, na tymczasowe przedszkola oraz użyczając pomieszczeń klubowych na izby lekcyjne. 
"Nowe czasy" traktowane przez wszystkich z nadzieją, były jednak trudne zwłaszcza dla mieszkańców 
kolejnych, nowo powstających osiedli Paderewskiego i Karłowicza, gdzie tzw. infrastruktura z powodu 
braku środków i materiałów nie nadążała za budownictwem mieszkaniowym. Na osiedlu 
Paderewskiego najbardziej oddalonym od centrum miasta w podstawowe artykuły spożywcze, można 
było się zaopatrzyć jedynie w niewielkich sklepikach stworzonych na okres przejściowy w parterowych 
pomieszczeniach mieszkalnych.              
                       
Pod koniec pierwszego dziesięciolecia istnienia Spółdzielni "Czechów", w roku 1983 kiedy z ogólnej 
liczby 10 642 mieszkania otrzymało 9076 członków, a na przydziały oczekiwało jeszcze 766, zaczął się 
dla Spółdzielni trudny okres oszczędności i coraz intensywniejszego przechodzenia na własny 
rozrachunek.  W roku 1984 została częściowo ograniczona dotacja z budżetu państwa na pokrycie 
kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.( obecnie  nazywa  się  to  koszty zależne  oraz  
niezależne  do  SM).  Wtedy stanowiła ona jeszcze 70 % całości dochodów, ale kwota ta rokrocznie się 
zmniejszała  ( z  jakiego powodu ? )  co przy jednoczesnym wzroście kosztów ogólnych spowodowało 
konieczność znacznych podwyżek opłat czynszowych.

 To z kolei sprawiło, że narastała wielkość zadłużenia mieszkańców w stosunku do Spółdzielni  
(  spowodowane  złodziejstwem  ) .W grudniu 1984 roku wskaźnik zadłużenia wynosił 2,5% i był 
jednym z najwyższych w Lublinie.   Oszczędności nie dotyczyły jedynie mieszkańców. Rygory 
oszczędnościowe wprowadzono również w Zarządzie i administracjach, zmniejszając zatrudnienie, 
wprowadzając oszczędności materiałowe i zwiększając wydajność pracy poprzez łączenie niektórych 
stanowisk.(  koń  by się  uśmiał  , ale takie  bajki  można wciskać  po  30  latach). 

 Coraz większe znaczenie miały także koszty ponoszone przez Spółdzielnię z powodu dewastacji 
wspólnego mienia na osiedlach  ( powód  całkowicie zmyślony , żeby  usprawiedliwić  rozkradanie  
pieniędzy).  Trudności materiałowe spowolniły nieco tempo robót związanych z usuwaniem wad 
technologicznych. 
szczytowych) natomiast w dalszym ciągu jeszcze wymieniano "Lentex" i grzejniki panelowe na 
żeliwne. W tym samym roku oddano do dyspozycji mieszkańców tylko 80 mieszkań na os. Chopina, 
które zostały wybudowane w ramach tzw. "dogęszczenia osiedla". Na podobnej zasadzie w latach 
późniejszych powstawały budynki mieszkalne, także w os. Lipińskiego i Szymanowskiego.    

 To znaczne zmniejszenie ilości mieszkań oddawanych do użytku wiązało się z faktem kończenia przez 
Spółdzielnię okresu inwestycyjnego mimo, że w planach istniał projekt rozpoczęcia budowy kolejnego 
osiedla (późniejsza ul. Oratoryjna). Były też bardzo istotne powody do zadowolenia, a mianowicie 
zakończenie telefonizacji wszystkich osiedli leżących w granicach administracyjnych Spółdzielni, a to 
sprawiło, że Czechów stał się najbardziej stelefonizowaną dzielnicą Lublina. 

 Zdecydowanie także poprawiły się warunki życia mieszkańców w osiedlach, z uwagi na coraz większą 
ilość sklepów i placówek usługowych, a także na tzw. „budownictwo towarzyszące". Nowe obiekty 
handlowo-usługowe powstały w os. Moniuszki - wraz z docelowym zagospodarowaniem centrum 
handlowo-usługowego, którego całkowita realizacja zakończyła się rok później; w os. Wieniawskiego, 
gdzie oddano do użytku największy "Supersam"; w os. Chopina gdzie mieszkańcom przekazano żłobek,
podobnie jak w os. Karłowicza gdzie oprócz żłobka oddano do użytku Dom Handlowy "Orfeusz". Od 
października 1987 roku rozpoczął działalność Dom Kultury i pracowało już większość czechowskich 
szkół podstawowych.



Piętnastolecie, Spółdzielnia "Czechów" rozpoczęła już jako jedna z największych spółdzielni 
mieszkaniowych w regionie. Składała się z siedmiu wyodrębnionych organizacyjnie osiedli, będących 
na wewnętrznym rozrachunku gospodarczym, o ogólnej powierzchni użytkowej ponad 658 tyś.m2, 
zamieszkałych w 11 675 mieszkaniach przez około 50 tyś. Osób.

 Oczekujących jeszcze w grudniu 1988 r na mieszkania 390-ciu członków mogło liczyć na realizację 
przydziałów w nowym osiedlu Nowowiejskiego roboczo nazywanym "Czechów D". Najpierw jednak 
musiało nastąpić uzbrojenie terenu, aby następnie w pięciu budynkach przy ulicy Oratoryjnej 145 
mieszkań mogli otrzymać lokatorzy w oparciu o nowe zasady kredytowania budownictwa 
mieszkaniowego i ustalania wysokości wkładów .

Rok 1989 był rokiem rozpoczynającym gruntowne zmiany tak w sferze gospodarczej jak i społeczno-
politycznej naszego kraju. Rosnące lawinowo ceny paliw, energii, usług komunalnych, materiałów 
budowlanych, usług pocztowych i innych stawiały w trudnej sytuacji wszystkie podmioty gospodarcze. 

Dodatek:  
SZTUCZNIE  ZROBIONA W  PRL-u 
Hiperinflacja, czyli nagły, dynamiczny wzrost cen , który  spowodował spadek wartości pieniądza.  I  
był wynikiem załamania systemu finansowego państwa. Kraj popadł w długi, a jego dziura budżetowa 
wydawała się nie mieć dna. Sytuacja pogarszała  się, a wraz z nią słabnła  wartość krajowej waluty. 
Wówczas, chcąc ratować sytuację, reżim dodrukował   pieniądze, których   było coraz więcej w obiegu, 
a tym samym miały  one coraz mniejszą wartość. 

Hiperinflacja to najgroźniejszy i najbardziej destrukcyjny rodzaj inflacji – jej stopa wynosi 
kilkaset procent rocznie. Tak wysoka inflacja w Polsce miała miejsce dwukrotnie. W okresie 
międzywojennym i w latach 1980-90.   Starsi z nas pamiętają zapewne banknoty z dużą ilością zer. Ich 
rekordowa ilość pojawiła się wraz z inflacją, która osiągnęła poziom kuriozalny w roku 1989 – 
przekroczyła 600%.                                                           
 Reżim nie potrafił sobie poradzić z tak wysoką inflacją. Władze PRL-u wymyśliły wtedy, że obniżą 
inflację wycofując produkty z rynku i wprowadzając je ponownie pod inną nazwą i z inną ceną. 

I O TO CHODZIŁO  ! 
Stąd między innymi wynikały braki w zaopatrzeniu sklepów i niekończące się kolejki po papier 
toaletowy, a także sukcesy PEWEX-u i BALTONY …..

W Spółdzielni "Czechów" nastąpił wzrost kosztów w stosunku do roku poprzedniego o 224%, co 
przy znacznym ograniczeniu dotacji stanowiło nie lada problem. 

               Należało więc  podnieść  czynsze ,    czyli  okraść  ludzi  metodą  hiperinflacji  .

Powołany na początku 1990 roku   Zarząd Społeczny zastosował daleko idące oszczędności, dotyczące 
działalności bieżącej Spółdzielni. Podjął także decyzję o redukcji etatów i wstrzymaniu przyjmowania 
nowych członków. W następnym roku Spółdzielnia działała już w oparciu o nowy Statut, który w 
zasadniczym stopniu zmienił kompetencyjność organów samorządowych Spółdzielni,  zdecydowanie 
zwiększając uprawnienia Rad Osiedlowych. 

To (  rzekomo  ) spowodowało także wprowadzenie w życie wielu zmian strukturalnych i 
organizacyjnych wewnątrz Spółdzielni.   Przykładem tego może być wydzielenie Zakładów 
Wykonawstwa Własnego jako jednostek pozostających na własnym rozrachunku finansowym 
 (  oczywiście  za  pieniądze  mieszkańców ).



W nowej strukturze organizacyjnej Spółdzielni po przeprowadzeniu weryfikacji stanowisk pracy, 
poważnie zmniejszono zatrudnienie, zwłaszcza ilość stanowisk kierowniczych  (  obecnie  jest  240  
pracowników  administracji  osiedla  ). 

W celu ograniczenia kosztów związanych z utrzymaniem budynku Zarządu i terenu "Bazy", wszelkie 
zbędne pomieszczenia wynajęto  ( dodatkowo i   komercyjnie  )   firmom i instytucjom  (dla  samych 
swoich)  lub wprowadzono dodatkowe usługi takie jak: świadczenie serwisu gwarancyjnego na 
samochody "Star" umowa ze "Star-Starachowice"), uruchomienie sklepu z częściami zamiennymi do 
samochodów, zorganizowanie stacji diagnostycznej, myjni samochodowej, blachami i lakierni, 
uruchomienie produkcji płytek i obrzeży chodnikowych itp.  

  Ogromne znaczenie dla Spółdzielni miało także stworzenie własnej sieci komputerowej do ewidencji i 
naliczania opłat czynszowych. Pozwoliło to na rezygnację z usług Ośrodka Obliczeniowego Kopalni w 
Bogdance i oszczędności w postaci około 280 mln zł. rocznie, a przede wszystkim lepszą jakościowo 
obsługę członków. 

Do tego  czasu  280  mln  rocznie  wyłudzała  Kopalnia  Bogdanka  za  naliczanie  opłat    
czynszowych  !  Jak  i kiedy  te  usługi  te  były rozliczane  i  przez  kogo ? 

Zmiany w Spółdzielni, nie dotyczyły jedynie uwarunkowań ekonomicznych czy struktury wewnętrznej, 
ale też czegoś co w sposób natychmiastowy było odczuwalne tak przez mieszkańców jak i pracowników
Spółdzielni.    Otóż w listopadzie 1991 roku Zarząd zmienił swoją siedzibę przenosząc ją do budynku 
Zakładu Wykonawstwa Własnego na ulicę Choiny 57. Zwolnione tym sposobem mieszkania po biurach 
na ul.Kurantowej 4 po uprzedniej sprzedaży na zasadzie własnościowego prawa do lokalu, przekazano 
mieszkańcom.  W swojej nowej siedzibie Zarząd musiał uporządkować wiele spraw i nie chodziło li 
tylko o właściwe urządzenie pomieszczeń biurowych.

 Był to okres kiedy, w świetle nowych przepisów należało dokonać uregulowań prawnych, dotyczących 
terenów zajmowanych przez Spółdzielnię. Dotyczyło to zarówno terenów przewidzianych pod 
inwestycje, ale także tych od lat eksploatowanych na osiedlach. Doprowadzenie do wpisów notarialnych
z tytułu ich wieczystego użytkowania pozwoliło w następnej kolejności na opracowanie koncepcji 
regulacji programowo-przestrzennej dzielnicy Czechów. 

Opracowanie takie określało optymalne możliwości zagospodarowania terenu pod budownictwo 
mieszkaniowe, usługowe, garaże, parkingi oraz tereny rekreacyjno-sportowe. Wskazywało także, jak i 
gdzie w sposób najbardziej prawidłowy urządzić tereny zielone  (  które  jakie  były  takie  zostały,  ale  
się  zmieniły  na korzyść  przez  35  lat  z  powodu  wzrostu  drzew  oraz  krzewów   do  wysokości 
nawet  kilkunastu  metrów  ). 

Tego roku zostało definitywnie zakończone usuwanie wad technologicznych, na dotychczasowych 
zasadach, czyli w oparciu o   dotację z budżetu państwa  ( SIC  !!!)  ale coraz więcej uwagi należało 
poświęcić starzejącym się budynkom i instalacjom. Kolejne przeglądy techniczne zmuszały do 
przekazywania większej ilości środków finansowych na konserwację i zabezpieczenia, kosztem 
niekiedy robót estetyczno upiększających. 

Do ogólnych kosztów doszły jeszcze 1000-krotnie powiększone podatki od nieruchomości, 
dzierżawionych gruntów, wieczystego użytkowania, które dodatkowo obciążały Spółdzielnię. 



  USTAWA  z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych 
 NIE  WYMIENIA  TAKICH  PODATKÓW  !!!                                                                                     

Stąd też uchwałami Rady Nadzorczej Zarząd Spółdzielni został zobowiązany do naliczania odsetek za 
zwłokę w opłacie czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe, do wszczynania postępowań zmierzających 
do wykluczeń ze spółdzielni osób uporczywie uchylających się od opłat czynszowych, a także do 
stosowania dochodzenia należności na drodze sądowej. 

Ogólna suma zadłużenia na koniec 1992 roku wynosiła 10 mld (starych) zł  (czyli  100  milionów  
nowych  złotych  ukradzionych  mieszkańcom ) . Jeszcze tego samego roku w grudniu na 
Nadzwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli powołano komisję, która miała opracować koncepcję nowej 
organizacji Spółdzielni, opartej na pełnej autonomii poszczególnych osiedli.(wg  rozdziału stanowisk  
partyjnych  oraz  kasy  ). 

Obok 11 042 członków posiadających już pod koniec 1991 roku własne mieszkania, oczekiwało na nie 
w Spółdzielni jeszcze 382 członków. W lutym 1992 roku oddano mieszkańcom pierwsze budynki na 
nowym osiedlu Nowowiejskiego, a już 1993 roku Spółdzielnia rozpoczęła budowę budynku 
mieszkalnego w rejonie ulic Legendy i Wójtowicza. Ze względu na ogromnie drogi kredyt 
inwestycyjny, zaproponowano przyszłym lokatorom budowę mieszkań z własnych środków. Na 
podobnych zasadach powstaną potem kolejne budynki na Czechowie, aż do prowadzonej obecnie 
inwestycji mieszkaniowej - połączonej z budową garaży i lokali użytkowych - na ul. Króla Rogera i 
mającej w niedługim czasie wejść do realizacji inwestycji na ulicy Szpinalskiego.

Samodzielność osiedli, szukanie oszczędności i wszelkich możliwych rezerw finansowych zmusiły 
Spółdzielnię z końcem 1994 roku do likwidacji Zakładów Wykonawstwa Własnego, jako zbyt 
kosztownych w utrzymaniu.     Szukaniu dodatkowych pieniędzy służyło również podjęcie uchwały 
przez Radę Nadzorczą na mocy której członkowie przekształcający swoje prawa do lokalu 
mieszkalnego z lokatorskiego na własnościowe mogli otrzymać znaczną bonifikatę. Z prawa tego 
skorzystało wiele osób, a uzyskane tą drogą środki finansowe przekazano m.in. na spłatę kredytów 
bankowych i zakup okien przeznaczonych na wymiany w mieszkaniach spółdzielców. SIC  !!

 Ludzie  tak jak  moja  matka  wykupili  krzywostany  bez  remontów   i za  te  pieniądze  ta 
komuna  spłacała  kredyty  ! A gdzie  był  fundusz  remontowy ?? 

Wymiana okien, poprzedzona procesem montowania indywidualnych wodomierzy na ciepłą i zimną 
wodę, zaworów i mierników ciepła na kaloryferach i gazomierzy pozwoliła na autentyczną oszczędność
odczuwalną przez każdego mieszkańca i po(D) noszenie realnych kosztów, adekwatnych do 
rzeczywistego zużycia mediów. 
Kolejne dwudziestolecie rozpoczęła więc Spółdzielnia "Czechów" wprowadzając zakrojony na szeroką 
skalę program rozsądnego gospodarowania - z kalkulatorem w ręku - środkami finansowymi wewnątrz 
Spółdzielni i energią cieplną w każdym czechowskim mieszkaniu.

 Efektem takich działań było po pierwsze niemalże całkowite spłacenie w 1995 roku kredytu 
bankowego obciążającego budynki Bazy i Zarządu  ( czyli   siedziby tej  złodziejskiej komuny  
spółdzielczej !!  -  a po drugie 20%-owej oszczędności ciepła o czym świadczy fakt, że przez kolejne 
dwa sezony grzewcze w latach 94/95 oraz 95/96 utrzymywano tę samą opłatę, stanowiącą 
równowartość 77% ceny urzędowej, ustalonej okresowo przez Ministerstwo Finansów . 



 Rok 1997 był pierwszym rokiem, kiedy indywidualne rozliczenia za energię cieplną dotyczyły już 
wszystkich mieszkańców.   To dało kolejne 17% oszczędności w stosunku do roku poprzedniego i 
pozwoliło - mimo dwukrotnej podwyżki cen energii - uzyskaną w 1998 roku nadwyżkę finansową 
rozliczyć z mieszkańcami Spółdzielni.  ( na  czym  to rozliczenie  polegało  , tego  nikt  nie  wie ).          

Dla całej dzielnicy istotną rzeczą było także uruchomienie w 1996 roku sieci telewizji kablowej. 
Głównym powodem takiego posunięcia Spółdzielni, było wejście w życie dwa lata wcześniej "Ustawy o
radiofonii", wprowadzającej konieczność dostosowania instalacji "Azart" do nowych wymogów. Sieć 
telewizji kablowej była w całości finansowana przez przyszłego operatora, czyli Polską Telewizję 
Kablową, bez obciążania kosztami mieszkańców.
                  NIEPRAWDA -   koszty  były  wliczane w  czynsz !!!

 Równie istotną rzeczą, zwłaszcza dla mieszkańców os. Paderewskiego było ukończenie w 1996 roku, 
wstrzymanej wcześniej budowy pawilonu handlowo-usługowo   ( obecnie  sieć  Stokrotka    po  kilku  
poprzednikach),  z pomieszczeniami na Administrację i zaplecze warsztatowe, a także na klub(ik) 
osiedlowy. Niespełna dwa lata później nowe punkty handlowo-usługowe otrzymali również mieszkańcy
osiedla Chopina.

                                                                          

                           
                                                              
                        NIE  MA  ŻADNYCH  KWOT  TYLKO  OGÓLNIKI





     NIE  MA  ŻADNYCH  KWOT  TYLKO  OGÓLNIKI



                                      Co warta jest książeczka mieszkaniowa 

Gość: original hmm IP: *.chello.pl 28.08.06, 21:43 
zlodzieje. od wkladu 120tys pln zrobili w latach 90 pieczatke "denominacja" i
chca wyplacic 12,90pln + odsetki. razem jakies 900pln. a wklad byl 10%
wartosci mieszkania... zlodzieje... 

Gość: waldj IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 03.11.06, 13:31 
• zostałem okradziony przez państwo ,wpłacałem pieniądze przez wiele lat,jedną dziesiąta 

miesięcznej wypłaty.Teraz po denominacji z 33 tysięcy złotych za które w tamtych latach 
mogłem kupić małego fiata chcą mi wypłacić 3 zł 50 groszy. Zbierzmy się do kupy i 
powalczmy o nasze pieniądze . nawet w Sztrazburgu jest nas ponad milion muszą się z 
nami liczyć złodzieje 

To zależy kiedy miałaś założoną książeczkę.Moja była w1982 roku z pełnym wkładem na 
kawalerkę,później rodzice zlikwidowali mi systematycznego oszczędzania,bo spółdzielnia 
zażądała dalszych wpłat.Tak miałam 63,000zł.
Rok temu zrobiłam cesje na siostrę,która kupowała mieszkanie.
Dostałam razem z odsetkami 8,800zł.Skandal,ale ciesze się,że chociaż zrobiłam sobie za 
to łazienkę. Pozdrawiam.Państwo mnie okradło,bo dostałam za 2 m 2 zł.

• Gość: www IP: *.play-internet.pl 23.02.11, 23:03 

• witam ja tez mam książeczkę z 76 roku i miałam 20.200 to na dzisiaj 
2zl.20gr a premii naliczyli 12 tys ale było to w 2002 roku mam nadzieje ze 
się coś zmieniło 

•
pink.pink 14.11.08, 12:56 

• Też zastanawiałam się nad tym czy jest jakaś szansa na walkę o swoje 
pieniądze??? Denominacja denominacją ale to kradzież w biały dzień. 
Pozostawiono nas z nędznym ochłapem nazwanym premią gwarancyjną. Co 
ona jest teraz warta? Z książeczki na której było ponad 120 tys. 
zostało 12 złotych plus premia to może na metr kwadratowy mieszkania 
wystarczy, a nie wiem czy dobrze zrozumiałam czyjąś wypowiedz że 
około 60 tys kiedyś to kawalerka kosztowała... 

http://ludzie.gazeta.pl/pink.pink/0,0.html


                       CO TO JEST  WYODRĘBNIONA  WŁASNOŚĆ  LOKALU 

UMOWY  SPÓŁDZIELCZE 

Ustaliłam  także  jeszcze  jedną  metodę  wyłudzania  pieniędzy od starych członków  SM Czechów  
poprzez  wprowadzenie ich w  błąd     informacją,  co  do znaczenia   prawa  odrębnej własności  lokalu.
Starzy ludzie  i wielu  innych  sądzili wbrew  ustawie  o  spółdzielniach  mieszkaniowych, że  jest  to  
jakieś  prawo  dziedziczenia  oraz prawo  dające  możliwość  dysponowania  mieszkaniem,  tymczasem 
prawo  takie  daje  spółdzielcze  prawo  własności  lokalu , a nie  prawo  odrębnej  własności.

 Moja   matka  w  roku  2009  ( miała  wtedy  już  prawie   70 lat,  nie  znała prawa  spółdzielczego  ani  
Internetu, a mnie nie  było  wtedy w  Lublinie, )  będąc    wprowadzoną w  błąd co  do  sensu  i 
znaczenia prawa  odrębnej  własności lokalu  , zapłaciła   ponad  800  złotych za  to  prawo ,oraz   
poniosła   dodatkowo koszty  notariusza , z udziałem pełnomocnika zarządu SM Czechów,tak   jak  
wiele  innych  osób. Podobny  przekręt  zrobili w  tzw. wykupowaniem  mieszkań  od początku lat  90 - 
tych.  Nie  nazwali  tego  wniesieniem  wkładu  budowlanego , żeby  nie  odstraszać   biednych  starych 
nie znający  się na  prawie  oraz  internecie ludzi  ,tylko  przeinaczyli formę  prawną  na  wykup  
mieszkania  na  własność z  zatajeniem   Spółdzielczego własnościowego prawo do lokali i   potem   
jeszcze dołożyli  wymyślone  prawo  odrębnej własności  lokalu. 

Nie  wiadomo  też, jak  wyliczali  to  wykupowanie  mieszkań  tych  PRL-wskich  krzywostanów,   jak  
też  same  wkłady budowlane,   ludziom  nie przedstawiano  żadnych  kosztorysów  budowy ,  bo 
rozkradano  środki  państwowe a  dziury  budżetowe  łatano  podwyżkami  na  czynszach. 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu  nie wymaga  płacenia  za wyodrębnioną  własność  , gdyż  
nie jest taka  własność  już  potrzebna  i nie  jest  także  możliwa  w przypadku PRL -owskich 
spółdzielni  mieszkaniowych .

C. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu  
§ 68. 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu określają  przepisy Rozdziału 2/1  USTAWY  z 
dnia 15 grudnia 2000 r.   o spółdzielniach mieszkaniowych   Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 27  .

2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym. Na jego 
treść składają się dwa podstawowe uprawnienia: prawo do korzystania z lokalu oraz prawo do 
rozporządzania swoim prawem, w tym wynajęcia albo oddania do bezpłatnego korzystania 
zgodnie z przeznaczeniem lokalu. Do tych uprawnień nie jest potrzebna zgoda spółdzielni 
mieszkaniowej. W razie chęci zmiany przeznaczenia lokalu (np. na lokal użytkowy) potrzebna 
jest zgoda spółdzielni mieszkaniowej.  Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem 
zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.  

Można takie prawo do mieszkania sprzedać, darować, zapisać komuś w testamencie, obciążyć 
hipoteką. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta 
w formie aktu notarialnego.Uprawnionym do lokalu jest z zasady członek spółdzielni 
mieszkaniowej . 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Akt_notarialny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82dzielnia_mieszkaniowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82dzielnia_mieszkaniowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lokal
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_rzeczowe_ograniczone


 Z prawem do lokalu związany jest obowiązek wnoszenia do spółdzielni tzw. opłat 
eksploatacyjnych oraz obowiązek świadczeń na wkład budowlany oraz obowiązek uzupełniania 
wkładu budowlanego , jeśli nie  był on  rozliczony w  kosztorysie  budowy

www.sosplock.pl   Tadeusz Borowicki
STOWARZYSZENIE OBRONY SPÓŁDZIELCÓW W PŁOCKU „Nasza Własność”
                                  P O R A D N II K   U WŁASZCZ EN I O W Y 
                                         dla członków spółdzielni mieszkaniowych
                      „WŁASNOŚĆ ODRĘBNA” wydanie drugie – po nowelizacji

                   FRAGMENTY  

 Wbrew woli nomenklatury spółdzielczej z dniem 31 lipca 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 
czerwca 2007 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, 
umożliwiająca powszechne uwłaszczenie członków spółdzielni na warunkach rzetelniejszych, niż wg jej
wersji pierwszej. Ustawa ta pozwala spółdzielcom otrzymać swoje mieszkanie wraz z prawem udziału 
we własności części gruntu i całej swojej nieruchomości. Dotychczasowe działania spółdzielni sprawiły,
że wielu spółdzielców tkwi w błędzie, że nabyte prawo „własnościowe” oznacza własność rzeczy. Nic 
bardziej mylnego , podobnie jak użytkowanie wieczyste, są to prawa ograniczone do użytkowania 
„cudzej własności”, jednak o takie myślenie członków wytrwale dbały władze spółdzielni, dysponując 
ich własnością.

Różnica jest taka, że mieszkanie (z tzw. tytułem lokatorskim czy własnościowym) jest własnością 
spółdzielni (wspólną), którą nadto bezprawnie przypisuje sobie spółdzielnia jako ‘osoba prawna”. 
Tymczasem „własność” jest prawem posiadania rzeczy prywatnej, którą należy wyodrębnić ze 
wspólnego majątku spółdzielczego. Przekształcenie ograniczonych rzeczowo praw (tytułów) 
własnościowych w pełną własność odrębną opartą na prawie rzeczowym jest przedmiotem 
uwłaszczenia. Skutkuje to też zmianą odpowiedzialności finansowej.
Spółdzielca z wyodrębnioną własnością, podejmując własne decyzje, nie odpowiada już za kolektywne 
długi spółdzielni. Kto chce dysponować swoim majątkiem - wyodrębnia mieszkanie na własność! W 
naszym kraju po II wojnie światowej tępiono własność prywatną. Grunty przejmowano na własność 
Skarbu Państwa, a spółdzielnie budowały własność kolektywną za pieniądze członków spółdzielni. 
Jednak członkom nie dano mieszkań jako rzeczy na własność, lecz tytuły własnościowe do użytkowania
tych lokali.

Jeśli spółdzielcy wg Prawa spółdzielczego są „właścicielami prywatnymi majątku spółdzielczego”, to są
nimi tylko w teorii, bo nie otrzymali aktu notarialnego swej własności. Otrzymywali akt notarialny 
własnościowego prawa ograniczonego rzeczowo z KW spółdzielni. Polska jest jedynym krajem w UE, 
w którym tak długo funkcjonuje bierutowska własność kolektywna w spółdzielniach, będąca spuścizną 
minionego systemu. Mimo istnienia już 18 lat 'wolnej' Polski, spółdzielca jest jedynie użytkownikiem 
lokalu z tytułem własnościowym, choć jest obciążony jego i innymi kosztami w spółdzielni na 
podstawie decyzji zarządu.

http://www.sosplock.pl/


Rozwiązanie tego problemu leży w skuteczności uwłaszczenia w oparciu o Ustawę o spółdzielniach
mieszkaniowych*).   I nie ma zjawiska „kupowania” mieszkań. Spółdzielnia nie sprzedaje, lecz zwraca 
własność  należną członkom, przekształcając im prawnie formę własności z kolektywnej na prywatną. 
Ale Ustawa nie działa obligatoryjnie, tzn. przekształcenie lokalu we własność wymaga złożenia 
wniosku uwłaszczeniowego przez spółdzielców. Wniosek ten zobowiązuje zarząd do podjęcia uchwały 
określającej własność odrębną. Niezorientowany spółdzielca (zmylony przez spółdzielnie i media) nic 
nie podejrzewa, że własnościowa forma w kraju (z prawem wolnego rynku i prywatyzacji) nie musi być
dla niego bezpieczna. 

Nie obojętny jest też fakt, że mieszkania stanowią kapitał, który wchodzi do obrotu gospodarczego. I nie
chodzi tu tylko o możliwość   sprzedaży, czyli tzw. obrót nieruchomościami lokalowymi, lecz o szersze 
przywileje dysponowania, np. o uznanie mieszkania jako wkładu niepieniężnego (aportu) lub jako 
zabezpieczenie kredytu na rozwój własnej firmy. Dlaczego nie mieliby z tego korzystać spółdzielcy 
(właściciele), a jedynie zarząd.

 Jednocześnie własne mieszkanie (własny dom), daje poczucie bezpieczeństwa rodzinie. 
Własność prywatna jest gwarantowana i chroniona konstytucją RP. Zmiana statusu członków 
spółdzielni mieszkaniowych (prywatnych właścicieli), stanowiących grupę ponad 1/3 polskich rodzin, 
jest na skalę zmiany ustroju społecznego w spółdzielniach.
Znowelizowana ustawa z dnia 14.06.2007 r. obowiązująca od 31.07.2007 r. zadośćuczyniła wyrokom 
Trybunału Konstytucyjnego**) orzekającym niezgodność z Konstytucją poprzednich jej przepisów. Wg 
nowych przepisów nie ma cen rynkowych w rozliczeniach wewnątrz-spółdzielczych, a prawo 
własnościowe zastąpione  jest własnością „odrębną”.

Własność jest najszerszym prawem do rzeczy pozwalającym właścicielowi korzystać i rozporządzać nią
z wyłączeniem innych osób! 

Prawo własności jest podstawowym prawem podmiotowym na gruncie prawa rzeczowego. Obecnie w 
Polsce jest ono gwarantowane konstytucją RP i chronione prawem. Zgodnie z art.140 k.c. właściciel 
nabywa uprawnienia (własnościowe), wynikające z prawa własności rzeczy w granicach  prawa i zasad 
współżycia społecznego. Same uprawnienia własnościowe nie wyczerpują prawa własności, 
(wszystkich uprawnień objętych prawem własności nawet nie da się wymienić). Prawo do 
rozporządzania rzeczą polega na możliwości swobodnego dokonywania czynności prawnych, jak np. 
przeniesienie własności w drodze umowy sprzedaży czy darowizny, albo obciążenie jej ograniczonym 
prawem rzeczowym. 
Na gruncie prawa rzymskiego określa się często prawo własności jako triadę uprawnień: prawo do 
korzystania z rzeczy, prawo do władania rzeczą, prawo do rozporządzania rzeczą (ius utendi, fruendi 
etet disponendi). Przepisy kodeksu cywilnego natomiast łączą dwa pierwsze elementy we wspólnym 
pojęciu korzystania. Starożytni Rzymianie ustanowili w swym prawie zasadę, że właściciel ziemi jest 
właścicielem wszystkiego, co na tej ziemi stoi (łac. Superficies solo cedit), która istnieje w Zachodniej 
Europie.
 Zasada ta  obowiązuje też w polskim prawie, ale niekonsekwentnie. Wiele gruntów jest jeszcze 
własnością Skarbu Państwa bądź (skomunalizowane) są własnością gminy i jedynie oddane podmiotom 
w użytkowanie. „Ograniczone prawo rzeczowe” jest formą uprawnień. Art. 244 Kc podaje katalog 
ograniczonych praw rzeczowych, wymieniając m.in.: dzierżawa, użytkowanie oraz spółdzielcze prawo 
własnościowe. To synonimy własności charakterystyczne dla systemu totalitarnego.
 Prawo użytkowania wieczystego wprowadzone było Dekretem Bieruta 10.XII.1952 r. (Dz.U. Nr 49, 
poz. 326), zaś prawo własnościowe – ustawą wywłaszczeniową  17.II.1961 r. (Dz.U. Nr 12, poz. 61). Są
to prawa używania rzeczy cudzych, za opłatą za tzw. pożytki



Prawo własności pod względem swej treści jest najszerszym i najpełniejszym prawem podmiotowym 
spośród wszystkich praw rzeczowych oraz spośród wszystkich podmiotowych praw cywilnych. 
Dominującym rodzajem własności w każdej gospodarce rynkowej jest własność prywatna, która może 
przysługiwać zarówno osobom fizycznym jak i prawnym. Będą to spółki prawa handlowego, 
spółdzielnie *), stowarzyszenia, związki wyznaniowe, kościoły, fundacje itp., przy czym status prawny 
spółdzielni oznacza, że właściciel   rozumiany jest tu jako zbiorowy właściciel prywatny. Prawo 
własności jest prawem indywidualnym i ma trwałość ponad czasową. Własności ma charakter prawa 
rzeczowego (rzeczą jest lokal z gruntem) i wg art.

145 kc - w granicach określonych przez społeczno-gospodarcze przeznaczenie własność gruntu 
rozciąga się na przestrzeń nad i pod jego powierzchnią. Właściciel gruntu jest właścicielem 
nieruchomości (i może w każdym czasie pozbawić ustalonych na nim uprawnień własnościowych). W 
Polsce obecnie jest regulowane przez: Kodeks cywilny oraz Ustawę o gospodarce nieruchomościami. W 
spółdzielniach prawo to w szczególności regulują: Prawo spółdzielcze oraz od 2000 r. Ustawa o 
spółdzielniach mieszkaniowych.

2. Kształtowanie się prawa własności w ' wolnej ' Polsce po 1989 r.
Pojęcie, przedmiot i zakres własności są pochodną założeń ustrojowych państwa i wynikających z nich 
potrzeb społecznych i gospodarczych, kształtujących jakość i granice prawa własności.
Założenia poprzedniego ustroju oparte na doktrynie marksistowskiej odrzucały gospodarkę rynkową na 
korzyść centralnie sterowanej. Najintensywniejszą ochronę przyznawano własności społecznej, uznanej 
za podstawę ustroju państwowego. Przez własność społeczną rozumiano własność państwową: 
socjalistyczną własność ogólnonarodową, własność spółdzielczą oraz własność organizacji społecznych
ludu pracującego.
Niższe miejsce w hierarchii własności zajmowała własność osobista. Stanowiły ją rzeczy służące
zaspokajaniu osobistych potrzeb materialnych i kulturowych. Tak więc do własności osobistych można 
było zakwalifikować dom jednorodzinny lub lokal mieszkalny (w ramach odpowiednich norm 
powierzchniowym), pojazd mechaniczny, a w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych (w granicach 
określonych statutem) budynki i urządzenia gospodarcze, inwentarz, drób, narzędzia, czasem inne 
rzeczy.
 Na kolejnym miejscu znajdowała się własność indywidualnych gospodarstw rolnych pracujących 
chłopów. Na ostatnim miejscu znajdowała się natomiast własność prywatna zwana własnością 
indywidualną osób fizycznych. Stanowiły ją grunty, budynki i inne środki produkcji, które nie stanowiły
wyłącznego przedmiotu własności
 społecznej i nie były własnością osobistą. Raczej obywatelowi nie wypadało posiadać własności 
prywatnej.

Zmiany kodeksu cywilnego dokonane w dniu 1 października 1990 roku zniosły zróżnicowanie 
własności poprzez jej podział na społeczną, indywidualną i osobistą. Utraciły moc dotychczasowe 
przepisy różnicujące status prawny własności ze względu na jej formę i przedmiot. Ustawa z dnia 26 
sierpnia 1996 roku o zmianie ustawy Kodeks Cywilny dokonała kolejne zmiany. Jednak ostatecznym 
wyrazem przemian dokonanych po 1989 roku są artykuły 20, 21 i 23 Konstytucji Rzeczpospolitej 
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku określające podstawy ustroju społeczno-gospodarczego państwa. 
W art. 20 Konstytucji RP uznano, że społeczna gospodarka rynkowa jako podstawa ustroju 
gospodarczego RP opiera się na własności prywatnej. 



Własność prywatna jest warunkiem sine qua non ustroju demokratycznego. Art. 64 ust. 1 stanowi, że 
„każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz ma prawo dziedziczenia”, ust. 3 tegoż 
artykułu mówi, że „własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i w zakresie, w jakim nie 
narusza ona istoty prawa własności”.. Ograniczone prawa: własnościowe prawo do lokali 
spółdzielczych oraz do wieczystego użytkowania gruntów w demokratyczne
j Polsce przemijają. W Europie tylko Polska funkcjonuje z ograniczonym prawem rzeczowym.

 Definicja spółdzielni i koszty własności spółdzielczej
Spółdzielczość wywodzi się najlepszych tradycji wspólnego inwestowania. Spółdzielnia, w tym również
mieszkaniowa, jest dobrowolnym zrzeszeniem osób, skupiających się w celu wspólnych inwestycji. 
Pierwsze zalążki życia społecznego nazywano różnie: spółki, towarzystwa, maszoperie. Takie były 
początki dobrowolnych zrzeszeń, które powstawały w różnych środowiskach, a które dziś nazywamy 
spółdzielniami. Pobudki, dla których je zakładano - zawsze były te same: ochrona wspólnych spraw, 
albo wspólnych interesów, mających na celu dobro rodziny, poprawę jakości życia, poszanowanie 
własności i samorządne zarządzanie wspólnym majątkiem, albo stworzenie możliwości sprzedaży 
własnych produktów. Niezależnie od idei, jakie legły u podstaw ich tworzenia pod koniec XIX wieku, 
cele dla ich twórców były wspólne. 
Niestety, z bogatej różnorodności rozwijającej się polskiej i europejskiej spółdzielczości, nam Polakom, 
po II wojnie światowej, przypadła w udziale, bez możliwości wyboru, taka spółdzielczość, której 
podwaliny zaczęli tworzyć towarzysze “przodującej siły narodu” w oparciu o “dyktaturę proletariatu”. 

Mimo zmian systemu w demokratycznej Polsce mamy w spadku po byłym systemie wciąż jeszcze 
spółdzielczość scentralizowaną, pozbawioną najcenniejszych wartości: samorządność, własność, 
kontrolę i troskę o wspólne inwestycje oraz wolność jednostki. Od roku 1989 w kraju nastał wolny 
rynek. Spółdzielnie otrzymawszy status „osoby prawnej” opartej na prywatnym podmiocie 
gospodarczym (wspierane ideą liberalizmu) stosują praktyki na wzór developerów. Dawne twory 
„państwowe” wykształciły i utrwaliły wśród członków brak potrzeby aktywnego uczestnictwa w 
działalności swojej spółdzielni, a poprzez absencję na zebraniach – właściciele ci są wyeliminowani z 
udziału w podejmowaniu decyzji o losach swojej własności.

 Status prawny spółdzielni mieszkaniowej w Polsce
Zgodnie z Prawem spółdzielczym (ustawa Prawo spółdzielcze, tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 188 poz. 
1848), a w szczególności jego art. 1 § 3: „Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków”. 
Ma to pokrycie w faktach, bowiem członkowie spółdzielni byli i są inwestorami w swojej spółdzielni. 
Tymczasem spółdzielnie prezentują stanowisko, że to spółdzielnia jako „osoba prawna” jest 
właścicielem majątku swych członków. Otóż spółdzielnia jako osoba prawna nie wnosiła własnych 
środków finansowych, za które mogłaby nabyć prawa własności do majątku członków, zaś Zarząd 
spółdzielni, który składa się z pracowników zatrudnionych na koszt spółdzielców, z mocy prawa nie ma 
uprawnień do dysponowania majątkiem członków – posiada jedynie obowiązek zarządzania tym 
majątkiem w imieniu oraz na rzecz spółdzielców (art. 1 ust. 3 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych). 
Sprzeczność, bo to, co w systemie socjalistycznym było zgodne z prawem, dziś w kraju 
demokratycznym jest bezprawne. Np. ideowa forma własności kolektywnej – dziś koliduje z 
konstytucją, a zakazana wówczas własność prywatna – jest dziś przedmiotem prawa wolnego rynku.



Własność mieszkania w spółdzielni mieszkaniowej związana jest nierozerwalnie z rodziną. Powinna 
stanowić uznanie nie tylko uprawnień do korzystania, dziedziczenia, spadku (stanowiące ograniczone 
prawo rzeczowe), ale co najważniejsze – również prawa do samego podmiotu (rzeczy), tj. do 
dysponowania nim, darowizny, współwłasności małżeńskiej, do ochrony prawnej (stanowiącej 
bezpieczeństwo miejsca rodzinie). Własność prywatna zapewnia rodzinie zdrową wolność do spełniania
obowiązków, pobudza zaradność, daje stabilność, poczucie wolności. Tę wolność zapewnia właśnie 
własność prywatna, nie same uprawnienia.

Kupując mieszkanie własnościowego, członek uzyskał prawo do korzystania z rzeczy „czyjejś” oraz na 
gruncie z “prawem użytkowania wieczystego” lub dzierżawy, (za cenę opłat np. dla państwa za 
użytkowanie). 

To, co spółdzielca wiedzieć powinien. Znajomość swych praw się opłaca
Nasz kraj jest jedynym w UE, w którym członkowie, czyli właściciele spółdzielni, nie mają swojej
własności prywatnej, lecz mają prawo do własności spółdzielczej (kolektywnej), mimo że mieszkanie 
kupili. Niezależnie bowiem od tego, czy ktoś ma prawo lokatorskie czy własnościowe (z Księgą 
Wieczystą), to ma tylko przydział spółdzielczy do mieszkania, które niestety praktycznie pozostaje w 
dyspozycji spółdzielni (osoby prawnej). Jest tak, że w imieniu masy członków (właścicieli) to zarząd 
podejmuje decyzje [finansowe] i zwykle bez ich wiedzy, zaś odpowiedzialność za długi spółdzielni 
spada na tę masę spółdzielców. System socjalistyczny nie znał własności prywatnej, powstawał majątek 
kolektywny. 

Członkowie otrzymali „słuchawki bez mikrofonu”, a majątkiem zarządzano w ich imieniu. Zarządy 
sprzedając „prawo własnościowe” do lokalu spółdzielczego tworzyły w głowach inwestorów mit, że 
nabyli mieszkanie na własność. Dla zatarcia tej fikcji, pozwalano im zakładać księgi wieczyste na tym 
ograniczonym rzeczowo prawie (nadto budowanym na nie własnym gruncie). To był wymysł dekretów 
sprzed 55 laty, ale dlaczego przetrwał 18 lat do dziś?

W zasobach spółdzielczych mieszka ponad 12 mln polskich rodzin. Ok. 3,5 mln członków wytworzyło 
majątek warty dziś 450 mld PLN (to tyle, że gdyby na każdy 1 mm postawić 1000 zł., to ten plik 
banknotów zająłby 450 km długości). Jest on zasilany co miesiąc członkowskimi opłatami 
„eksploatacyjnymi” ~20 mld zł. rocznie (20 km takiego pliku banknotów), toteż 10 tys. osób w 
zarządach i 40 tys. w radach nadzorczych w tych spółdzielniach na koszt członków, broni sposobu 
rozliczeń i dysponowania majątkiem wg starego  porządku. Spółdzielcy na szczęście nie wpłacali do 
spółdzielni darowizny, więc jeśli dotąd było to uwięzienie (usprawiedliwiane systemem) majątku 
prywatnego skupionego w jednej masie, to teraz nastał proces wyodrębniania własności. Zgodnie z 
prawem 100% majątku powinno wrócić do spółdzielców.

 Kredytowanie budownictwa spółdzielczego
Budownictwo mieszkaniowe realizowane w ramach spółdzielni mieszkaniowych jest kredytowane na 
koszt członków z pomocą państwa. Formą pomocy w spłacie kredytu jest tzw. Umorzenie, udzielaną w 
ten sposób, że spółdzielnia otrzymuje od banku całą kwotę kredytu, członek spłaca go w ratach, a część 
zwraca do banku państwo (za to umorzenie członek ma zobowiązanie wobec państwa). 

Warunki spłaty kredytów określają przepisy obowiązujące w dniu zawarcia umowy kredytowej. 
Niestety, w praktyce spółdzielczej - nie.
Kredyty zaciągane przez spółdzielnie w okresie 1982-1988 r. były udzielane preferencyjnie: na 60 lat, 
oprocentowanie 1% w skali roku, spłata kredytu wg raty kapitałowo–odsetkowej), umorzenie w spłacie 
– 50%. Kredyty były spłacane wg wartości nominalnej. 



Przełom lat 80/90 przyniósł dużą inflację (inwestycje drożały - również w spółdzielniach 
mieszkaniowych). Rozporządzeniem Rady Ministrów z 1988 r. zmieniono zasady kredytowania: okres 
spłat do 40 lat, pierwsza spłata - 10% lub 20% kwoty, oprocentowanie 2% (a po 1989 r. - 3% lub 6% 
aktualnej wartości mieszkań), umorzenia - do 30%.
W roku 1989 zmiana w Prawie bankowym wniosła nową regułę: bank może pobierać oprocentowanie 
od wykorzystanego kredytu …, stosownie do postanowień umowy kredytowej, zaś ustawą o 
uporządkowaniu stosunków kredytowych z 1989 r. zniesiono obowiązek kredytów preferencyjnych - z 
zastrzeżeniem pokrycia bankowi przez Radę Ministrów „strat” wynikłych z byłych preferencji i ulg. 

Bank, zaprzestawszy preferencji, dawał spółdzielniom kredyty, ale zmieniał jednostronnie warunki 
umów kredytowych bez sprzeciwu spółdzielni (nie uwzględniał kwot umorzonych przez państwo, 
podwyższał znacznie oprocentowanie), naliczał nienależne
odsetki od skapitalizowanych odsetek. Zadłużenie kredytobiorców (członków) rosło niebotycznie 
wysoko, a co więcej – spółdzielnie pobierały od członków ryczałt za umorzenia, sprzedając tytuł „prawa
własnościowego”.

Nowa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
Opracowana w Podkomisji Nadzwyczajnej przez posłów z udziałem przedstawicieli stowarzyszeń
spółdzielców nowela ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi wynik konsensusu pięciu 
projektów ugrupowań prawicowych. Nowa ustawa zmienia oblicze spółdzielni w sposób istotny – 
przywraca spółdzielnie spółdzielcom. Jej istota to: koniec z zarabianiem na spółdzielcach, ginie 
instytucja prawa „własnościowego”, zaś w ciągu 3 miesięcy od daty wniosku spółdzielnie mają 
obowiązek uchwałą zarządu wyodrębnić członkom przedmiot ich własności wraz z własnością gruntu i 
notarialnie ustanowić im własność prywatną, a wszystko w oparciu o jawne dokumenty księgowe, z 
możliwością kontroli i konsekwencji.

Główne zmiany (poza zakazem ustanawiania tytułów ograniczonych praw własnościowych i zmianą jej 
na pełną własność prywatną oraz eliminacją cen rynkowych w rozliczeniach wewnątrz-
spółdzielczych), to:
· obowiązek realizacji wniosków o wyodrębnienie własności w ciągu 3 miesięcy              

· ustanowienie własności prywatnej w obrębie jednego budynku wraz z infrastrukturą gruntową
· zakaz zarabiania kosztem członków (obowiązek rozliczeń w cenach nominalnych wg księgowych 
kosztów budowy, rozliczanie inwestycji dociepleń z funduszu remontowego (jako usuwanie) wad i 
stąd zakaz pobierania za to   dodatkowych środków jak za modernizację (rozbudowę)

· obowiązek jawności dokumentów i dostarczenia ich członkom pod groźbą kar za odmowę
· prawo do uwłaszczenia również dla najemców i dzierżawców, którzy pokryli koszty budowy
· likwidacja pośredników (tj. Przedstawicieli na Zebrania Walne), zebraniami walnymi w podejmowaniu
uchwał będą zebrania w grupach środowiskowych (najwyższa władza w spółdzielni)
· zmniejszenie opłat sądowych u notariusza za przekształcenie własności (z 1/3 na 1/4 płacy)
· prawo do podziału spółdzielni na wniosek mniejszości,
· pełnienie co najwyżej dwóch 3-letnich kadencji, przejrzystość składu RN (bez administracji)
· zwiększona rola sądów w procesie uwłaszczenia, możliwość odzyskania nienależnie pobranych wpłat, 
kary finansowe i ograniczenia wolności za działanie na szkodę spółdzielców, itp.



Trzeba dojrzeć, aby dojrzeć. Każdy spółdzielca wpłacił W-wkład mieszkaniowy oraz K-wkład 
budowlany (tj. pokrył koszty budowy kredytem, który w całości trafił z banku do kasy spółdzielni). 
Spłacił też odsetki bankowe, a część spłaty kredytu U umorzyło członkowi państwo, płacąc za niego 
bankowi, który w ten sposób otrzymał też cały zwrot kredytu. I były to duże wydatki. Gdyby nie PRL - 
dawno wszyscy członkowie otrzymaliby akty swojej własności, bo członkowie tak z prawem 
lokatorskim jak i własnościowym spłacili kredyt jednakowo (jedyną różnicą jest część umorzona U, ale 
to nie zobowiązanie wobec spółdzielni, która je dostała). 
Zarządy, nadając tytuły do lokali, zaczęły handlować własnością członków z nimi samymi, żądając (za 
cenę zmiany tytułuspółdzielczego prawa „lokatorskiego” na „własnościowy”) nie  należnych sobie 
kwot umorzeń, bez zwrotu ich do budżetu.

Żądanie jakiejkolwiek kwoty (za umorzenia) było korzyścią dodatkową (państwo za tę pomoc oczekuje 
zwrotu kwoty nominalnej i bez odsetek). Spółdzielnie żądały za to 30% zaksięgowanej już raz w kasie 
kwoty, ale przestępstwem było wyłudzanie tej korzyści nawet w cenach rynkowych. Nowa ustawa 
likwiduje to bezprawie i ustala zwrot kwot nominalnych. Oczywiście w procesie uwłaszczenia nie ma 
mowy o kupowaniu mieszkań, bo członkowie już je raz kupili spłaconym ratami kredytem K (należy 
tylko uregulować zobowiązanie w kwocie U, ale budżetowi państwa i w kwocie nominalnej, a nie 
spółdzielni i nie w cenach rynkowych). Po spłacie kredytu K i odsetek bankowych, zobowiązanie 
umorzone U bez odsetek może oznaczać „grosze”, ale te „grosze”, to nie cena mieszkań.

Źródłem zarobku kosztem spółdzielców w przypadku kredytów sprzed denominacji były umorzenia 
naliczane w cenach rynkowych lokalu (przez co byłaby to sprzedaż członkom ich własnych nakładów 
finansowych), zaś członków spłacających kredyty zaciągnięte już po denominacji – obciążano tym 
razem (gdy kwoty umorzeń były już w nowym nominale) nieuzasadnionymi kwotami „odsetek 
przejściowych” kilkakrotnie większymi od kwoty kapitału. Tak tworzyły się postkomunistyczne 
skanseny spółdzielcze - chwalone w kręgach do dziś.

Przekształcenie spółdzielczego prawa lokatorskiego w prawo własności
Uwłaszczenie w tej sytuacji regulują przepisy art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14.06.2007 r. po dokonaniu:
1) spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami spółdzielni, o 
których mowa w art. 10 ust.
1 pkt 1, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami z 
zastrzeżeniem pkt 2,
                                                                                                                                                
2) spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na jego lokal, o ile 
spółdzielnia skorzystała z  pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze 
środków publicznych lub z innych środków,
3) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1.
Czyli uwłaszczenie jest warunkowane spłatą całkowitych kosztów budowy przypadających na lokal, 
składających się ze spłaty (oprócz zadłużeń) rat kredytu oraz zwrocie zobowiązania wobec budżetu 
państwa nominału umorzeń, o ile spółdzielnia korzystała z takich ulg w spłacie kredytu w okresie PRL. 
Jeśli miało to miejsce w pierwszej połowie lat 80-tych, może być to kwota rzędu kilkudziesięciu 
złotych. To skutek rosnącej wówczas inflacji, która osiągnęła swój szczyt na początku 1992 r. Niestety, 
osobom z kredytem z lat 91/92 trafi kwota sporo większa – kilka tysięcy zł. Ten niekorzystny przypadek
staramy się złagodzić zmianą ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów …, która do 
końca roku 2007 powinna też wejść w życie.



Uwagi: (1). Budżet państwa otrzyma należne przychody od spółdzielni, z kolei spółdzielnia (po  
wpłacie tych należności do budżetu) skończy rozliczenie inwestycji (zakończonych już przed laty). 

Wówczas po kilku latach można archiwizować dokumenty. Wspominam o tej kwestii dlatego, że przed 
zakończeniem rozliczenia spółdzielnie muszą posiadać dokumenty kosztów budowy, a często (w celu 
odmowy) okłamywano członków, że takich dokumentów nie posiada. Brak (zgubienie) dokumentów 
wcześniej - byłoby sprawą karną, bo zakończenie a rozliczenie budowy – to dwie różne rzeczy w 
różnym czasie nawet o wiele lat. Ma to duże znaczenie w przypadku
osób posiadających prawa lokatorskie do mieszkań i potrzeby uwiarygodnienia kwot inwestycji 
kredytowanych ze „starego portfela”.
(2). W przypadku rozwodu – winien nastąpić podział prawa lokatorskiego na byłych małżonków oraz 
uzupełnienie członkostwa, pod rygorem podjęcia (po upływie przewidzianych terminów) uchwały o 
wygaśnięciu prawa do lokalu (art. 13 ustawy osm).
(3). W przypadku śmierci jednego z małżonków – prawo do lokalu przypada drugiemu, jednakże pod 
warunkiem koniecznym złożenia deklaracji członkowskiej. Członkostwo jest warunkiem w przypadku 
prawa lokatorskiego (patrz również art. 15 oraz 481ustawy osm).

Przekształcenie spółdzielczego prawa własnościowego w prawo własności

Przede wszystkim należy nadmienić, że z dniem 31 lipca 2007 r. nastąpił ustawowy kres w Polsce
ograniczonego rzeczowo prawa własnościowego, wprowadzonego do spółdzielczości polskiej w 1961 r.
choć samo nazewnictwo „prawo własnościowe do” [użytkowania lokalu spółdzielczego] wprowadzono 
w przepisach prawa spółdzielczego dopiero w 1982 r. Mało kto wie (pamięta), że wcześniej w 
spółdzielniach funkcjonowało prawo własności oraz że ten synonim quasi-własności spowodował utratę
prawa własności przez członków spółdzielni, posiadanego z okresu międzywojennego i powojennego. 
Członkom pozostawiono uprawnienia  własnościowe, które wynikają z prawa własności rzeczy, 
pozbawiając ich samej rzeczy, budowanej zresztą na nie własnym gruncie – użytkowanym „wieczyście”
wg dekretu Bieruta od 1952 r. 

  Sprytnie dobrana PRL-owska semantyka „prawo własnościowe” skrywała tę stratę i nie było długo 
żałoby po ludzkiej krzywdzie, ale było to wówczas jawne wywłaszczenie ludzi przez system totalitarny. 
Dla zatarcia wrażenia fikcji w ograniczeniu rzeczowym oraz dla stworzenia pozorów większej wartości 
tego substytutu prawa własności, wynoszono go ponad pojęcie jeszcze słabszej formy „prawa 
lokatorskiego” oraz propagowano zakup „własnościowego   prawa” i zakładanie ksiąg wieczystych na 
tym tytule spółdzielczym. Falsyfikat prawie doskonały, wypada pogratulować pomysłu towarzyszom. 
Musiało to wówczas ludziom wystarczyć (wolność była to uświadomiona konieczność), lecz gorzej, że 
wielu satysfakcjonuje to do dziś, co już jest mniej oczywiste, acz nie było dotąd im dane zrozumieć, że 
księgi te zakładali nie sobie, lecz na rzecz spółdzielni. Teraz księgi są jawne – mogą zobaczyć, co w 
nich jest napisane. Nie wiedzą, bo w SOS padały bowiem często pytania: jeśli już mam księgę 
wieczystą, czy muszę ją zakładać nową? Otóż TAK, bo teraz jest księga zakładana na prawie 
rzeczowym i indywidualnym. 

Zatem jest to inna księga (i prawa własnościowe już się w tym mieszczą z definicji własności).
Dlatego nie zawsze prawdą jest, wg tłumaczenia radców prawnych zarządów, że spółdzielnia działa
 „zgodnie z prawem„ lub „w granicach przepisów ustawy”, że postępowanie takie jest prawidłowe.



Spółdzielnia dokonuje uwłaszczenia wówczas, gdy wykupi użytkowany wieczyście (zabudowany) grunt
na własność. Gdyby właścicielem był jeszcze Skarb Państwa lub gdyby byłby on nieznany, to przepisy 
art. 35 ust. 41 oraz 42 w tym pomagają. Wydzielenie nieruchomości w celu wyodrębniania własności 
członkom było wymogiem znanym zarządom już od 24.04.2001 r., zatem zarządy do tej pory powinny 
już mieć kupiony grunt z bonifikatą (starania SOS zostały uwieńczone w 2004 r. uchwałą RM ustalającą
99% bonifikatą dla płockich spółdzielni). Sprzedaż gruntu spółdzielniom może nastąpić jedynie w celu 
uwłaszczenia, w myśl prawa, że członkowie ponosili wszystkie koszty w spółdzielni, co reguluje ustawa
o gospodarowaniu nieruchomościami.
W poczet ceny gruntu wlicza się sumę dotychczasowych opłat za użytkowanie wieczyste gruntu 
wnoszone przez członków, stąd do dopłaty zostaje teraz reszta w wysokości 1% części ceny rynkowej. 

Zatem zarząd nabywa grunt spółdzielczy od gminy na własność członkom spółdzielni (w całości przez 
nich zapłacony i całość gruntu winna być dla członków przekazana). Prawo określa warunki, kiedy 
części ogólno-spółdzielcze nieruchomości mogą nie być udziałem własności odrębnej, a pozostawać w 
spółdzielni, jako dobra wszystkich członków. Do określenia udziałów we własności nieruchomości 
stosuje się ustawę o własności lokali.

Od początku 2001 r. obowiązywania ustawy uwłaszczeniowej z 15.12.2000 r. do tej pory spółdzielnie 
większości powinny też mieć podjęte lub przygotowane uchwały uwłaszczeniowe. Projekt Uchwały 
zarządu winien być uzgodniony z członkami w danej nieruchomości i opublikowany, o czym wszyscy 
członkowie muszą otrzymać pisemne powiadomieni o terminie jej wyłożenia w celu jej sprawdzenia i 
ew. wnioskowania o korektę.

 Oczywiście dla sprawdzenia poprawności podziału gruntów (czy nie „zginęły” niezabudowane części 
działki np. z zielenią), potrzebny jest załącznik mapy podziału gruntów, zaś dla sprawdzenia 
powierzchni lokali (czy nie „zginęły” niektóre lokale użytkowe, węzeł c.o. i inne) potrzebny jest 
załącznik w postaci przekroju budynku (rzutów kondygnacji ). Po podjęciu Uchwały Zarząd musi 
każdemu dostarczyć uchwałę, którą w razie niezgodności można zaskarżyć do sądu przed jej 
uprawomocnieniem się. Uchwała stanowi więc cały zakres  rzeczowy i prawny uwzględniany w akcie 
notarialnym, dlatego powinna być kontrolowana nawet kilkakrotnie. Niestety wiele Zarządów 
projektuje uchwałę błędnie na szkodę członków, a to, co jest w niej zapisane, trafia później do treści 
aktu notarialnego.

 Upadłość
Wg art. 130 ustawy Prawo spółdzielcze, w związku z art. 10 i 11 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo
upadłościowe (Dz.U. z 2003 r. Nr 60 poz. 535 ze zm.) przyczyną upadłości spółdzielni jest jej 
niewypłacalność, tj. gdy przestaje spłacać swoje zobowiązania lub gdy te zobowiązania przekroczą 
wartość jej aktywów.W toku postępowania upadłościowego sprawy spółdzielni prowadzi wyznaczony 
przez sąd syndyk masy  upadłości. Tworzy on tzw. listę wierzycieli, na którą wpisuje również członków
spółdzielni, którzy złożyli wniosek o wykupienie odrębnej własności lokalu.
                                                                                                                                             
 Sankcje karne dla członków zarządu za łamanie praw spółdzielców

Nowa ustawa wprowadziła przepisy umożliwiające m.in. pełny wgląd członków do dokumentów swojej
spółdzielni, co ma istotne znaczenie dla ochrony praw członków w przypadku podziału spółdzielni oraz 
ważne jest to dla tych członków, którzy mają podstawy uznać niesłuszność naliczenia im kwot, by móc 
żądać zwrotu tych wpłat. Potrzeba analizy dokumentów, na podstawie których istniał rzekomy tytuł 
wpłat. 



Jeśli na pisemny wniosek członka o pozyskanie dokumentu, zarząd nie przekaże mu kopii dokumentu w
terminie, albo nie uzasadni wystarczająco odmowy jego wydania, członek ma prawo złożyć 
zawiadomienie do Prokuratury z wnioskiem o zarzut na podstawie art. 273 u.s.m. (przestępstwo o nie 
udostępnienie informacji), zaś sąd może  orzec karę grzywny dla członka zarządu (do kilkuset tys. zł) 
albo ograniczenie wolności

Nowa ustawa osm wniosła nowy Rozdział 31 z przepisami karnymi oraz art. 8 jej nowelizacji. 

                                      …......................................................
              Tylko, że   przepisy te  pozostają  wyłącznie na  papierze ! 

LOKALE I  LOKATORZY   czyli   OSZUKIWANIE NA SŁOWNICTWIE  

22  kwietnia  2021  mieszkańcy SM Czechów  otrzymali  kolejną  regularną   podwyżkę  czynszów  
przeznaczoną    na   eksploatację  - nie wiadomo  czego-, administrowanie   oraz  zarządzanie  i 
utrzymanie mienia Spółdzielni.

W  tego  typu pismach   jak zwykle  zastosowane  te  same  zwroty i słowa  takie  jak 
 opłata  obowiązująca,    należność  należy uiścić w  nieprzekraczalnym  terminie,  niezwłocznie,    pod
rygorem    eksmisji i  tym podobne. 

Jednocześnie, mieszkańcy zostali w tym  piśmie  łaskawie  poinformowani, że  Spółdzielnia powiadomi
ich   odrębnym pismem  o  wysokości   opłat     za   używanie   lokalu-   ich  lokalu-   nie  mieszkań
należących do  mieszkańców-pomimo, że  lokale  to zostały  w większości  niezasadnie  wykupione.
Samo słowo  ‘ lokal’    odnosi się do  lokatorów,  nie do   mieszkańców.  

Lokator  
2  ust  1 pkt  1  Ustawy o ochronie  lokatorów,  mieszkaniowym zasobie  gminy i  o zmianie Kodeksu
cywilnego.  Zgodnie z nią  lokatorem jest  najemca lokalu lub osoba używająca lokalu na podstawie
innego tytułu prawnego niż prawo własności. 

Jak  więc   widać,   lokatorzy  w  SM  Czechów   są   najemcami  ich  lokali   mieszkalnych   oraz
użytkownikami  ich lokali. 

Zamiast  mieszkania – lokal  mieszkalny-  ukute  określenie w  komunie, służące  do celów 
przekształceń własnościowych. 

Zgodnie z ustawą o własności lokali, lokal mieszkalny to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie 
budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami 
pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Może on stanowić odrębny przedmiot 
własności jeżeli jest wyodrębniony z nieruchomości.  Lokal mieszkalny może stanowić odrębną 
własność wraz z pomieszczeniami przynależnymi. Na wniosek właściciela lokalu niewyodrębnionego z 
budynku, starosta wydaje zaświadczenie o samodzielności lokalu, które jest podstawą do formalnego 
wyodrębnienia lokalu z budynku i założenia dla niego odrębnej księgi wieczystej.



Właścicielowi wyodrębnionego lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo 
związane z własnością lokalu. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, 
które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Udział w nieruchomości wspólnej jest równy stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z 
powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z 
pomieszczeniami do nich przynależnymi w budynku. 

Niestety, ludzie  tego nie rozumieli  i dlatego  byli oszukiwani  ! Chodziło tu o to,żeby uniknąć  nazwy ’ 
mieszkańcy’ .  Bo mieszkańcy mają  jakąś  podmiotowość  i  posiadają mieszkania , a  niestety  jak się   
okazuje  tak nie jest  i  nie było ! 

Nawet  mieszkanie  zostało podciągnięte po  lokal  mieszkalny. 

Mieszkanie – zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych mający odrębne wejście, wydzielony 
stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego 
gospodarstwa domowego. Mieszkanie w świetle ustawy o własności lokali, to lokal mieszkalny. 

Lokal –poprawnie  - to  wydzielona część budynku służąca celom (usługowym, produkcyjnym, 
handlowym albo użytkowym (garaż) a  nie mieszkaniowym  ! 
 W  lokalu się   nie mieszka,   mieszka się w  mieszkaniu. 

Natomiast  lokator  zostaje  ulokowany , od słowa  lokalizacja, także jest to  dokwaterowanie, 
zakwaterowanie.

Lokator

• lokator – osoba, która mieszka w wynajętym mieszkaniu (lokalu) -  jest to metoda  zlania sensu  
i znaczenia , po to  aby  dowolnie manipulować  nazewnictwem  do celów pozaprawnych 

• lokator – urzędnik zajmujący się dawniej osadnictwem, czyli lokowaniem 
• Lokator – film w reżyserii Alfreda Hitchcocka z 1927 
• Lokator – film w reżyserii Romana Polańskiego z 1976

Lokator (tytuł oryg. The Lodger – A Story of the London Fog) – brytyjski niemy dreszczowiec 
kryminalny z 1927 w reżyserii Alfreda Hitchcocka. Został zrealizowany na podstawie scenariusza 
autorstwa Eliota Stannarda, będącego adaptacją opublikowanej w 1913 bestsellerowej powieści The 
Lodger pióra Marie Belloc Lowndes. Akcja filmu rozgrywa się w londyńskiej dzielnicy Bloomsbury, w 
czasach seryjnych, cotygodniowych morderstw.

 Pewnego wieczora w domu pani Bunting (Marie Ault) zjawia się tajemniczy nieznajomy (Ivor 
Novello), chcący wynająć pokój. I to jest poprawne  ujęcie  lokatora.

Mieszkać- znaczy  stacjonować  czyli zajmować  mieszkanie na stałe ale  nie  lokal i nie lokal 
mieszkalny. 

Najbardziej znane wyrazy bliskoznaczne słowa sublokator to: najemca, dzierżawca,  podnajmujący,  
współlokator, współmieszkaniec, podnajemca, 



W  takim razie – jak można było  płacić  za’ wyodrębnioną własność  lokalu ‘?  

Przecież  nawet sama nazwa  ‘ spółdzielni mieszkaniowa’  świadczy o  mieszkańcach a nie  o lokatorach
w  lokalach.

Można  było  bo ludzie  dali się  nabrać na   perfidne  kombinacje  językowe i wykreowaną  
terminologię.

Kto tu się  wygodnie  ulokował   i rozlokował dla  czerpania zysków, chyba  wszystkim wiadomo. 

Nowomowa 
W starożytnej retoryce opisano techniki zdobywania władzy za pomocą słowa. Mistrzowie słowa, 
filozofowie greccy i rzymscy (np. Arystoteles, Platon, Cyceron) pokazali w swych mowach i traktatach, 
jak rządzący przekonują rządzonych, odwołując się do ich woli, wyobrażeń, emocji i odczuć 
estetycznych. W warunkach wolności słowa politycy niemal codziennie używają sztuki przekonywania 
i starają się o poparcie swych wyborców. W XX wieku powstały rządy totalitarne, które – zamiast 
uczciwej perswazji – w życiu politycznym stosowały nieuczciwe i manipulacyjne strategie nakłaniania 
oraz sprawowania władzy za pomocą mediów. 

Taki sposób komunikacji określa się terminem nowomowa.

Obejrzyj dowolne wydanie „Dziennika Telewizyjnego” z lat 80. XX wieku i zastanów się, pod jakim 
względem język tego programu różni się od współczesnych serwisów informacyjnych. Przeczytaj 
dowolny fragment przemówienia polityków PRL-u – np. Władysława Gomułki czy Edwarda Gierka – 
i wynotuj z niego hasła, w których pojawiają się przymiotniki socjalistyczny, ludowy lub rzeczowniki 
postęp, lud, sojusz, obowiązek. Sprawdź, czy we współczesnych przemówieniach politycznych 
pojawiają się te wyrazy, a jeśli tak, to w jakim kontekście.

Nowomowa to metaforyczna nazwa języka propagandy totalitarnej. Językoznawcy nazywają tak 
oficjalny język polityki i mediów okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, czyli PRL-u (1945–1989).
W tej epoce sposób komunikowania się władzy (rządzących) z obywatelami (rządzonymi) podlegał 
cenzurze, a teksty podporządkowane były doktrynie partyjnej (KC PZPR – Komitetu Centralnego 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej). W świadomości społecznej język polityki okresu 1945–1989 
jest postrzegany jako zbiór utartych haseł, propagujących doktrynę socjalistyczną. 

Wybrzmiewały w nich apele nacechowane emocjonalnie, chwalące m.in. dokonania władzy, sojusz 
państw tzw. Bloku Wschodniego (a więc krajów politycznie podporządkowanych ZSRR),a przy tym 
szerzące kult władzy (szczególnie w latach 40. i 50. XX wieku wychwalano czołowych dygnitarzy 
komunistycznych, w tym przede wszystkim Józefa Stalina, a w Polsce - Bolesława Bieruta, Władysława
Gomułkę). Teksty tej propagandy różnią się od współczesnej komunikacji politycznej z kilku powodów.
Po pierwsze, były reglamentowane, czyli ustalane przez rządzących i zgodnie z partyjnymi okólnikami 
trafiały do gazet (również podległych władzy – jak czołowa gazeta „Trybuna Ludu”), a potem do 
telewizji (serwis wieczorny „Dziennik Telewizyjny”).

 Podlegały więc cenzurze. Po drugie, w oficjalnych przekazach ujawniał się „jednogłos władzy”, 
a więc zbiór haseł, postulatów i informacji powtarzanych przez jedyne ugrupowanie polityczne – Polską
Zjednoczoną Partię Robotniczą. Po trzecie, język jawił się jako skostniały w swej formie – istniały 
utarte połączenia sloganów politycznych, a z drugiej strony jako napastliwy – dość często w różnych 
przekazach pojawiała się kategoria „wroga” (zwykle kogoś, kto zagrażać wizji świata społecznego 
zaproponowanej przez rządzących).



 Po czwarte, komunikacji politycznej towarzyszyły rytuały życia publicznego (np. akademie, pochody 
pierwszomajowe, obchody świąt państwowych upamiętniających wydarzenia związane z historią 
władzy ludowej), które były demonstracją władzy, kultu jednostki oraz nawiązywały do kanonów tzw. 
sztuki socrealistycznej (chwalącej np. obowiązek pracy, poświęcenie „ludowej” ojczyźnie czy „sojusz 
bratnich krajów” – państw pod dominacją polityczną ZSRR). 

Termin nowomowa (ang. new-speak) – choć nazywa propagandę polityczną czasów PRL-u – wywodzi 
się z antyutopijnej powieści angielskiego publicysty, dziennikarza i filozofa – George’a Orwella.

 Napisał on w 1948 roku – po doświadczeniach II wojny światowej i refleksji nad katastrofalnymi dla 
wielu społeczeństw skutkami rządów totalitarnych (w ZSRR czy w tzw. III Rzeszy) – paraboliczną 
powieść Rok 1984. Przedstawił w niej brutalny świat podporządkowany rządom jednej partii oraz 
opresyjny, napastliwy system propagandy, której symbolem jest „Wielki Brat” (Big Brother) – 
współczesna alegoria władcy totalitarnego, śledzącego każdy krok bohaterów tej mrocznej opowieści. 
W utworze pojawia się motyw nowego języka, który miał być dostosowany do potrzeb partii, 
rządzących i ideologii. 

Orwell pokazuje, w jaki sposób za pomocą słów, zmieniających społeczny obraz świata, można 
manipulować umysłami rządzonych. Język władzy kreuje nową rzeczywistość za pomocą słów – często 
schematycznych, dzieli ludzi i ich dokonania – na dobrych/złych, nowych/starych. Uniwersalne dla 
rządów totalitarnych (autorytarnych) zasady komunikacji autor ośmieszył w dołączonym do powieści 
pamflecie lingwistycznym pt. Aneks. Zasady nowomowy.

 Orwell pokazał w nim, jak dowolnie można władać umysłami jednostek i  społeczeństw, gdy zmienia 
się znaczenia wyrazów .

George Orwell Rok 1984

Nowomowa, urzędowy język Oceanii, została opracowana zgodnie z ideologicznymi potrzebami 
angsocu, czyli socjalizmu angielskiego. W 1984 roku nikt jeszcze nie posługiwał się wyłącznie 
nowomową. Co prawda, pisano w niej artykuły wstępne w „The Times”, lecz wymagało to biegłości 
posiadanej przez garstkę specjalistów. […] Celem nowomowy było nie tylko dostarczenie środków 
odpowiednich do wyrażania światopoglądu oraz myśli właściwych dla zwolenników angsocu, lecz 
również uniemożliwienie swobody myślenia. Zakładano, że z chwilą gdy nowomowa wejdzie 
całkowicie do powszechnego użytku, a staromowa ulegnie zapomnieniu, jakakolwiek herezja myślowa 
– czyli odejście od zasad angsocu – stanie się całkowicie nierealna, przynajmniej jeśli chodzi o ujęcie jej
w słowa. 

Słownictwo nowomowy tak ukształtowano, aby za jego pomocą można było przekazać – ze wszystkimi 
odcieniami znaczeniowymi – to, co lojalny członek Partii ma do powiedzenia, zarazem zaś 
uniemożliwiono wykorzystanie języka do formułowania, nawet okrężną drogą, myśli uznanych za 
niewłaściwe. 

Osiągnięto to częściowo poprzez tworzenie nowych słów, głównie jednak przez usunięcie wyrazów 
niepożądanych oraz przez pozbawienie pozostawionych jednostek leksykalnych nieprawomyślnego 
sensu, a w miarę możliwości jakichkolwiek znaczeń ubocznych. […] Nowomowę skonstruowano nie po
to, żeby zwiększyć, a wręcz przeciwnie, żeby zawęzić zakres myślenia. Temu celowi pośrednio służyło 
również ograniczenie do minimum zasobu słów dostępnych użytkownikom.



W latach 70. wraz z nastaniem epoki Edwarda Gierka ten bardzo już skostniały język propagandy 
politycznej nieco się zmienił, chociaż model komunikacji jednokierunkowej połączonej z poddańczą 
subkulturą polityczną był nienaruszalny, pilnie strzeżony przez władzę PRL. 
Właściwości nowomowy […]: 

W nowomowie znaki wartości dominują nad znaczeniem. A więc najważniejsze jest to, aby wyrażenia 
były aksjologicznie wyraziste, by narzucały podziały dychotomiczne (dobre/złe, nowe/stare, 
postępowe/wsteczne, nasze/obce itp.) […] 

Dominacja wartości nad znaczeniem prowadzi do swoistej luźnej semantyki, ważne jest bowiem nie to, 
by słowo uzyskało precyzyjny sens, ale by było jak najlepszym przewodnikiem arbitralnie narzuconej 
wartości, często niezgodnej z tradycją kulturalno-językową. […] 

Nowomowa stanowi połączenie elementów pragmatycznych i rytualnych. Występowanie względów 
pragmatycznych jest oczywiste, skoro nowomowa – jako język totalitarnej władzy – jest podstawowym 
środkiem uprawianej przez nią propagandy. […] W nowomowie odgrywa wielką rolę żywioł 
magiczności. 

Zadaniem języka nie jest opisywanie czy poznawanie rzeczywistości, ale jej tworzenie w słowie, tak by 
była zgodna z założeniami ideologicznymi i obowiązującymi w danej chwili tezami propagandy. […] 
Niezwykle doniosłe w nowomowie są decyzje arbitralne, co wynika z faktu, że jest ona narzędziem 
w rękach autorytarnej władzy, która niemal bez ograniczeń może decydować o tym, jakich słów używać
nie należy. 

Ma więc ona wszelkie dane, by jakieś wyrazy czy formy lansować, inne zaś – wycofywać, zabraniać 
używania (charakterystyczne zjawisko „słów z rozdzielnika”). Instrukcje dla cenzury – o czym świadczą
ujawnione materiały – były w dużym stopniu przepisami regulującymi używanie poszczególnych słów. 

[…]

 Nowomowa jest takim ukształtowaniem języka, które nie tylko nie zakłada wymiany, ale nawet ją 
wyklucza. Jest to mówienie ze swej natury jednostronne, właściwym podmiotem mówiącym jest władza
[…]. 
Władza, wypowiadając się w jakiejś materii – wszystko jedno, czy jest to kwestia podstawowa dla 
społeczności, czy błaha – w istocie oczekuje jedynie aprobaty, podporządkowania się lub co najmniej 
przyjęcia do wiadomości, z reguły zaś nie dopuszcza myśli, że słuchacz mógłby zabrać głos jako równy 
partner, dający wyraz swoim poglądom niepokrywającym się ze stanowiskiem władzy.

 Nowomowa wyklucza więc dialog, jest językiem, w którym trudno rozmawiać, łatwo zaś przekazywać 
rozkazy, obwieszczenia, bezapelacyjne wyroki. Odpowiedzią, jaką zakłada, jest posłuszeństwo bądź 
wyrażające się w mowie, bądź całkiem milczące. […]

 Nowomowa została tak ukształtowana przez tych, którzy ją praktykują, by w każdej sytuacji mogła 
pełnić rolę uniwersalnego metajęzyka i zarazem nie podlegać jakiejkolwiek metajęzykowej refleksji. 
Znaczy to, że przypisuje się jej prawo oceniania wszelkiego rodzaju wypowiedzi, stylów, języków, ale 
ją samą się chroni przed jakimkolwiek komentarzem (by nie wspominać o polemice), ma być używana 
w takiej postaci, w jakiej funkcjonuje, a więc – przyjmowana bezkrytycznie. […] 



Ma być ona językiem najwyższym, stojącym ponad innymi – i w tym właśnie wyraża się jej totalitarna 
natura. 

Prof. dr hab. Andrzej Markowski jest nauczycielem akademickim na Wydziale Polonistyki UW, 
przewodniczącym Rady Języka Polskiego PAN. Podczas swoich studiów na warszawskiej polonistyce 
uczestniczył w strajku studentów 1968 r. Autor podręczników, słowników i wielu innych publikacji 
na temat języka polskiego. 

Operowano przy tym stereotypami, czy sloganami. Nie posługiwano się wyrazem "zły", tylko szukano 
jego zastępników. Głównym celem było strywializowanie i ogłupienie ludności. Obywatele mogli 
się czuć zagubienie w takim świecie, gdzie nie ma granicy między dobrem i złem. Operacje na języku 
miały za zadanie uniemożliwić sformułowanie takich wypowiedzi, które godziłoby w reżim.

Nowomowa w gruncie rzeczy nie niosła żadnej treści, jedynie wypaczała obraz świata. Posługiwali 
się nią namiętnie dygnitarze partyjni w czasach PRL. Wtedy z upodobaniem stosowano na przykład 
słownictwo militarne w odniesieniu do jakiś zjawisk gospodarczych. Biurokratyczne pustosłowie 
występujące współcześnie ma swoje źródło w nowomowie.

Nowomowa pełni w państwie totalitarnym kilka funkcji. Najważniejszą z nich jest perswazja, tj. 
„wpojenie odbiorcom określonych ocen, postaw i przekonań. Przyjęcie przez każdego członka 
społeczeństwa poglądów władzy na wszystkie kwestie szczegółowe, ale także jej światopoglądu, i 
zgoda na jej system wartości  prowadzi do zniewolenia umysłu – ostatecznego celu nowomowy. Równie
istotna jest funkcja dezinformacyjna polegająca na faktycznym wprowadzaniu odbiorców w błąd przy 
jednoczesnym zachowaniu pozorów informowania. 
        
Grabić  grabić  grabić…..
1. Mieszkańcy Płocka i okolic mieli poważne powody do zmartwień, w ostatnich tygodniach 
otrzymywali gigantyczne rachunki za prąd od firmy Energa. Reklamacja była możliwa tylko po 
opłaceniu nieszczęsnej faktury, niestety wiele osób miało problem z uregulowaniem należności, bo 
kwoty nierzadko wahały się w granicach 1600 – 4000 zł, a klienci chcący wyjaśnić pomyłkowe faktury 
byli ignorowani przez sprzedawcę…

Sprawa gigantycznych rachunków pewnie nigdy nie ujrzałaby światła dziennego, gdyby nie reporterzy 
telewizji TTV, którzy zainteresowali się sytuacją zrozpaczonych mieszkańców Płocka i jego okolic. Od 
kilku tygodni klienci firmy Energa z tego obszaru, dostawali bardzo zawyżone rachunki za prąd – 
osoby, które płaciły po 300-400 zł miesięcznie za energię elektryczną, zaczęły otrzymywać faktury 
nawet na 4000 zł…

Oczywiście była możliwość reklamacji, ale TYLKO po opłaceniu zawyżonego rachunku. Niestety, 
kwoty były tak wysokie, że większość odbiorców nie była w stanie uregulować kilkutysięcznej 
należności. Wszelkie wielotygodniowe próby kontaktu ze sprzedawcą kończyły się odsyłaniem od 
konsultanta do konsultanta, a także nieugiętą postawą Energi, czyli: zapłać rachunek, a potem złóż 
reklamację i wtedy otrzymasz wyjaśnienia. Nikt ze strony firmy energetycznej nawet nie zastanowił się 
skąd przeciętne gospodarstwo domowe ma wziąć kwotę, która przekraczała jego kilkumiesięczny 
dochód…

Zrozpaczeni odbiorcy zgłosili się do TTV i na szczęście sprawą zainteresował się reporter, który wraz z 
pokrzywdzonymi klientami udał się do siedziby firmy. I tutaj początkowo nikt nie chciał rozmawiać 
przed kamerą. Ale interwencja zakończyła się „sukcesem” i Energa w końcu wyjaśniła, że zawyżone 
rachunki są efektem… błędu informatycznego! Ponadto, firma zobowiązała się do wysłania 
poprawnych faktur, a także obiecała, że pokrzywdzeni klienci nie zostaną obciążeni odsetkami.



Najsmutniejsze w całej tej historii jest to, że gdyby nie interwencja mediów, pokrzywdzone rodziny 
musiałby zapłacić gigantyczne faktury, a z czego? Najprawdopodobniej zarobiłyby na tym chwilówki 
albo banki… Bardzo rozczarowuje postawa Energi – jedna z największych firm energetycznych w 
kraju, popełniła błąd i obarczyła go swoimi klientami. Sprzedawca nie tylko przyjął nieugiętą postawę 
„płać, a potem składaj reklamację”, ale również ignorował odbiorców, którzy chcieli dowiedzieć się 
dlaczego otrzymali takie wysokie faktury… Mamy XXI wiek, a Energa chyba z obsługą klienta została 
parę dekad temu… Smutne…

https://enerad.pl/aktualnosci/energa-wysylala-zawyzone-rachunki-za-prad-do-klientow/

2.

Zaczęło się od kontroli instalacji elektrycznej przeprowadzonej przez osoby, które nie posiadały 
stosownego upoważnienia (upoważnienie zostało wystawione podczas kontroli, po telefonie od jednego 
z kontrolerów). Podczas kontroli wykazano znaczne uchybienia w pracy licznika, który został 
wymontowany i zapakowany do bezpiecznej koperty (bezpiecznej, ale nie zabezpieczającej przed 
działaniem pola magnetycznego), na której napisano „ekspertyza specjalna”. 

Badanie licznika zlecono osobie, która nie miała uprawnień do legalizacji liczników energii elektrycznej
(biuro już zlikwidowane, dokumentacja zniszczona, wiadomo, że był to „licznik trójfazowy indukcyjny, 
wyprodukowany w 1984 r., produkcji PAFAL, legalizowany ponownie w 2005 r., napięcie 3×220/380 V,
klasa dokładności 2. Ilości faktycznie zużytej energii elektrycznej mierzonej tym licznikiem nie można 
określić z powodu braku danych pozwalających na dokonanie obliczeń, ponieważ materiał dowodowy 
(rzeczowy) jest w stanie naruszonym”.)Jasne jest jedno: u poprzednika prawnego zakładu 
energetycznego „panował chaos i bałagan” — nie wiadomo czego dotyczyły faktury i korekty, monity 
i wezwania wysyłały różne spółki z grupy Tauron, prognozy zużycia były zawsze zawyżone, klientka 
musiała czekać na inkasenta w „godzinach dla niej niekorzystnych” — ba, doszło nawet do wtargnięcia 
pracownika na posesję odbiorcy, w czasie, kiedy w domu przebywało tylko dziecko. 

https://czasopismo.legeartis.org/3.
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Posłanki Koalicji Obywatelskiej - Agnieszka Pomaska i Barbara Nowacka chcą natychmiastowej 
kontroli Urzędu Kontroli Energetyki i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w spółce Energa 
Obrót. Chodzi o nieuczciwe działania przedstawicieli handlowych firmy, która w imieniu spółki Energa 
Obrót podpisywała aneksy do umów z klientami energetycznego koncernu, wprowadzając w błąd lub 
nie informując o szczegółach umowy. Przez to płacili oni wielokrotnie wyższe rachunki za energię 
elektryczną.  Jak informuje RMF FM, przedstawiciele handlowi jednej z firm, która reprezentowała 
Energę, zatajali przed klientami Energi Obrót informacje o dodatkowej opłacie. Odbiorcy, którzy 
podpisali z nimi aneksy do umów, byli zaskakiwani znacznie wyższymi rachunkami.

- Podczas trwania pandemii koronawirusa przedstawiciele handlowi spółki Energa Obrót w ramach 
akcji sprzedażowej door2door namawiali klientów spółki do podpisywania aneksów do umów na 
dostawę prądu. Przedstawiając ofertę, zatajali przed nimi informację o dodatkowej opłacie. Aneks miał 
zagwarantować stałą cenę za kilowatogodzinę przez najbliższe trzy lata, zamiast tego spowodował 
wzrost rachunków za prąd o około 40 proc. (przykładowo: rachunek przed podpisaniem aneksu - 160-
190 zł; po podpisaniu aneksu - 255 zł) - czytamy w piśmie skierowanym do Urzędu Regulacji
 Energetyki przez posłanki Koalicji Obywatelskiej.



https://biznes.trojmiasto.pl/Zawyzone-rachunki-za-prad-

W ostatnich tygodniach mieszkańcy Powiatu Cieszyńskiego zwrócili uwagę na znaczny wzrost opłat za 
wodę. Wielu z nich otrzymało rachunki z kwotą wyższą o nawet 100% w porównaniu do poprzednich 
rozliczeń. Różnica ta powstała z powodów długotrwałego braku odczytów liczników, wynikających z 
obostrzeń pandemicznych. 

Każdy kto ma wątpliwości związane z otrzymanym rachunkiem może sprawę wyjaśnić w siedzibie 
Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej w Ustroniu, bądź przez kontakt telefoniczny.

- Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej mając na względzie bezpieczeństwo swoich Klientów oraz 
pracowników, w marcu podjęły decyzję o zaprzestaniu odczytów wodomierzy przez inkasentów.Duży 
wpływ miała na to również reakcja Klientów, którzy nie życzyli sobie odczytów wodomierzy przez 
inkasentów z obawy o swoje zdrowie. Od marca do września Klienci otrzymywali faktury za wodę i 
ścieki na podstawie zużycia szacunkowego liczonego według średniej z poprzednich okresów, co jest 
zgodne z umowami z odbiorcami oraz ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków. Od października inkasenci rozpoczęli odczyty rzeczywiste wodomierzy u 
mieszkańców, co spowodowało wyrównanie 7 miesięcznego okresu szacunkowego skutkujące w wielu 
przypadkach jednorazowym wyższym rachunkiem. Informacje o szacunkowym sposobie rozliczania i 
możliwości podawania odczytu wodomierza poprzez EBOK, telefonicznie lub e-mailem zamieszczane 
były na stronie internetowej WZC Sp. z o.o. (www.wzc.com.pl), Facebooku oraz w prasie. Rozsyłane 
były także z rachunkiem za wodę.

Wielu Klientów skorzystało z takiej możliwości zakładając EBOK, który umożliwia dostęp do faktur, 
analizę zużycia, podawanie stanu wodomierza, podgląd stanu należności, zgłaszanie zmian danych. 
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej zachęcają do skorzystania z EBOK , który jest dostępny 24 godziny na 
dobę przez 7 dni w tygodniu oraz e-faktury – poinformowała Beata Halama, Prezes Zarządu 
Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej.

                   Przecież  te  dane  mogą  być  fałszowane  !  Nikt  na to nie wpadł  ? 

Z życia wzięte: rodzina dostała rachunek za wodę w wysokości prawie o 100% większej niż się 
spodziewała. Najpierw podejrzewała, że instalacja jest nieszczelna i dlatego wycieka woda. To był 
jednak błędny trop. Pracownicy wodociągów, którzy podjęli interwencję u lokatorów, przeprowadzili 
swoisty test. Po zakręcenie wszystkich zaworów, mechanizm automatycznie przestawał się kręcić. To 
oznaczało, iż wycieku nie ma.
Nieprawidłowa praca wodomierza  Okazało się, że winowajcą jest wodomierz. Działał wadliwie, więc 
pojawiały się błędne odczyty.

        A  kto zakładał  wodomierze  i kto  je odczytuje  za  pomocą  jakiego urządzenia   ? 



CO ROBIĆ  ?   CO ROBIĆ  ?   

Mieszkańcy  SM Czechów w  Lublinie  muszą zwołać Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, Mieszkańcy  SM Czechów w  Lublinie  muszą zwołać Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, 
uchwalić  mowy statut  oraz  powołać nowy zarząd    i innych  pracowników. uchwalić  mowy statut  oraz  powołać nowy zarząd    i innych  pracowników. 
Członkowie  SM Czechów  powinni  wnosić do   zarządu SM Czechów  wnioski z  żądaniem  zwołania Członkowie  SM Czechów  powinni  wnosić do   zarządu SM Czechów  wnioski z  żądaniem  zwołania 
Walnego Zgromadzenia  które  musi być zwołane  na żądanie  1/10 Członków  .Walnego Zgromadzenia  które  musi być zwołane  na żądanie  1/10 Członków  .

Trzeba  zapoznać się z  obecnym  statutem  .Trzeba  zapoznać się z  obecnym  statutem  .

Pargf 13  p.1   Członkowi Spółdzielni  przysługuje : Pargf 13  p.1   Członkowi Spółdzielni  przysługuje : 
5) prawo żądania w trybie określonym w Ustawie oraz w Statucie zwołania Walnego Zgromadzenia,5) prawo żądania w trybie określonym w Ustawie oraz w Statucie zwołania Walnego Zgromadzenia,
§ 23.1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w terminie do dnia 30 czerwca.§ 23.1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w terminie do dnia 30 czerwca.
2. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd z ważnych powodów w każdym czasie.2. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd z ważnych powodów w każdym czasie.
3. Zarząd jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie:3. Zarząd jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie:
1) Rady Nadzorczej,1) Rady Nadzorczej,
2) 1/10 członków Spółdzielni,2) 1/10 członków Spółdzielni,

4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego 4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego 
zwołania.zwołania.

Celem  ma  być  zmiana  statutu .Celem  ma  być  zmiana  statutu .

5. W wypadkach wskazanych w ust. 3 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w takim terminie, aby 5. W wypadkach wskazanych w ust. 3 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w takim terminie, aby 
pierwsza jego część mogła się odbyć w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie pierwsza jego część mogła się odbyć w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie 
nastąpi zwołuje je Rada Nadzorcza.nastąpi zwołuje je Rada Nadzorcza.

UWAGAUWAGA
§ 25.1. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego § 25.1. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada NadzorczaZgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza  i członkowie.  i członkowie. Projekty uchwał, w tym Projekty uchwał, w tym 
uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane, na co najmniej 14 dni przed uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane, na co najmniej 14 dni przed 
terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
2. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 1, w terminie do 2. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 1, w terminie do 
15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia.15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 
członków. członków. 
  
Komentarz: Komentarz:   Przepis  ten jest  skandaliczny,  jakim  prawem zarząd ma  się zapoznawać  z  góry z   Przepis  ten jest  skandaliczny,  jakim  prawem zarząd ma  się zapoznawać  z  góry z 
projektem  uchwały członków spółdzielni  przed  zgromadzeniem  i  przed  wynikiem  obrad  projektem  uchwały członków spółdzielni  przed  zgromadzeniem  i  przed  wynikiem  obrad  
zgromadzenia  ? Jest to  przestępstwo z  naruszenia Kodeksu Karnego Art 266  pargf 1: zgromadzenia  ? Jest to  przestępstwo z  naruszenia Kodeksu Karnego Art 266  pargf 1: 

§ 1. Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje § 1. Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje 
informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością 
publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2.pozbawienia wolności do lat 2.

Niestety, nikt  nie konsultował  treści  statutu  SM Czechów z  mieszkańcami,  był on po prostu  Niestety, nikt  nie konsultował  treści  statutu  SM Czechów z  mieszkańcami,  był on po prostu  
narzucony przez poprzednie  komunistyczne zarządy  w  roku 1982  i taki pozostał.  narzucony przez poprzednie  komunistyczne zarządy  w  roku 1982  i taki pozostał.  



W  związku z  tym, nie ma  obowiązku  wnoszenia  do zarządu  żadnych projektów  uchwał  przez  W  związku z  tym, nie ma  obowiązku  wnoszenia  do zarządu  żadnych projektów  uchwał  przez  
członków    SM Czechów, ponieważ  obecny  statut  jako  niedemokratyczny  i zawiera celowe członków    SM Czechów, ponieważ  obecny  statut  jako  niedemokratyczny  i zawiera celowe 
inwigilacyjne  przepisy niezgodne z  prawem, nie tylko  ten zacytowany powyżej  , ale  także wiele  inwigilacyjne  przepisy niezgodne z  prawem, nie tylko  ten zacytowany powyżej  , ale  także wiele  
innych. Mieszkańcy  spółdzielni nie są  prawnikami,   i dlatego  mogli  być  bezczelnie oszukiwani  innych. Mieszkańcy  spółdzielni nie są  prawnikami,   i dlatego  mogli  być  bezczelnie oszukiwani  
przez  zarząd  SM Czechów  , co  do  treści  przepisów  statutu  spółdzielni. Ale zamordyzm  się  przez  zarząd  SM Czechów  , co  do  treści  przepisów  statutu  spółdzielni. Ale zamordyzm  się  
skończył.  Nie  należy tym nie mniej  sugerować się   jakąś    nagłą  obniżką  opłat  mieszkaniowych ,  skończył.  Nie  należy tym nie mniej  sugerować się   jakąś    nagłą  obniżką  opłat  mieszkaniowych ,  
wprowadzoną  jako  chwyt  propagandowy   przez  obecny zarząd  po  przeczytaniu powyższego.  wprowadzoną  jako  chwyt  propagandowy   przez  obecny zarząd  po  przeczytaniu powyższego.  

Nie można  się  było nawet  dowiedzieć  o firmach  i podmiotach   obsługujących  spółdzielnię  ,  bo  
zarząd  tej  spółdzielni  nie  zamieszczał  takich danych celowo na  swojej stronie  internetowej.  Na  
przykład  chciałam  zgłosić  awarię  lub celowe  działanie wymierzone  we  mnie,  polegające na  
wyłączaniu  lamp  osiedlowych  przez  moim blokiem   wieczorem w  dniu  11  maja  2021, co 
powodowało  tak zwane  egipskie  ciemności i  możliwość  włamania się  do    mieszkania   na  parterze 
oraz  na  i piętrze  przez  balkon    lub nawet do  mieszkania. 

Dzwoniłam w tej  sprawie do  administracji  osiedla  Paderewski,  gdzie  jakiś  ich buc  nieuprzejmie 
odesłał  mnie do  Urzędu  Miasta  Lublin. W  UM Lublin  jakiś  pracownik,  dziwił  się, że  tego nie 
wiedzą w administracji osiedla,  i  po  namyśle skierował  mnie do  PGE. W  PGE  skierowano  mnie   
do  Zarządu  Dróg  i Mostów w  Lublinie,  który zajmuje  się  także  miejskim oświetleniem,  poprzez  
Wydział  Oświetlenia i Sygnalizacji….

                                                     Strona   tego  Zarządu
                           oraz  adres  internetowy z końcówką  nie -pl ale  - eu. 
                                           http://www.zdm.lublin.eu

            Dlaczego  nie jest  to   adres z  końcówką  polską  tylko  unijną  ? 

Niestety,  nie można się  tam  dodzwonić i nie odpowiadają  także  na emaile.  Wysłałam  email  jako  
inna  osoba  ( bo nie  wiem czy  ode  mnie skarga byłaby  przyjęta ) ze  skargą  na nagłą  awarię  oraz  
fakt, że  starsi ludzie  boją się wyjść  na  balkon w takich ciemnościach i samochody nie  mogą 
zaparkować, na  który  nie udzielono mi  także  odpowiedzi ,ale  awarie nie powtórzyły się. 



     Kiedy członek zarządu może złożyć rezygnację?     Kiedy członek zarządu może złożyć rezygnację?

W większości przypadków rezygnacja może być złożona w dowolnym momencie, przy czym są tutaj co
najmniej dwa ograniczenia:

• konieczność dokończenia realizacji obowiązków, które wynikają z działania członka zarządu (np.
przedłożenie rozliczeń), 

• konieczność złożenia rezygnacji na ręce właściwego organu, co zwykle umożliwi 
przeorganizowanie działalności spółdzielni po rezygnacji. 

Komu członek zarządu powinien złożyć rezygnację?

Można się tutaj spotkać z co najmniej dwoma interpretacjami:

• rezygnacja powinna być złożona organowi, który wybrał danego członka zarządu (zobacz np. 
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2010 r., III CSK 176/09), 

• rezygnacja powinna być złożona na ręce rady nadzorczej (jest to jednostronna czynność prawna, 
więc podlega dyspozycji art. 46 par. 1 pkt 8 prawa spółdzielczego, w myśl tego przepisu: do 
kompetencji rady należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych 
dokonywanych między spółdzielnią a członkiem zarządu lub dokonywanych przez spółdzielnię 
w interesie członka zarządu oraz reprezentowanie spółdzielni przy tych czynnościach; z tego 
powodu rezygnacja powinna być kierowana do rady nadzorczej). 

Nie jest to uregulowane w prawie spółdzielczym, ale wynika z kodeksu cywilnego (dla dociekliwych: 
art. 61. § 1. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do 
niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest 
skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej).Tym samym mamy dwie 
możliwości:

• rezygnację składamy radzie nadzorczej -jeśli ją mamy w spółdzielni 
• rezygnację składamy walnemu zgromadzeniu – uwaga: walnemu zgromadzeniu jako organowi, a 

nie poszczególnym członkom spółdzielni, co w praktyce oznacza, że rezygnację należy 
przedłożyć na walnym zgromadzeniu. 

Wyrok Sądu najwyższego z 2013 r., Sygn. akt VI ACa 930/13:

Oświadczenie o złożeniu (…) rezygnacji z funkcji członka zarządu mogło wywrzeć skutek 
materialnoprawny w chwili, w której doszło do adresata w taki sposób, że mógł się on z 
oświadczeniem zapoznać. W sytuacji, w której adresatem złożonego oświadczenia woli był 
organ Spółdzielni (…) – tu, wskazane wprost w piśmie, walne zgromadzenie (…)), skutek 
ten mógł nastąpić dopiero z chwilą zebrania się walnego zgromadzenia. Wcześniej nie było 
bowiem możliwe zapoznanie się przez walne zgromadzenie z treścią przedmiotowego 
oświadczenia. (…)

Obecna  Rada Nadzorcza , to jest  znajomi  Zarządu SM Czechów,  ma  prawo   wg ich statutu 
do  :Pargf 43 p.  23) wybór i odwoływanie członków Zarządu w głosowaniu tajnym,

 § 20. 1. stwierdza, że   :  Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
                                          I tego należy się  trzymać. 

          W  razie  potrzeby  członkowie  SM Czechów  mogą się  skontaktować  
                                     z Redaktor Naczelną Białego Orła    
                                 emailem :   redakcja@bialyorzel.edu.pl

mailto:redakcja@bialyorzel.edu.pl


10  milionów  Polaków  mieszka w  PRL -owskich blokach.

Jak się mieszka w PRL-u

Pękające ściany, ciemne i ciasne kuchnie, "suche ustępy", agresywni urzędnicy kwaterunku i wieloletnie
wyczekiwanie na mieszkanie w skorumpowanych spółdzielniach - o tym, jak wyglądała mieszkaniowa 
rzeczywistość w czasach PRL przypomina specjalista w zakresie dziejów gospodarczych i społecznych 
PRL, Krzysztof Madej na łamach styczniowego numeru magazynu "Mówią Wieki". 
http://www.mowiawieki.pl/archiwumgazet.html?id_gazetanazwa=1

BEZDUSZNI URZĘDNICY

W 1953 roku w Łodzi, w mieszkaniu rodziny K. pojawił się tzw. kontroler kwaterunku. "Wykorzystując
fakt odbywania służby wojskowej przez syna państwa K. wyrzucił z jego pokoju wszystkie meble, a 
protestującą panią K. dotkliwie pobił" - relacjonuje Madej, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej, 
autor wydanej w ubiegłym roku książki "Spółdzielczość mieszkaniowa. Władze PRL wobec niezależnej
inicjatywy społecznej (1961-1965)".W latach 1950-55 wybudowano początkowo ok. 400 tys. mieszkań.
Oznaczało to, że na cztery nowo zawarte małżeństwa przypadało jedno mieszkanie. "Problemy 
mieszkaniowe rozwiązywano metodami administracyjnymi i represjami policyjnymi. Wszechwładni 
urzędnicy kwaterunku mogli albo dokwaterować jakąś rodzinę do cudzego mieszkania, albo ją stamtąd 
wyrzucić" - pisze Madej.

JEDNA ŁAZIENKA NA KILKA MIESZKAŃ

W wyniku II wojny światowej Polska straciła   kilka  milionów mieszkań, za  które  nie zapłacono,  
więc PRL zamieniła się w jeden wielki plac budowy. W latach 50. promowano tzw. budownictwo 
oszczędne. "W praktyce oznaczało to, że jedna łazienka miała przypadać na kilka mieszkań. 
Ograniczano też zbędne powierzchnie i otwory okienne (stąd wzięły się małe i ciemne kuchnie)" - 
opisuje Madej.Jak zaznacza, "tylko stanowczości ówczesnego przewodniczącego Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Warszawie Janusza Zarzyckiego stolica zawdzięcza, że nie wybudowano w tym czasie 
bloków mieszkalnych z tzw. suchymi ustępami. Mniej szczęścia miały inne miasta, np. 
Gdańsk."Rekordową liczbę oddanych do użytku mieszkań odnotowano w czasach Edwarda Gierka. 
"Niestety, ilość nie szła w parze z jakością - zaznacza historyk. Do dzisiaj ekipy remontowe rozpoznają 
wykonawstwo lat 70. po jego wyjątkowo niskiej jakości".( To  akurat nie była  jego wina , tylko  mafii 
komunistycznej, która  teraz  zwala na niego  co się da;   mafie te  rozkradały  budżety  przeznaczone na
mieszkania) .

W czasach  komunistycznej  Polski  Ludowej  dochodziło  do  absurdalnego  okaleczania  oryginalnych
projektów architektonicznych w celu minimalizacji  kosztów budowy czego przykładem jest  Osiedle
Widok  w  Krakowie  gdzie  architektowi  udało  się  zbudować  tylko  jeden  autorski,  oryginalny  blok
mieszkalny  „Tarasowiec”  (1974)  przypominający  budynki  z  Europy  Zachodniej  i  wyróżniający  się
formą oraz funkcją czego przykładem są tam obszerne tarasy z nietypowym miejscem na roślinność co
tworzy efekt ściany zieleni na budynku i przestronne mieszkania oraz podziemny garaż ale inne bloki na
osiedlu musiał już wykonać w sposób oszczędny i typowy dla tamtych czasów bez oryginalnych detali
oraz  Osiedle  Za Żelazną Bramą w Warszawie gdzie  architekt  zaproponował  ogrody i  kawiarnie  na
dachach co zostało odrzucone. 

Pomimo  nieustającej  krytyki  architektury  bloków  mieszkalnych  w  czasach  Polski  Ludowej
przeważająca  większość  budynków  nie  osiągnęła  nawet  podstawowych  standardów  budownictwa
zachodniego. 



W  socjalistycznym  budownictwie  zabrakło  odpowiedniej  powierzchni  mieszkalnej  zapewniającej
zdrowy i swobodny byt, miejsce do pracy i wypoczynku oraz możliwości rozwoju rodziny w jednym
mieszkaniu,  zabrakło  odpowiedniej  powierzchni  przeszkleń  zapewniającej  nasłonecznienie  oraz
zabrakło odpowiedniej jakości wykonania znanej już ze standardowych bloków na Zachodzie.

 W Europie  Zachodniej  powojenne  bloki  mieszkalne  mają  bardzo  zróżnicowany  standard  w  tym
całkowite  przeszklenia  ścian  w  pokojach  mieszkalnych  zamiast  okien  i  pełnowymiarowe  baseny
pływackie  na  dachach  (Marsylia  we  Francji,  Alt  Erlaa  w  Austrii)  lub  prywatne  ogrody  w  bogato
przeszklonych trójpoziomowych mieszkaniach (Halen w Szwajcarii, na osiedlu Habitat 67 w Kanadzie
każde mieszkanie w bloku zarówno jednopoziomowe, dwupoziomowe jak i trójpoziomowe wyposażone
jest w duży ogród, który ma powierzchnię salonu a w niektórych mieszkaniach znacznie ją przekracza).
Austriaccy  architekci  byli  zdziwieni  brakiem  sauny  na  nowych  osiedlach  mieszkaniowych
wybudowanych w PRL. 

Praktycznie każde osiedle zachodnioeuropejskich żelbetowych bloków mieszkalnych wyposażone jest
w  coś  co  stanowi  koncept  rekompensujący  przyszłym  mieszkańcom  z  nawiązką  konieczność
mieszkania  kolektywnego  bez  posiadania  domu  z  ogrodem.  W Polsce  bloki  mieszkalne  oferujące
standard mieszkania identyczny jak w luksusowej modernistycznej kamienicy i charakteryzujące się
wybitną  estetyką  zewnętrzną  należą  do  zupełnych  wyjątków  tak  jak  blok  znany  jako  dom
wielorodzinny Spółdzielni  Mieszkaniowej  Pracowników Polskiej  Akademii  Nauk w Warszawie
przy ul. Wiejskiej 20 (1964), którego autorem jest architekt Jerzy Gieysztor. Wszystkie mieszkania w
tym budynku są dwustronne, a pokoje są szerokie co należało ówcześnie do rzadkości. Budynek został
wyposażony także w taras na dachu, pasaż handlowy na parterze i podziemny garaż.   Wikipedia.  
………………………..
Lokatorzy  mają  problemy z  realizacją  swoich  uprawnień,  mimo że  działają  zgodnie  ze  statutami  i
regulaminami.  Administracje  nie  uznają  pełnomocnictw, a stanowiska w organach,  w skład których
wchodzą mieszkańcy, zajmują osoby sprzyjające władzom spółdzielni. 

Zgodnie  z  ustawą  Prawo  spółdzielcze  spółdzielnia  jest  dobrowolnym  zrzeszeniem  nieograniczonej
liczby osób,  o  zmiennym składzie  osobowym i  zmiennym funduszu udziałowym, które  w interesie
swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Dlatego też nie jest prawdą, że istnieje
stosunek  nadrzędności  pomiędzy  władzami  a  członkami  spółdzielni.Warto  także  wiedzieć,  że
właściwymi przepisami w sprawach związanych ze spółdzielniami są przepisy prawa cywilnego, nie zaś
administracyjnego. Władze spółdzielni nie są organem administracji publicznej.

W sejmie trwały  prace nad nowelizacją ustawy Prawo spółdzielcze. Planowane  było jmiędzy innymi
uproszczenie  postępowań  spornych.  Obecnie  członkowie  spółdzielni  często  są  zmuszeni  do
uczestniczenia  w żmudnym postępowaniu  wewnątrzspółdzielczym,  zanim skierują  sprawę  do  sądu.
Ponadto posłowie chcieli  umożliwić członkom szerszy dostęp do dokumentacji. Obecnie do większości
dokumentów, w tym sprawozdań finansowych, istnieje jedynie prawo wglądu, zaś nie można otrzymać
kopii.Propozycje zmian wynikają po części z tego, że spółdzielnie mieszkaniowe potrafią swobodnie
podchodzić do  przepisów. Popularna jest praktyka nieuznawania pełnomocnictw. Argumentem za tym
jest twierdzenie, iż wszelkie uprawnienia przysługują członkom, nie zaś osobom trzecim. Podejście to,
w świetle przepisów, jest nieuprawnione. 

W Polsce od 1990 roku jedyną instytucją, w której można się poskarżyć na spółdzielnie mieszkaniowe,
jest sąd. 



 Poniższe  wyjaśnienie  to zupełna  fikcja i oszukiwanie  ludzi  :  
Każda spółdzielnia raz na trzy lata musi się poddać lustracji. Jeśli jest zrzeszona, może o to poprosić 
swój związek rewizyjny, jeśli nie - Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie. Lustrator sporządza po 
kontroli zalecenia, które przekazuje zarządowi spółdzielni. On jest zobowiązany do przedstawienia ich 
na walnym zgromadzeniu członków spółdzielni. To oni decydują, które z zaleceń wprowadzić w życie, 
a które odrzucić. Jeżeli spółdzielnia nie poddaje się raz na trzy lata lustracji, każdy spółdzielca może o 
tym poinformować Krajową Radę Spółdzielczości -  która  jest taka sama  jak zarządy  PRLowskich
spółdzielni mieszkaniowych.

Prawo  spółdzielcze  :   Lustracja

Art.  91.  [Obowiązek poddania się lustracji; cel lustracji; lustrator]

§  1.  Każda spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata, a w okresie pozostawania w 
stanie likwidacji corocznie, poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności 
całości jej działania. Lustracja obejmuje okres od poprzedniej lustracji.§  11.  W spółdzielniach 
mieszkaniowych w okresie budowania przez nie budynków mieszkalnych i rozliczania kosztów budowy
tych budynków, a także w spółdzielniach w stanie likwidacji, lustrację przeprowadza się corocznie.
Jak to  ?!       Jeżeli działalność lustratora jest niezgodna z prawem, a także jeżeli lustrator nie 
zachowuje w tajemnicy wiadomości o działalności spółdzielni uzyskanych przy lustracji, Krajowa 
Rada Spółdzielcza z własnej inicjatywy lub na wniosek związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia 
jest zrzeszona, może go pozbawić uprawnień lustratora ….
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