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POZEW O USTALENIE 
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Strona pozwana
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 w  Lublinie 
 ul. Choiny 57, 20-816 Lublin
 KRS 0000168999
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,NIP 7120102669

 

    
Pozew  o  ustalenie    wysokości  opłat  lokalowych  to  jest  prawa  o  charakterze
majątkowym  oraz  wartości sporu.

Wartość przedmiotu sporu:  bliżej nieokreślona - od kilkudziesięciu  do  stu tysięcy złotych.

W   imieniu  własnym  oraz mojej  matki  Mieczysławy  Fruzińskiej której  jestem
pełnomocnikiem   przed  organami  oraz   jako współwłaścicielka mieszkania przy ul.
Paderewskiego 4/ 179  w Lublinie  wnoszę  o:

1.  Ustalenie  przy  pomocy   biegłego  sądowego  rewidenta  specjalisty  od  finansów
wysokości rzeczywistych  opłat  za mieszkanie własnościowe    przy ul.  Paderewskiego
4/179  znajdujące się w  obrębie  Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów  to jest pozwanej ,
na podstawie  ksiąg rachunkowych pozwanej   oraz  danych  stanowiących materiały w
pozwie.

2. Zasądzenie od pozwanej zwrotu nadpłaconych  opłat  lokalowych i innych  w  wysokości
określonej przez  biegłego rewidenta sądowego  oraz na podstawie danych  stanowiących
materiały w pozwie.

3. Zwolnienie  z kosztów sądowych w całości   na  podstawie  wniosku o zwolnienie.
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PRZEPISY PRAWNE DO PODSTAWY PRAWNEJ POWÓDZTWA

 Art. 189 kpc daje możliwość ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub
prawa. Od wartości przedmiotu sporu zależy właściwość rzeczowa sądu, koszty procesu.
Czy wnosząc pozew o ustalenie należy określić wartość przedmiotu sporu? 

Odpowiedź prawnika: Pozew o ustalenie - wartość przedmiotu sporu

Przytoczony w pytaniu artykuł kodeksu postępowania cywilnego stanowi: „Powód może
żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma
w tym  interes  prawny”. Przedmiotem  powództwa  o  ustalenie  jest  prawo  lub  stosunek
prawny.  Można żądać ustalenia zarówno majątkowych,  jak  i  niemajątkowych praw lub
stosunków prawnych.

Pozew w  sprawie  o  ustalenie  prawa  lub  stosunku  prawnego  musi  odpowiadać
wymaganiom określonym w art. 187 i 126, a więc zawierać dokładnie określone żądanie
(w  sensie  pozytywnym  lub  negatywnym)  i  dokładne  określenie  ustalanego  prawa  lub
stosunku prawnego tak pod względem przedmiotowym, jak i podmiotowym.

W  związku  z  powyższym,  jeżeli  w  takim  powództwie  chodzi  o  ustalenie  prawa  o
charakterze majątkowym, koniecznym jest także określenie wartości przedmiotu sporu.

https://e-prawnik.pl/pytania/pozew-o-ustalenie-wartosc-przedmiotu-sporu.html

Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 U S T AWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

TYTUŁ V Bezpodstawne wzbogacenie 
Art. 405. Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany
jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. 

Art. 406. Obowiązek wydania korzyści obejmuje nie tylko korzyść bezpośrednio uzyskaną, lecz
także wszystko, co w razie zbycia, utraty lub uszkodzenia zostało uzyskane w zamian tej korzyści
albo jako naprawienie szkody. 

TYTUŁ VI Czyny niedozwolone 

Art. 415. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.
 Art. 416. Osoba prawna jest obowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej z winy jej organu. 

 Każda spółdzielnia jest wyposażona w osobowość prawną, którą nabywa z chwilą wpisu
do KRS. 
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UZASADNIENIE.

Jestem  współwłaścicielką  na  mocy   aktu  darowizny  (  kopia  w  załączeniu  )  mieszkania
własnościowego  na  osiedlu  Paderewski    przy   ul.  Paderewskiego  4-179  w   Spółdzielni
Mieszkaniowej Czechów w  Lublinie. Jest  to typowa  spółdzielnia  komunistyczno-socjalistyczna
założona w roku chyba 1980  lub 1979  czyli w  czasach  głębokiego PRL-u . 

Cała  historia  tej spółdzielni jest opisana w materiałach do pozwu  . 

Zarząd   tej  spółdzielni  od   samego  początku  czyli  od  wielu  lat   drastycznie   zawyża   opłaty
mieszkaniowe przy  współudziale  wielu podmiotów  towarzyszących  czyli okrada  mieszkańców -
wg materiałów w pozwie- Jak jesteśmy  okradani  i  pozostałych załączników. 

 Okradanie mieszkańców przez  spółdzielnie mieszkaniowe  jest w Polsce  typowe dla  wszystkich
PRLowskich spółdzielni i SM Czechów nie jest  tutaj jakimś  wyjątkiem.

Zarządy   tych  spółdzielni  produkują    bezkarnie   szablonowe   wizerunkowe   sprawozdania
finansowe  oraz  inne  s  preparowane  wizerunkowo  dokumenty do rocznych sprawozdań  a
mieszkańcy nie mogą  nic zrobić, nawet  zmienić  zarządu  i statutu takiej spółdzielni,  bo statut na
to nie zezwala i zawiera  specjalne  zapisy chroniące  zarząd  oraz  radę nadzorczą. 

Zasadniczo  wszystkie  szczegółowe  dane zawierają  materiały do pozwu.
Sąd  musi się wnikliwie z  tymi  materiałami zapoznać  aby wyrobić sobie właściwe zdanie  oraz
opinię na ten temat. 

Uporczywe  odmawianie  dostępu  do  dokumentów  z   powodu  ich  fałszowania,   brak
odpowiedzi  na  pisma  od  lokatorów,  brak  uzasadnień  podwyżek  opłat  czy  wreszcie
poczucie  bezkarności  i  nieusuwalności  -  to  grzechy  wielu  prezesów,  członków  rad
nadzorczych i pracowników starych spółdzielni mieszkaniowych. 

Prawie żaden mieszkaniec  takiej spółdzielni   nie wierzy już w sprawiedliwość i państwo
prawa,  uznając  walkę  ze  spółdzielnią  za  walkę  z  wiatrakami. I  rzeczywiście  ustawa
uchwalona za rządów PiS w 2007 roku daje prawo do wglądu do dokumentów spółdzielni,
ale wymienia katalog rodzajów tych dokumentów. I to na te zapisy powołują się prezesi
unikający pokazania papierów,  ponieważ są  one sprytnie  wizerunkowo spreparowane ,
co  dociekliwi   mieszkańcy oraz  niezależni  rewidenci  mogliby ustalić   oraz  wykryć i
odwołać zarząd.

Na  przykład  :  Specjalistka od spraw księgowych Spółdzielni Mieszkaniowej Zuzanna w Tychach
jest  podejrzewana  o  kradzież  kilkuset  tysięcy  złotych  wpłaconych  przez  lokatorów  za  czynsz.
Kobieta przyznała się do winy.

A  ile  pieniędzy    wyłudził od  mieszkańców zarząd SM Czechów na  wymyślonych  bardzo
wysokich opłatach lokalowych  i wręcz na słowotwórstwie jak w przypadku kooperacji 
z  MPWIK ? 

                                                                           3.



                                                                          
Są to  setki  milionów złotych nienależnie pobranych  opłat  czynszowych.

 Samo  tylko  określenie ‘  eksploatacja  lokalu ‘  w  czynszu w SM Czechów  jest słowotwórstwem,
ponieważ    mieszkańcy  mieszkają we własnych w większości  mieszkaniach i nie  eksploatują
lokali innych  podmiotów ale  mieszkają we własnych  mieszkaniach i powinni płacić  wyłącznie
koszty takie  jak  utrzymanie administracji, koszty  niewielkie,  woda,światło i prąd,  gaz, winda i
tym podobne   i są  to koszty  raczej  niewielkie.

Obecnie  czynsz za  nasze  mieszkanie  wynosi  po  kolejnej  sezonowej podwyżce  ponad 550
złotych wg   materiałów w pozwie a  realnie  czynsz  ten powinien  wynosić  nie więcej  niż 200
złotych z wodą i   innymi  usługami bez  PGE  .

I to chodzi w tym powództwie  aby to wykazać  przy  pomocy  biegłego rewidenta  sądowego.

Jak piszę powyżej : 
Zasadniczo  wszystkie  szczegółowe  dane zawierają  materiały do pozwu.
Sąd  musi się wnikliwie z  tymi  materiałami zapoznać  aby wyrobić sobie właściwe zdanie  oraz
opinię na ten temat    . Proszę Sąd o  pomoc w  imieniu  mieszkańców  całej spółdzielni nie  tylko
we własnym imieniu  oraz  mojej mamy  okradanej  jeszcze od czasów  gdy ja byłam  uczennicą  i
studentką  czyli od  roku 1980  gdy   mój  śp. drugi ojciec otrzymał przydział na nasze  mieszkanie. 

WYKAZ  MATERIAŁÓW I ZAŁĄCZNIKÓW DO POZWU

Wszystkie  załączone   materiały  informacyjne  i   podglądowe  są  dostępne  na   mojej   stronie
internetowej 

                                      www.bialy-orzel.edu.pl w Menu Prawo.

1.  Wniosek  o  zwolnienie  od  kosztów  sądowych  z   formularzem  o   stanie  majątkowym  i
załącznikami do wniosku .

2. Pełnomocnictwo  ogólne udzielone  mi jako córce  przez  moją mamę  oraz  załączniki do  tego
pełnomocnictwa.

3.Akt   notarialny  z  roku  1998   umowa   darowizny   mieszkania  w  SM  Czechów   przy  ul.
Paderewskiego 4/179   na  rzecz  mojej  matki oraz  dla  mnie.

4.Jak  jesteśmy  okradani  dane i zbiór  podstawowych  informacji wraz z  historią SM Czechów.

5.Oszustwo  wyodrębnionej własności  lokalu w SM Czechów.

6. Okradanie na  atrapie  ISTY.

7.  Pisma  od SM Czechów  w sprawie   podwyżek  opłat  z dnia 20.06.2012 , 01.03.2016 oraz
02.03.2015  i   22.04.2021.
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8. Xero z książeczki mieszkaniowej  wystawionej na członka spółdzielni  to jest na moją mamę p
opłaty czynszowe za    rok 2021  styczeń, luty, marzec, sierpień, wrzesień.

9.   Moje pismo  z dnia 5  maja 2021  do  administracji osiedla  Paderewski w sprawie opłat   na
które nie udzielono  odpowiedzi.

10.  Pismo z dnia 12  maja 2021 do  zarządu  SM Czechów  oraz  do  przewodniczącego rady
nadzorczej z  emailami  z dnia 24  kwietnia do  zarządu SM Czechów i  odpowiedź  emailem od
przewodniczącego  rady nadzorczej SM Czechów.

11.  Pismo z dnia 26 maja 2021 z  Prokuratury  Okręgowej w  Lublinie.

12.  Pismo z dnia 26  maja  2021 od  zarządu  SM Czechów głównego  księgowego Piotra  Torunia
do  mojej matki z pominięciem  mojej  osoby  jako jej  pełnomocnika.

13.Odpowiedź na  to   pismo z dnia 28 maja 2021  ode  mnie w sprawie  opłat za wodę  oraz  innych
zagadnień  na które  nie udzielono  odpowiedzi.

14.  Pismo z dnia 1  czerwca 2021 do  Prokuratury Rejonowej w  Lublinie na które  nie udzielono
odpowiedzi.

15. Wezwanie  do  zapłaty z dnia16.06.2021  oraz  kolejna podwyżka  opłat z dnia 21.06.2021.

16.Email do  biura  zarządu  SM Czechów z dnia 21-06.2021.

17 .Wezwanie do  zapłaty z dnia 29.06.2021 oraz  wyliczenie  opłaty za  używanie  lokalu z dnia
28.06.2021.

18 .  Email do  biura  zarządu SM Czechów z dnia 01.07.2021.

19.  Pismo do zarządu SM Czechów z dnia 31.08.2021.

20 .Pismo z kolejną  podwyżką  opłat  za  mieszkanie z dnia 24.09.2021.

21.   Pismo do  mnie na nazwisko  mojej mamy  z dnia 28.09.2021 od Piotra  Torunia  zastępcy
prezesa  zarządu SM Czechów.

22.  Odpowiedź  na to pismo z dnia 1.10.2021 z zapowiedzią pozwu.

23.  Pismo do  Miejskiego Rzecznika  Konsumentów z dnia 28.09.2021.

24.Spreparowane  wizerunkowo   ostatnie   dostępne  sprawozdanie   Zarządu  Spółdzielni
Mieszkaniowej  Czechów z działalności w  roku 2019.

24. Spreparowane wizerunkowo  rachunek  strat i zysków  oraz  bilans za  rok 2019

25. Statut  Spółdzielni Mieszkaniowej  Czechów.

ODPIS  pozwu.

                                                              Mgr  KRYSTYNA  ZIEMLAŃSKA  

                                                                   ………………………………….
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--- Wiadomość oryginalna --------
Temat: Do  Pana  Piotra  Torunia  Krystyna   Ziemlańska 5.10.2021
Data: 2021-10-05 14:04
Od: Wydawnictwo Biały Orzeł <redakcja@bialy-orzel.edu.pl>
Do: biuro@sm-czechow.lublin.pl

W  nawiązaniu do mojego pisma do pana z dnia 1.10.2021  w którym jest mowa o pozwie  
przeciwko SM Czechów ,  informuję,że pozew  został  wniesiony do  SO w Lublinie w dniu  
wczorajszym z  datą 04.10.2021.

-- 
Wydawnictwo  Biały Orzeł-blog i portal
Krystyna  Ziemlańska
Redaktor Naczelna
redakcja@bialy-orzel.edu.pl
20- 860  Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179

………………………………………………………………………………………………………

-------- Wiadomość oryginalna --------
Temat: Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Do  Pana  Piotra  Torunia  Krystyna  
Ziemlańska 5.10.2021
Data: 2021-10-06 08:29
Od: biuro <biuro@sm-czechow.lublin.pl>
Do: Wydawnictwo Biały Orzeł <redakcja@bialy-orzel.edu.pl>

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres biuro@sm-
czechow.lublin.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona
na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub 
zrozumiana.

-- 
Wydawnictwo  Biały Orzeł-blog i portal
Krystyna  Ziemlańska
Redaktor Naczelna
redakcja@bialy-orzel.edu.pl

mailto:redakcja@bialy-orzel.edu.pl


W  zarządzie SM Czechów potrafią  sfałszować  nawet dane  
informatyczne.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Do Pana Piotra Torunia Krystyna
Ziemlańska 5.10.2021 

Od biuro <biuro@sm-czechow.lublin.pl> w dniu 2021-10-06 08:29

Szczegóły Pobierz wszystkie jako ZIP
• MDNPart2.txt(~286 B) 

• MDNPart3.txt(~2 kB)

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana
na adres biuro@sm-czechow.lublin.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że 
wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma 
żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub 
zrozumiana.

Reporting-UA: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:78.0) 

Gecko/20100101 Thunderbird/78.14.0

Final-Recipient: rfc822;biuro@sm-czechow.lublin.pl

Original-Message-ID: <6e7bb5bf1aaa5631ee735d1c49a4e139@bialy-

orzel.edu.pl>

Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

X-Account-Key: account7

X-UIDL: UID37797-1422875938

X-Mozilla-Keys:

Return-Path: <redakcja@bialy-orzel.edu.pl>

Delivered-To: biuro@sm-czechow.lublin.pl

Received: from pavetta.lubman.pl

    by pavetta.lubman.pl with LMTP id cGZBLo4/XGG3ZAAAW4fDig

    for <biuro@sm-czechow.lublin.pl>; Tue, 05 Oct 2021 14:05:34 

+0200

Return-path: <redakcja@bialy-orzel.edu.pl>

Envelope-to: biuro@sm-czechow.lublin.pl

Delivery-date: Tue, 05 Oct 2021 14:05:34 +0200

Received: from mail12.lh.pl ([5.252.229.78]:54813)

    by pavetta.lubman.pl with esmtps (TLSv1.2:ECDHE-RSA-AES256-

GCM-SHA384:256)

    (Exim 4.91)



    (envelope-from <redakcja@bialy-orzel.edu.pl>)

    id 1mXjCO-0000Iq-6Q

    for biuro@sm-czechow.lublin.pl; Tue, 05 Oct 2021 14:05:34 

+0200

Received: (qmail 22028 invoked by uid 89); 5 Oct 2021 14:04:51 

+0200

X-Qmail-Scanner-Diagnostics: from 185.135.88.76 (redakcja@bialy-

orzel.edu.pl@185.135.88.76) by mail12 (envelope-from 

<redakcja@bialy-orzel.edu.pl>, uid 89) with qmail-scanner-2.11st

 (mhr: 1.0. clamdscan: 0.97.8/18468. spamassassin: 3.3.2. 

perlscan: 2.11st.  

 Clear:RC:1(185.135.88.76):.

 Processed in 0.073419 secs); 05 Oct 2021 12:04:51 -0000

Received: from unknown (HELO poczta.lh.pl) (redakcja@bialy-

orzel.edu.pl)

  by 0 with ESMTPA; 5 Oct 2021 14:04:51 +0200

MIME-Version: 1.0

Date: Tue, 05 Oct 2021 14:04:51 +0200

From: =?UTF-8?Q?Wydawnictwo_Bia=C5=82y_Orze=C5=82?=

 <redakcja@bialy-orzel.edu.pl>

To: biuro@sm-czechow.lublin.pl

Subject: =?UTF-8?Q?

Do__Pana__Piotra__Torunia__Krystyna___Ziemla=C5=84ska_?=

 =?UTF-8?Q?5=2E10=2E2021?=

User-Agent: Roundcube Webmail/1.4.11

Message-ID: <6e7bb5bf1aaa5631ee735d1c49a4e139@bialy-orzel.edu.pl>

X-Sender: redakcja@bialy-orzel.edu.pl

Return-Receipt-To: =?UTF-8?Q?Wydawnictwo_Bia=C5=82y_Orze=C5=82?=

 <redakcja@bialy-orzel.edu.pl>

Disposition-Notification-To: =?UTF-8?Q?

Wydawnictwo_Bia=C5=82y_Orze=C5=82?=

 <redakcja@bialy-orzel.edu.pl>

Content-Type: text/plain; charset=UTF-8;

 format=flowed

Content-Transfer-Encoding: 8bit

X-Spam-Status: No, score=3.1

X-Spam-Score: 31

X-Spam-Bar: +++

X-Spam-Flag: NO

X-EsetId: 37303A294F109B51657061



                                                                                      Dnia 15  października 2021.

POZEW O USTALENIE 

    SYGN  AKT I C 1463/21                                                      

                                                            SĄD  OKRĘGOWY W  LUBLINIE
                                                              ul.  Krakowskie  Przedmieście 43
                                                                   20- 076  LUBLIN 

Strona powodowa  
1.Krystyna  Ziemlańska oraz  Pełnomocnik
2. Mieczysława Fruzińska  reprezentowana przez 
Pełnomocnika córkę  Krystynę Ziemlańską 
adres  zam.  20- 860  Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179
Krystyna Ziemlańska   PESEL  61031305122
Mieczysława  Fruzińska PESEL 40102903409

Strona pozwana
Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej  SM Czechów
 w  Lublinie reprezentowany przez  Prezesa  Zarządu
 ul. Choiny 57, 20-816 Lublin
 KRS 0000168999
 REGON 00048702
,NIP 7120102669

Odpowiedź na wezwanie z dnia 8.10.201 do  uzupełnienia  braków  formalnych pozwu .

1. - oznaczenie stron postępowania poprzez wskazanie imion i nazwisk lub nazwy strony ich
przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

Odpowiedź :   

Strona powodowa  
1.Krystyna  Ziemlańska córka oraz  Pełnomocnik
2. Mieczysława Fruzińska matka  reprezentowana przez
Pełnomocnika córkę  Krystynę Ziemlańską 
adres  zam.  20- 860  Lublin
ul. Paderewskiego 4-179
Krystyna Ziemlańska    PESEL  61031305122
Mieczysława  Fruzińska PESEL 40102903409
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Strona pozwana
Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej  SM Czechów
 w  Lublinie reprezentowany przez  Prezesa  Zarządu
 ul. Choiny 57, 20-816 Lublin
 KRS 0000168999
 REGON 00048702

             NIP 7120102669

Pozwany jest zarząd  SM Czechów. Nazwiska  pełnomocników  nie są mi  znane. Zarząd  jest
reprezentowany przez  Prezesa  Zarządu SM Czechów mgr  inż Sławomira Osińskiego.

2. - oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron albo, w
przypadku gdy strona jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej - adres do korespondencji wpisany do Centralnej Ewidencji i 
informacji o Działalności Gospodarczej;

Odpowiedź :   dane  są  zamieszczone powyżej

3. - wskazanie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 
(PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli
jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub 
numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym 
właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, ktróy nie ma 
obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego 
posiadania;

Odpowiedź :  dane  są  zamieszczone powyżej

4. - wskazanie wartości przedmiotu sporu;

Odpowiedź : 
Zgodnie z pozwem  dokładna  wartość  przedmiotu sporu nie jest znana ale  może  być podana 
wprzybliżeniu  -  są to  wszystkie  nadpłacone  czynsze  od    lipca  roku 1981  kiedy to mąż  mojej 
matki  jako  drugiej powódki otrzymał  przydział na mieszkanie  razem z  moją  matką  oraz  mną.  
W  przybliżeniu  te  nadpłacone czynsze  mogą  wynosić  około  100 000 złotych, słownie  sto  
tysięcy złotych .

5. - dokładne określenie żądania pozwu nadto wskazanie faktów na których powód opiera 
swoje żądanie;

Odpowiedź : 
W   imieniu  własnym  oraz  mojej  matki  Mieczysławy  Fruzińskiej  której  jestem
pełnomocnikiem   przed  organami  oraz   jako współwłaścicielka mieszkania przy ul.
Paderewskiego 4/ 179  w Lublinie  wnoszę   JAKO ŻĄDANIE POZWU   o:
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1.  Ustalenie  przy  pomocy   biegłego  sądowego  rewidenta  specjalisty  od  finansów
wysokości rzeczywistych  opłat  za mieszkanie własnościowe    przy ul.  Paderewskiego
4/179  znajdujące się w  obrębie  Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów  to jest pozwanej ,
na podstawie  ksiąg rachunkowych pozwanej   oraz  danych  stanowiących materiały w
pozwie.

2. Zasądzenie od pozwanej zwrotu nadpłaconych  opłat  lokalowych i innych  w  wysokości
określonej przez  biegłego rewidenta sądowego  oraz na podstawie danych  stanowiących
materiały w pozwie to jest w kwocie    100 000  złotych słownie sto  tysięcy złotych.

3. Zwolnienie  z kosztów sądowych w całości   na  podstawie  wniosku o zwolnienie.

PRZEPISY PRAWNE DO PODSTAWY PRAWNEJ POWÓDZTWA

 Art. 189 kpc daje możliwość ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub
prawa. Od wartości przedmiotu sporu zależy właściwość rzeczowa sądu, koszty procesu.
Czy wnosząc pozew o ustalenie należy określić wartość przedmiotu sporu? 

Odpowiedź prawnika: Pozew o ustalenie - wartość przedmiotu sporu

Przytoczony w pytaniu artykuł kodeksu postępowania cywilnego stanowi: „Powód może
żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma
w tym  interes  prawny”. Przedmiotem  powództwa  o  ustalenie  jest  prawo  lub  stosunek
prawny.  Można żądać ustalenia zarówno majątkowych,  jak  i  niemajątkowych praw lub
stosunków prawnych.

Pozew w  sprawie  o  ustalenie  prawa  lub  stosunku  prawnego  musi  odpowiadać
wymaganiom określonym w art. 187 i 126, a więc zawierać dokładnie określone żądanie
(w  sensie  pozytywnym  lub  negatywnym)  i  dokładne  określenie  ustalanego  prawa  lub
stosunku prawnego tak pod względem przedmiotowym, jak i podmiotowym.

W  związku  z  powyższym,  jeżeli  w  takim  powództwie  chodzi  o  ustalenie  prawa  o
charakterze majątkowym, koniecznym jest także określenie wartości przedmiotu sporu.

https://e-prawnik.pl/pytania/pozew-o-ustalenie-wartosc-przedmiotu-sporu.html

Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 U S T AWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

TYTUŁ V Bezpodstawne wzbogacenie 
Art. 405. Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany
jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. 

Art. 406. Obowiązek wydania korzyści obejmuje nie tylko korzyść bezpośrednio uzyskaną, lecz
także wszystko, co w razie zbycia, utraty lub uszkodzenia zostało uzyskane w zamian tej korzyści
albo jako naprawienie szkody. 
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TYTUŁ VI Czyny niedozwolone 

Art. 415. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.
 Art. 416. Osoba prawna jest obowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej z winy jej organu. 

 Każda spółdzielnia jest wyposażona w osobowość prawną, którą nabywa z chwilą wpisu
do KRS. 

UZASADNIENIE.

Jestem  współwłaścicielką  na  mocy   aktu  darowizny  (  kopia  w  załączeniu  )  mieszkania
własnościowego  na  osiedlu  Paderewski    przy   ul.  Paderewskiego  4-179  w   Spółdzielni
Mieszkaniowej Czechów w  Lublinie. Jest  to typowa  spółdzielnia  komunistyczno-socjalistyczna
założona w roku chyba 1980  lub 1979  czyli w  czasach  głębokiego PRL-u . 

Cała  historia  tej spółdzielni jest opisana w materiałach do pozwu  . 

Zarząd   tej  spółdzielni  od   samego  początku  czyli  od  wielu  lat   drastycznie   zawyża   opłaty
mieszkaniowe przy  współudziale  wielu podmiotów  towarzyszących  czyli okrada  mieszkańców -
wg materiałów w pozwie- Jak jesteśmy  okradani  i  pozostałych załączników. 

 Okradanie mieszkańców przez  spółdzielnie mieszkaniowe  jest w Polsce  typowe dla  wszystkich
PRLowskich spółdzielni i SM Czechów nie jest  tutaj jakimś  wyjątkiem.
Zarządy   tych  spółdzielni  produkują    bezkarnie   szablonowe   wizerunkowe   sprawozdania
finansowe  oraz  inne  s  preparowane  wizerunkowo  dokumenty do rocznych sprawozdań  a
mieszkańcy nie mogą  nic zrobić, nawet  zmienić  zarządu  i statutu takiej spółdzielni,  bo statut na
to nie zezwala i zawiera  specjalne  zapisy chroniące  zarząd  oraz  radę nadzorczą. 

Zasadniczo  wszystkie  szczegółowe  dane zawierają  materiały do pozwu.
Sąd  musi się wnikliwie z  tymi  materiałami zapoznać  aby wyrobić sobie właściwe zdanie  oraz
opinię na ten temat. 

Uporczywe odmawianie dostępu do dokumentów z  powodu ich fałszowania,  brak odpowiedzi na
pisma  od  lokatorów,  brak  uzasadnień  podwyżek  opłat  czy  wreszcie  poczucie  bezkarności  i
nieusuwalności - to grzechy wielu prezesów, członków rad nadzorczych i  pracowników starych
spółdzielni mieszkaniowych. 
Prawie żaden mieszkaniec  takiej spółdzielni   nie wierzy już w sprawiedliwość i państwo prawa,
uznając walkę ze spółdzielnią za walkę z wiatrakami. I rzeczywiście ustawa uchwalona za rządów
PiS  w  2007  roku  daje  prawo  do  wglądu  do  dokumentów  spółdzielni,  ale  wymienia  katalog
rodzajów tych dokumentów. I to na te zapisy powołują się prezesi unikający pokazania papierów,
ponieważ  są   one  sprytnie   wizerunkowo  spreparowane  ,  co   dociekliwi   mieszkańcy  oraz
niezależni rewidenci mogliby ustalić  oraz  wykryć i odwołać zarząd.
                                                                  
Na  przykład  :  Specjalistka od spraw księgowych Spółdzielni Mieszkaniowej Zuzanna w Tychach
jest  podejrzewana  o  kradzież  kilkuset  tysięcy  złotych  wpłaconych  przez  lokatorów  za  czynsz.
Kobieta przyznała się do winy.
A  ile  pieniędzy    wyłudził od  mieszkańców zarząd SM Czechów na  wymyślonych  bardzo
wysokich opłatach lokalowych  i wręcz na słowotwórstwie jak w przypadku kooperacji 
z  MPWIK ? 
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Są to  setki  milionów złotych nienależnie pobranych  opłat  czynszowych.

 Samo  tylko  określenie ‘  eksploatacja  lokalu ‘  w  czynszu w SM Czechów  jest słowotwórstwem,
ponieważ    mieszkańcy  mieszkają we własnych w większości  mieszkaniach i nie  eksploatują
lokali innych  podmiotów ale  mieszkają we własnych  mieszkaniach i powinni płacić  wyłącznie
koszty takie  jak  utrzymanie administracji, koszty  niewielkie,  woda,światło i prąd,  gaz, winda i
tym podobne   i są  to koszty  raczej  niewielkie.

Obecnie  czynsz za  nasze  mieszkanie  wynosi  po  kolejnej  sezonowej podwyżce  ponad 550
złotych wg   materiałów w pozwie a  realnie  czynsz  ten powinien  wynosić  nie więcej  niż 200
złotych z wodą i   innymi  usługami bez  PGE  .

I to chodzi w tym powództwie  aby to wykazać  przy  pomocy  biegłego rewidenta  sądowego.

Jak piszę powyżej : 
Zasadniczo  wszystkie  szczegółowe  dane zawierają  materiały do pozwu.
Sąd  musi się wnikliwie z  tymi  materiałami zapoznać  aby wyrobić sobie właściwe zdanie  oraz
opinię na ten temat    . Proszę Sąd o  pomoc w  imieniu  mieszkańców  całej spółdzielni nie  tylko
we własnym imieniu  oraz  mojej mamy  okradanej  jeszcze od czasów  gdy ja byłam  uczennicą  i
studentką  czyli od  roku 1980  gdy   mój  śp. drugi ojciec otrzymał przydział na nasze  mieszkanie.

6. - oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia;

Odpowiedź : Lipiec /sierpień 1981.

7. - podanie informacji, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposób 
rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich 
niepodjęcia

Odpowiedź : 

Jakakolwiek  mediacja z  pozwanym zarządem  Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów  nie jest mo 
zliwa  . Jest to mafia i  bardzo dobrze  zorganizowana  przestępczość   finansowa, z  którą  nie ma 
żadnej merytorycznej dyskusji  ani polemiki  i która  nie  uznaje żadnych pism ode  mnie w  
sprawie  zawyżania  kosztów  opłat  za  mieszkanie.

Załączniki :
przydział lokalu mieszkalnego w roku 1981  z  datą 7.07.1981, decyzja  SM Czechów o oddaniu
lokalu mieszkalnego do dyspozycji, drugi :przydział lokalu mieszkalnego w roku 1998 po śmierci
męża  mojej  matki oraz  email od  zarządu SM Czechów z dnia 5.10.2021 ze  sfałszowanymi
danymi  informatycznymi.

                                                                           Strona Powodowa  oraz  Pełnomocnik
                                                                                         mgr  Krystyna  Ziemlańska  

   Załączony odpis  pisma.                                           …………………………………...
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                                                                                                    Dnia 18  października 2021.

POZEW O USTALENIE 

    SYGN  AKT I C 1463/21                                                      

                                                            SĄD  OKRĘGOWY W  LUBLINIE
                                                              ul.  Krakowskie  Przedmieście 43
                                                                   20- 076  LUBLIN 

Strona powodowa  
1.Krystyna  Ziemlańska oraz  Pełnomocnik
2. Mieczysława Fruzińska  reprezentowana przez 
Pełnomocnika córkę  Krystynę Ziemlańską 
adres  zam.  20- 860  Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179
Krystyna Ziemlańska   PESEL  61031305122
Mieczysława  Fruzińska PESEL 40102903409

Strona pozwana
Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej  SM Czechów
 w  Lublinie reprezentowany przez  Prezesa  Zarządu
 ul. Choiny 57, 20-816 Lublin
 KRS 0000168999
 REGON 00048702
,NIP 7120102669

Strona  powodowa  oraz  Pełnomocnik wnosi  pismo do  strony pozwanej z dnia  18.10.2021 w 
sprawie  szczegółowego wyjaśnienia kosztów  naliczeń  mieszkaniowych oraz  wyjaśnienia  
kosztów w  Rachunku strat  i zysków  i w Bilansie za  rok 2019  wraz wnioskiem  o dopuszczenie 
opinii  biegłego rewidenta sądowego do oceny tych danych. 

W  przypadku udzielenia  odpowiedzi na  to pismo  przez  pozwaną,  odpowiedź  będzie  dosłana  
do  Sądu. Załączone  pismo   do  zarządu SM Czechów z załącznikami  to jest Rachunkiem  strat  i 
zysków  wraz  z Bilansem  stanowi podstawę dla  biegłego rewidenta   do  ustalenia  prawdziwych 
danych w  Rachunku  oraz w  Bilansie  jak też co do  kosztów  lokalowych   wg  załączonego pisma
z  SM Czechów z dnia  24.09.2021.

                                                                           Strona Powodowa  oraz  Pełnomocnik
                                                                                         mgr  Krystyna  Ziemlańska  

   Załączony odpis  .                                          …………………………………...
         



Pełnomocnik                                                                                Dnia  18.10.2021
Krystyna  Ziemlańska 
ul.  Paderewskiego 4-179
20- 860  Lublin
kod  lokalu 630401790

                                                                     ZARZĄD  SM CZECHÓW
                                                                    ul. Choiny 57, 20-816 Lublin 

Działając  jako pełnoprawny Pełnomocnik  mojej mamy Pani Mieczysławy Fruzińskiej na 
podstawie  udzielonego pełnomocnictwa, oraz  w  związku z  pozwem  przeciwko  Zarządowi  SM 
Czechów zwracam się do  Zarządu  SM Czechów z wnioskiem o nadesłanie  szczegółowej 
odpowiedzi   wg  poniższych  punktów w sprawie  naliczeń opłat  czynszowych za  nasze  
mieszkanie    określanego jako lokal  mieszkalny  wraz z  wyjaśnieniem  kwot w  rachunku  zysków
i strat za  okres  01.01.2019- 31.12.2019.
  

W  piśmie od SM Czechów z dnia 24.09.2021 z  nową  kwotą   opłaty za  używanie  lokalu  są 
wymienione zaliczki  :

1. na  zimną wodę  i  odprowadzanie ścieków
2.  na  podgrzanie zimnej wody  
3.  na centralne ogrzewanie    bardzo  wysoka zaliczka w kwocie   126, 21 
4. na gaz 

Uprzejmie proszę  o wyjaśnienie  podwójnego nazewnictwa w  tym piśmie  :  
1. czy zaliczka na  zimną wodę oraz  odprowadzanie ścieków  to jest to samo co  wywóz  

nieczystości  stałych wg    dwóch  określeń w  tym piśmie ,
2.   kto zajmuje się wywozem  tych  nieczystości
3.   jakie  to są nieczystości i na czym polegają
4.  jaki podmiot  pobiera  od  SM  Czechów opłaty za  ten wywóz 

Następnie w  w.w  piśmie w składnikach  niezależnych do  SM Czechów :
1. jak jest rozliczana   bardzo wysoka CO zaliczka
2.   jaką  kwotę pobiera  SM Czechów z  tej zaliczki
3. jaki podmiot    pobiera od  SM Czechów  tę zaliczkę i  następnie  dalsze  kwoty które  są 

dopisywane do  opłat  lokalowych , na jakiej podstawie  prawnej oraz  na podstawie  jakich 
wyliczeń i urządzeń pomiarowych 

4. jak jest rozliczana  zaliczka na podgrzanie wody, jaki podmiot  zajmuje się podgrzaniem 
wody, na podstawie  jakich  uprawnień lub  przepisów,  jak jest  rozliczane  to podgrzanie 
wody z  SM Czechów  i na czym to podgrzanie wody polega w sensie  technicznym

5. jak jest rozliczana  zimna woda  plus  kanalizacja   jako zaliczka-  czy  kanalizacja  to jest to
samo  co wywóz  nieczystości  stałych  czy coś  innego i co to  jest,

6. jaki podmiot    jest odpowiedzialny za  dostarczenie zimnej wody  oraz  za  tę  kanalizację
7. w  jaki sposób  są rozliczane z  tym  podmiotem  koszty  zimnej  wody  oraz  kanalizacji 

poza  zaliczką  czyli  koszty dodatkowe do zaliczki , na podstawie  jakich  wyliczeń oraz  
urządzeń 

8.  czy zaliczka  na zimną wodę oraz  kanalizację   jest pobierana od  SM Czechów  przez  ten 
podmiot  czy  środki te  pobiera  SM Czechów
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9.   To samo dotyczy  CO podgrzanie wody zaliczka  : 

• co  to znaczy  CO podgrzanie wody
•  jaki  podmiot  oraz na podstawie  jakich  uprawnień  zajmuje się podgrzaniem wody  na 

potrzeby  CO
•  jak jest rozliczana  ta zaliczka  oraz z  kim
•  na jakiej podstawie  są potem doliczane  koszty dodatkowe    do  tej zaliczki  oraz  przez  

kogo 
• na podstawie  jakich   urządzeń pomiarowych

          10.   To samo dotyczy  rozliczenia  zaliczki na  gaz.
•  jaki  podmiot  oraz na podstawie  jakich  uprawnień  zajmuje się dostarczaniem  gazu do  

naszego mieszkania 
•  jak jest rozliczana  zaliczka   na gaz  oraz z  kim
•  na jakiej podstawie  są potem doliczane  koszty dodatkowe    do  tej zaliczki  oraz  przez  

kogo 
• na podstawie  jakich   urządzeń pomiarowych

Następnie-  na podstawie w.w  pisma z dnia  24.09.2021  domagam się  wyjaśnienia  
szczegółowego kosztów  składników  zależnych od  SM Czechów  takich  jak :

11.   eksploatacja  administracja  i zarządzanie w  kwocie  bardzo  wysokiej  134, 62  zł

Jakie  są  poszczególne koszty  na :
• eksploatację
•  administrację
•  zarządzanie 

12. Na czym  polega eksploatacja  i  jak jest  szczegółowo  rozliczana  oraz  przez  kogo w  SM 
Czechów.

13.  Ile z  kwoty  134, 62  zł wynoszą  koszty na  administrację w  całej  SM Czechów,  jakie są 
pensje  dla administracji na poszczególnych osiedlach  ,  ile jest pracowników  tej administracji.

14. Na czym  polega zarządzanie ,  kto się  zajmuje  tym zarządzaniem  ,  należy  podać  liczbę osób
oraz  wyjaśnić  to zarządzanie  wraz z  pensjami  za   to zarządzanie.

15.  Następnie  proszę o   szczegółowe    wyjaśnienie  comiesięcznych  kwot na  fundusz 
remontowy-  wg w.w  pisma  jest to  wysoka  kwota   96,  16 złotych, na co   ta kwota   była  jest 
przeznaczana co  miesiąc w  naszym  budynku. W  ciągu roku  l daje  to  kwotę  96 , 16  razy 12 
mcy na rok  = 1153, 92  złote na jedno mieszkanie  razy 30 mieszkań = 34 000,  61.  1153,92 zł na  
rok  razy 205 mieszkań w  całym  bloku =  236 tysięcy 55  złote. Kiedy i w  jaki sposób  taka kwota
była co  roku wydatkowana  oraz na   co w naszym  budynku.

 Następnie na podstawie  Rachunku  strat  i zysków  za  rok  2019  domagam się  
szczegółowego wyjaśnienia:

15. w  Punkcie  A-  na  czym polegają  przychody  netto ze sprzedaży w  kwocie 75, 737, 585, 50
•    o jaką sprzedaż  chodzi
•    kto jest  nabywcą  oraz  jakich towarów  lub usług  
• na czym polega działalność własna 
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16. Kosztów  działalności  operacyjnej  punk B  w  kwocie   74  miliony  180  tys  530  tys  41  gr.

• na czym  polega    zużycie  materiałów i  energii,  o jakie  materiały  chodzi  oraz  o jaką  
energię

•   co to są  usługi obce, kto je wykonuje o na czym polegają
• wynagrodzenia-  dla ilu osób  oraz  jaka  jest wysokość  tych  wynagrodzeń i dla  kogo
•   co to są pozostałe  koszty rodzajowe i na czym polegają 
• jak jest  szczegółowo  rozliczana  eksploatacja   i utrzymanie nieruchomości  , na czym 

polega   to utrzymanie  ,  kto się  tym zajmuje,   kiedy  oraz  jakie pobiera  za  to kwoty

17.  Następnie na podstawie  Bilansu z roku 31.12. 2019 domagam się :

•  okazania  właściwej dokumentacji  która dotyczy  w  aktywach bardzo  wysokich wyliczeń 
cyfr / kwot  za  Rzeczowe aktywa  trwałe  w  p. II  a ) grunty w tym  prawo do  użytkowania
wieczystego  gruntu w  cyfra/  kwota  28 , 028 , 984, 08  zł -   jaki  organ oraz  kiedy ustalił 
taką opłatę  czy jest to opłata  stała  i    kto ją pobiera od SM Czechów

• to samo   dotyczy cyfry /kwoty 115, 708,809, 88  lub  opłat za  budynki, lokale, prawa do  
lokali,oraz  obiekty inżynierii lądowej  i wodnej – kto te  opłaty pobiera  , na jakiej 
podstawie prawnej

•   na czym polegają  Aktywa  obrotowe w  kwocie  w  p. B cyfra/ kwota 34 047 609,83

Majątek trwały, aktywa trwałe – część aktywów jednostki gospodarczej o przewidywanym 
okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok obrotowy.
Aktywa trwałe charakteryzują się tym, że wykorzystywane są do realizacji wielu cykli 
operacyjnych, zużywając się stopniowo. Zgodnie z artykułem 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o 
rachunkowości przez aktywa trwałe rozumie się aktywa jednostki, które nie są zaliczane 
do aktywów obrotowych. Inna definicja aktywów trwałych to: kontrolowane przez jednostkę 
zasoby majątkowe powstałe w wyniku zdarzeń przeszłych, o wiarygodnie określonej wartości, o 
okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż jeden rok, które w przyszłości spowodują wpływ 
do jednostki korzyści ekonomicznych.
W skład majątku trwałego wchodzą:
•wartości niematerialne i prawne,
•rzeczowe aktywa trwałe: środki trwałe, środki trwałe w budowie, zaliczki na środki trwałe w 
budowie,
•należności długoterminowe,
•inwestycje długoterminowe,
•długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Na  podstawie  powyższego wyjaśnienia  terminu  aktywa  trwałe  domagam się    okazania 
dokumentacji  oraz  wyjaśnienia  kwot  które dotyczą należności z  majątku trwałego. 

Powyższe  pismo  stanowi  załącznik do pozwu   SYGN  AKT I C 1463/21   Sądu  Okręgowego w  
Lublinie  wraz z  udzieloną mi  odpowiedzią, która  będzie dołączona do  akt.

                                                                        Mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                                                         www.bialy-orzel.edu.pl
                                                                         redakcja@bialy-orzel.edu.pl

                                                                       …………………………
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Pobrane ze  strony www  SM Czechów  druk dla niedowidzących  celowy i zamierzony. 











Krystyna Ziemlańska                                                             Dnia  18.10.2021
Pełnomocnik mamy Pani  Mieczysławy Fruzińskiej
20o- 860  Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179

SYGN  AKT I C 1463/21

                                                                                   MPW IK
                                                Miejskie  Przedsiębiorstwo  Wodociągów i Kanalizacji
                                                                Aleja Józefa Piłsudskiego 15
                                                                               20-407 Lublin 

Działając  jako pełnoprawny Pełnomocnik  mojej mamy Pani Mieczysławy Fruzińskiej na 
podstawie  udzielonego pełnomocnictwa( kopia w załączeniu)  oraz  w  związku z  pozwem  
przeciwko  Zarządowi  SM Czechów zwracam się do  Zarządu MWIK  z wnioskiem o nadesłanie  
szczegółowej odpowiedzi   wg  poniższych  punktów w sprawie  naliczeń opłat  czynszowych za  
wodę  szczegółowo  wg  punktów:

1. - jaki jest  sposób  odczytywania   wodomierzy,  stosowana  technika   oraz  metoda 
naliczania  kosztów  zużycia  wody  wg tej metody. 

2. - o ciepłej wodzie, naliczanej  w  dwóch pozycjach  jako ciepła  woda do  podgrzania + 
kanalizacja  , oraz  podgrzanie wody  czyli czynnik  grzewczy.

3. - w  jaki sposób, gdzie, przez  kogo  jest ta  woda  podgrzewana  , oraz w  jaki sposób  jest 
rozliczane  to podgrzanie,   przez  kogo  i gdzie  oraz  jakimi  metodami.

4. - co  to jest czynnik  grzewczy, na czym  on polega,   dlaczego  jest łączony z  drugim 
podgrzaniem  wody.

Powinno chyba wystarczyć jedno  podgrzanie a nie  dwa, w dodatku z  tym czynnikiem  grzewczym
który nie wiadomo na czym  polega,  jak jest rozliczany  i tak dalej.  

5. -   o  kosztach kanalizacji,  które  są  łączone z  kosztami  z  kosztami wody do pogrzania.

 Wydaje się, że  jest to  nielogiczne,    podgrzanie  wody jest  czymś  innym a  kanalizacja  czymś  
innym.    Dlaczego koszty  te  są  łączone,  na jakiej  podstawie, i w jaki sposób  są rozliczane. 
 
Wg mnie-  kanalizacja dotyczy   innych czynności oraz  innych rozliczeń.
Kanalizacja- jak  wynika z definicji  tego  określenia  jest to :

Kanalizacja, system kanalizacyjny – infrastruktura, która jest zbiorem wszystkich elementów 
służących do zbierania, transportu, unieszkodliwiania oraz odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych oraz ścieków deszczowych za pomocą kanałów ściekowych. System kanalizacyjny 
składa się z następujących elementów: 
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• instalacje kanalizacyjne w budynkach; 
• przykanaliki łączące instalacje kanalizacyjne z sieciami; 
• sieci kanalizacyjne, a w tym system rur, koryt, kolektorów, studzienek rewizyjnych itp.; 
• oczyszczalnie ścieków; 
• wyloty kanalizacyjne, które wprowadzają oczyszczone ścieki do odbiornika.

Gdzie  tu jest  mowa o  podgrzaniu wody  ? W  jaki sposób i którym kanałem  ? 
                    I dlaczego te  koszty  nie są rozłączne  ale  są łączone?  

6.  - o kosztach zużycia zimnej wody.

Brak  jest   informacji o sposobie odczytywania  tych  kosztów,   stosowanej  technice  oraz  
metodzie  naliczania  kosztów  zużycia  wody  wg tej metody. 

7 -  o   tym, że  opłata za  kanalizacje jest  pobierana w pozycji  zimna woda  +  kanalizacja - co jest
niedopuszczalne-   oraz   woda do  podgrzania  +  ponownie  ta sama  kanalizacja, ponieważ,   wody
te są odprowadzane do  kanalizacji.  Jest to  piękny bełkot,  mający na celu  zmylenie  przeciwnika i
zamydlenie  mu oczu nadmiarem słów   i kanałów.

Niestety,   takie  wyliczenie  jest  nie tylko, że  niewłaściwe  ale  wręcz  oszukańcze !

Na  stronie  https://www.mpwik.com.pl/    są  inne  informacje  i  dane. Oto one  : 

Jak naliczane są płatności za nasze usługi?

Sposób rozliczania należności za nasze usługi szczegółowo określają umowy zawarte z naszymi
Klientami. Jest to : 

• usługa  zaopatrzenia  w  wodę  -  dostarczoną  wodę  rozliczamy  na  podstawie  wskazania
wodomierza głównego; 

• usługa odprowadzania ścieków - jeżeli odpowiadamy tylko za odprowadzanie ścieków, a
w nieruchomości  nie  ma urządzania  pomiarowego,  ,  to  ich  ilość  ustalamy na  podstawie
średniej normy zużycia wody 

Jak naliczane są faktury zaliczkowe?

Pomiędzy odczytami wystawiamy faktury zaliczkowe za usługi,  które zostały już zrealizowane.
Naliczamy  je  na  podstawie  zebranych  danych  dotyczących  dotychczasowego  zużycia  wody  i
odebranych ścieków. Po dokonaniu odczytów wodomierzy głównych rozliczamy pobrane zaliczki
w  fakturze  rozliczeniowej.  Zaliczki  rutynowe  nie  są  wystawiane  w  przypadku  nieruchomości
rozliczanych na podstawie wodomierza z funkcją zdalnego odczytu.

Jest to jak widać, bardzo  proste. 

 Nie ma  mowy o jakimś  podgrzaniu wody i innych  wyżej  wymienionych  kombinacjach  i 
manipulacjach, jakie widnieją na  rozliczeniach  wysyłanych do mieszkańców  SM Czechów  przez 
Zarząd  tej spółdzielni. 
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8. -  o  kontrowersyjnym  koszcie  uzupełniającym w  odniesieniu  do  zużycia  wody w   I  kwartale
2021  roku w zajmowanym  lokalu  , wyniósł  on  05, m3 tj.  4,50 zł.Brak  jest jednak  informacji o 
tym koszcie  uzupełniającym, co to jest  za  koszt,  jak jest naliczany,w  jakim  celu,   dla kogo  i  
przez  kogo  i jakimi  metodami. Należy  to uzupełnić  .

9. -   o  tym, że podstawą   do rozliczania  wody jest  Regulamin  rozliczania kosztów  zużycia  
wody w SM Czechów w  Lublinie,  stanowiący  załącznik do  Uchwały Rady Nadzorczej ze  
zmianami  i tak dalej  ,  oraz  Taryfy dla zbiorowego  zaopatrzenia w  wodę  i zbiorowego  
odprowadzania ścieków.

Brak  jest jednak  informacji o tych  taryfach,   stosowanej  technice  oraz  metodzie  naliczania  
kosztów  zużycia  wody  wg tych  taryf. Powinny być  jawne i dostępne  na  stronie internetowej  
MPWIK   oraz  SM Czechów.  

W  piśmie od SM Czechów z dnia 24.09.2021 – które  załączam  -  z  nową  kwotą   opłaty za  
używanie  lokalu  są wymienione zaliczki  :

1. na  zimną wodę  i  odprowadzanie ścieków
2.  na  podgrzanie zimnej wody  
3.  na centralne ogrzewanie    bardzo  wysoka zaliczka w kwocie   126, 21 
4. na gaz 

Uprzejmie proszę  o wyjaśnienie  podwójnego nazewnictwa w  tym piśmie  :  
1. czy zaliczka na  zimną wodę oraz  odprowadzanie ścieków  to jest to samo co  wywóz  

nieczystości  stałych wg    dwóch  określeń w  tym piśmie ,
2.   kto zajmuje się wywozem  tych  nieczystości
3.   jakie  to są nieczystości i na czym polegają
4.  jaki podmiot  pobiera  od  SM  Czechów opłaty za  ten wywóz 

Następnie w  w.w  piśmie w składnikach  niezależnych do  SM Czechów :

1. jak jest rozliczana   z  MWIK  zaliczka na podgrzanie wody, jaki podmiot  zajmuje się 
podgrzaniem wody, na podstawie  jakich  uprawnień lub  przepisów,  jak jest  rozliczane  to 
podgrzanie wody z  SM Czechów  i na czym to podgrzanie wody polega w sensie  
technicznym

2. jak jest rozliczana  zimna woda  plus  kanalizacja   jako zaliczka-  czy  kanalizacja  to jest to
samo  co wywóz  nieczystości  stałych  czy coś  innego i co to  jest,

3. jaki podmiot    jest odpowiedzialny za  dostarczenie zimnej wody  oraz  za  tę  kanalizację
4. w  jaki sposób  są rozliczane z  tym  podmiotem  koszty  zimnej  wody  oraz  kanalizacji 

poza  zaliczką  czyli  koszty dodatkowe do zaliczki , na podstawie  jakich  wyliczeń oraz  
urządzeń 

5.  czy zaliczka  na zimną wodę oraz  kanalizację   jest pobierana od  SM Czechów  przez  ten 
podmiot  czy  środki te  pobiera  SM Czechów

6. co  to znaczy  CO podgrzanie wody
7.  jaki  podmiot  oraz na podstawie  jakich  uprawnień  zajmuje się podgrzaniem wody  na 

potrzeby  CO
8.  jak jest rozliczana  ta zaliczka  oraz z  kim
9.  na jakiej podstawie  są potem doliczane  koszty dodatkowe    do  tej zaliczki  oraz  przez  

kogo  oraz  na podstawie  jakich   urządzeń pomiarowych
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Dalej -  uprzejmie proszę o  komentarz  do  poniższych danych:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
jest od r.1998 spółką prawa handlowego, będącą własnością gminy Lublin. 

Prezes Zarządu

Sławomir Matyjaszczyk

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Wójtowicz

Zgromadzenie Wspólników
Gmina Lublin, w imieniu której działa Prezydent Miasta Lublin

Głównym przedmiotem działalności jest produkcja, dystrybucja i sprzedaż wody oraz usługi
w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków. 
Przyjrzymy się  temu słowotwórstwu :

1. produkcja  wody- na czym  tak naprawdę polega 
2. dystrybucja wody- na czym  tak naprawdę polega 
3. sprzedaż wody -  na czym  tak naprawdę polega 

Ad 1.  Produkcja  wody .
W MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie pobór wód odbywa się poprzez system studni głębinowych

tworzących jedno- lub wielootworowe ujęcia wody rozlokowane na terenie miasta i  jego

obrzeżach, co zapewnia korzystny rozkład ujmowania wód podziemnych .

Czyli, że nie ma żadnej  produkcji wody  tylko  jest pobieranie  wody ze  studni 
głębinowych.

Ze  strony www  MPWIK: 

Produkcja wody i proces uzdatniania
Eksploatacja ujęć wody przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. 
z o.o. w świetle ustawy "Prawo wodne" jest korzystaniem z wód wgłębnych. Wiąże się to ze 
szczególnymi obowiązkami przedsiębiorstwa, takimi jak:

• wnoszenie opłat za każdy m3 wydobytej wody,
• prowadzenie dokładnej ewidencji i opomiarowania ujęć,
• konieczność uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody i eksploatację stacji 

wodociągowych,
• prowadzenie badań i obserwacji hydrogeologicznych w celu określenia zasięgu 

oddziaływania ujęć,
• właściwe zagospodarowanie stref ochronnych ujęć dla utrzymania dobrej jakości wody w 

źródle.
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MPWiK realizuje dostawę wody dla około 360 tys. mieszkańców Lublina. Wydział Produkcji 
Spółki eksploatuje:

• 66 zakwalifikowanych do eksploatacji studnie głębinowych
• 10 pompowni wody ("Zemborzycka", "Dziesiąta", "Sławinek", "Centralna", "Wrotków", 

"Bursaki", "Felin", "Mełgiewska", "Ruta", "Beskidzka"),
• 19 zbiorników wody czystej, w tym Wieża Ciśnień, o łącznej pojemności V = 41,6 tys. m3,
• 2 stacje uzdatniania wody o łącznej wydajności ok. 900 m3/h,
• 7 chlorowni wody (5 na chlor gazowy oraz 2 na podchloryn sodu),

• 6 urządzeń do dezynfekcji wody promieniami UV.

W niektórych  studniach  ujęć  "Centralna"  i  "Sławinek"  woda  zawiera  ponadnormatywną  ilość
związków żelaza (powyżej 0,2 mg/l) i przed dostarczeniem do sieci dystrybucyjnej poddawana jest
procesowi  odżelaziania  na  stacjach  uzdatniania.  Na  stacji  "Sławinek"  prowadzony  jest  proces
odżelaziania  poprzez  utlenianie  związków  żelaza  tlenem  z  powietrza,  a  następnie  filtrację  na
czterech filtrach pospiesznych otwartych. Na stacji "Centralna" odżelazianie realizowane jest przez
system czterech filtrów ciśnieniowych zamkniętych, z utlenianiem związków żelaza wodą chlorową
z chlorowni. Zastosowane nowoczesne złoża filtracyjne pozwalają na stosowanie dużych prędkości
filtracji.

MPWiK dla zaopatrzenia miasta Lublina w wodę korzysta wyłącznie z wód podziemnych zlewni
rzeki  Bystrzycy.  Najbardziej  zasobny  poziom  wodonośny  znajduje  się  głównie  w  skałach
węglanowych wieku kredowego. Szczelinowo-porowe skały węglanowe górnej kredy wykształcone
są jako opoki, margle, gezy, wapienie. Zasoby wodne pochodzą z wieloletniej infiltracji opadów
atmosferycznych. Woda, powoli krążąc w porach i szczelinach skalnych, potrzebuje średnio 30 lat
na  przepływ od  obszarów zasilania  do  stref  poboru.  Dobre  zawodnienie  użytkowego  poziomu
wodonośnego występuje maksymalnie do głębokości 120-150 m, średnio do 70 m. Zwierciadło
wody  podziemnej  kształtuje  się  na  poziomie  od  kilku  (w  dolinach)  do  kilkudziesięciu  (na
wysoczyznach)  metrów  pod  powierzchnią  terenu.  Jego  przebieg  nawiązuje  do  ukształtowania
terenu,  z pochyleniem ku dolinom rzek. Jest  to z  reguły zwierciadło swobodne, a  lokalnie pod
niewielkim napięciem rzędu kilku metrów.

W MPWiK pobór wód odbywa się poprzez system studni wierconych, zgrupowanych w ujęciach
rozlokowanych na terenie miasta i jego obrzeżach, co zapewnia korzystny rozkład ujmowania wód
podziemnych. Duże ujęcia wody i stacje wodociągowe znajdują się: na południu Lublina - ujęcia
"Wilczopole", "Prawiedniki", "Dąbrowa" ze stacją "Zemborzycka", na płd.-wsch. – "Dziesiąta" i na
płn.-zach.  –  "Sławinek".  Zaopatrują  one  największe systemy  strefowego  zasilania,  obejmujące
pierścieniowo większość obszarów miasta.  Pozostałe ujęcia i  stacje,  tj.  "Wrotków", "Centralna",
"Bursaki", "Felin", przepompownia "Ruta" oraz pojedyncze studnie dostarczają wodę lokalnie. Dla
ochrony  zasobów  wodnych  wyznaczane  są  strefy  ochronne  ujęć:  bezpośrednio  przy  studniach
istnieją zagospodarowane tereny ochrony bezpośredniej, a wokół ujęć funkcjonują strefy ochronne
pośrednie, obejmujące obszar napływu wód podziemnych.

W niektórych studniach ujęć "Centralna" i "Sławinek" woda zawiera ponadnormatywną ilość 
związków żelaza (powyżej 0,2 mg/l) i przed dostarczeniem do sieci dystrybucyjnej poddawana jest 
procesowi odżelaziania na stacjach uzdatniania. 
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Na stacji "Sławinek" prowadzony jest proces odżelaziania poprzez utlenianie związków żelaza 
tlenem z powietrza, a następnie filtrację na czterech filtrach pospiesznych otwartych. Na stacji 
"Centralna" odżelazianie realizowane jest przez system czterech filtrów ciśnieniowych 
zamkniętych, z utlenianiem związków żelaza wodą chlorową z chlorowni. Zastosowane 
nowoczesne złoża filtracyjne pozwalają na stosowanie dużych prędkości filtracji.

Ze względu na rozległy system wodociągowy, woda dostarczana do sieci poddawana jest ciągłej 
dezynfekcji chlorem bądź podchlorynem sodu. Stosowane dawki są minimalne i dozowane tak, aby 
stężenie chloru w wodzie pompowanej do sieci miejskiej wynosiło maksymalnie 0,3 mg Cl2/dm3. 
Dążąc do obniżenia dawek stosowanego chloru, sukcesywnie od roku 2001 wprowadza się 
dodatkowo procesy dezynfekcji wody promieniowaniem UV. 

Na stacjach wodociągowych stopniowo przeprowadzane są modernizacje pod kątem 
technologicznym i budowlanym. Stosowane są nowoczesne, energooszczędne pompy pracujące w 
pełnej automatyce. Regulacja wydajności pomp odbywa się za pomocą zmiennej prędkości 
obrotowej silników pomp. W dyspozytorniach wykorzystuje się nowoczesne tablice synoptyczne 
oraz komputerowy system nadzoru nad pracą systemu poboru wody. Unowocześniana jest 
infrastruktura i wygląd stacji.

UZDATNIANIE I CHLOROWANIE WODY JAKO   Produkcja wody  czyli wymyślona 
usługa  i słowotwórstwo 

Produkcja wody  w latach 1981-1992 była bardzo wysoka i wynosiła ponad 40 mln m3rocznie. Od
1993 r. obserwuje się stałą tendencję spadkową. Obecnie, w porównaniu do roku 1990, spadek ten 
wynosi 50%. Jest to spowodowane takimi czynnikami jak:

•zmniejszenie ilości dużych odbiorców w następstwie przemian gospodarczych,
•oszczędne gospodarowanie poborem wody w związku z opomiarowaniem przyłączy i 
wzrostem opłat za wodę,
•stosowanie nowoczesnej armatury przez mieszkańców,
•wprowadzenie rozwiązań oszczędnościowych, np. komputerowy system nadzoru pracy 
systemu wodociągowego,
•płynna regulacja wydajności pompowni.

Komentarz: 

Już same opłaty za m  sześcienny wydobycia wody są zawyżane  przez  złodziejską spółkę.

Do tego spółka  jedzie na słowotwórstwie  takim  jak dystrybucja  i  sprzedaż,  na takiej samej
zasadzie  jak  złodzieje w PGE.

Woda  jest dostarczana i odprowadzana kanalizacją  miejską a nie  dystrybuowana  i jest podwójnie 
rozliczana za  wydobycie  i  dystrybucję  czyli  dostarczenie.Samo słowo produkcja  także  jest 
słowotwórstwem,  ponieważ  wodę  produkuje  Pan  Bóg  który stworzył całą NATURĘ w  tym 
wodę dla  ludzi a  złodziejskie spółki  opracowały sobie złodziejskie  naliczanie  opłat  za wodę  
Pana  Boga. 
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 MPWIK  nie produkuje żadnej  wody tylko ją wydobywa  i  doprowadza  do  mieszkań i domów  
oraz  innych budynków i  po drodze  tę wodę podgrzewa się .

Ciepła woda użytkowa to zawsze woda wodociągowa – tyle, że ogrzana przez ciepło systemowe w 
węźle cieplnym zamontowanym w budynku. 
Za jakość wody wodociągowej, którą użytkujemy, odpowiedzialny jest dostawca wody zimnej  
czyli  MWPIK. 

A  wasza  woda  jest  bardzo droga i bardzo  twarda i w dodatku chlorowana  ! 

Oczekuję natychmiast  szczegółowej odpowiedzi. 

Powyższe  pismo  zostało załączone do  akt powództwa  przeciwko SM Czechów i  jeśli  zarząd
WMWIK nie udzieli  mi  na to pismo  odpowiedzi,  będzie  także  wniesione powództwo  
przeciwko  MPWK  oraz  zaskarżenie do  prokuratury za  układ  sprawczy z  zarządem  SM 
Czechów . 

                                                                                                                                                                
                                                                      Mgr  Krystyna  Ziemlańska

                                                                         www.bialy-orzel.edu.pl

                                                                         redakcja@bialy-orzel.edu.pl

                                                                       …………………………

Do wiadomości  :  
    SYGN  AKT I C 1463/21 pozew  przeciwko  SM Czechów                                                      

 SĄD  OKRĘGOWY W  LUBLINIE
 ul.  Krakowskie  Przedmieście 43
  20- 076  LUBLIN 
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Krystyna Ziemlańska                                                                            Dnia  18.10.2021
Pełnomocnik mamy Pani  Mieczysławy Fruzińskiej
20o- 860  Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179

                                                                                     LPEC
                                                    Lubelskie  Przedsiębiorstwo  Energetyki Cieplnej
                                                                            ul. Puławska 28
                                                                            20-822 Lublin

Działając   jako  pełnoprawny  Pełnomocnik   mojej  mamy  Pani  Mieczysławy  Fruzińskiej  na
podstawie   udzielonego  pełnomocnictwa(  kopia  w  załączeniu)   oraz   w  związku  z   pozwem
przeciwko  Zarządowi  SM Czechów zwracam się do  Zarządu LPECU   z wnioskiem o nadesłanie
szczegółowej odpowiedzi   wg  poniższych  punktów w sprawie  naliczeń opłat  czynszowych za
CO   szczegółowo  wg  punktów.
W  załączonym     piśmie  od  SM Czechów z dnia  24.09.2021  jest  mowa  o  składnikach
niezależnych od SM Czechów to jest o zaliczce na CO  oraz  rozliczeniu  CO .
Uprzejmie proszę o  udzielenie mi  pilnej odpowiedzi :

1. co  to znaczy  CO podgrzanie wody oraz  za  jakie  usługi płacimy  LPECowi
2.  jaki  podmiot  oraz na podstawie  jakich  uprawnień  zajmuje się podgrzaniem wody  na 

potrzeby  CO
3.  jak jest rozliczana   zaliczka  na  CO oraz z  kim  czy z  LPCEM  , w  jaki sposób  ta  

zaliczka  jet rozliczana  , na podstawie  jakiej dokumentacji oraz  jakich  pomiarów
4. na jakiej podstawie  są potem doliczane  koszty dodatkowe    do  tej zaliczki

    oraz  przez  kogo  oraz  na podstawie  jakich   urządzeń pomiarowych, gdzie są  te  
urządzenia, kto i w jaki sposób  pobiera  takie pomiary  oraz  kiedy 

5. kto wystawia  fakturę za  CO   czy LPEC  dla  SM Czechów, czy można  otrzymać  kopie  
takich faktur lub inny dokument rozliczeniowy 

                                                                                     
Ogrzewanie i kaloryfery 

https://lpec.pl/cieplo-systemowe/

Czy wiesz, że ciepła woda w kranie i ta, która krąży w kaloryferach to nie to samo? W
kranie znajduje się woda wodociągowa, podgrzewana w specjalnym urządzeniu, zwanym
węzłem cieplnym, który najczęściej jest usytuowany w piwnicy budynku. Woda w kranie
nigdy nie miesza się z wodą z sieci ciepłowniczej. 

Kogeneracja
Ciepło systemowe dostarczane z elektrociepłowni produkowane jest w procesie kogeneracji, czyli
jednocześnie z prądem. W ten sposób powstaje niemal 2/3 całego ciepła w Polsce.

Efektywność energetyczna lubelskiego systemu ciepłowniczego
Lubelskie  Przedsiębiorstwo  Energetyki  Cieplnej  S.A.  określiło  wskaźniki  efektywności
energetycznej za rok 2020 dla sieci ciepłowniczej w lubelskim systemie ciepłowniczym zasilanym z
elektrociepłowni PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków oraz
Megatem EC-Lublin Sp. z o.o.
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Sam  system  dystrybucyjny  również  spełnia  wysokie  standardy  techniczne: 78% sieci
ciepłowniczych  to  nowoczesne  rurociągi  preizolowane.  Spółka  wprowadza  również  najnowsze
dostępne na rynku technologie, umożliwiające niemal bezobsługowe zarządzanie całym systemem
ciepłowniczym, skracając do niezbędnego minimum czas reakcji w przypadku zmieniających się
warunków  atmosferycznych,  awarii  czy  prowadzonych  bieżących  odczytów  urządzeń
pomiarowych. Obecnie w firmie funkcjonują m.in. system nadzoru elektronicznego nad pracą sieci
i węzłów oraz system zdalnego odczytu liczników ciepła.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. jest jednym z największych dostawców ciepła
systemowego w Polsce. Głównym celem działalności firmy jest dostawa ciepła do mieszkań, szkół, 
szpitali, centrów handlowych, urzędów, budynków sakralnych, obiektów sportowych oraz dbanie o 
sprawność techniczną lubelskiego systemu ciepłowniczego. LPEC dostarcza ciepło do prawie 75% 
gospodarstw domowych w Lublinie, ogrzewając blisko 250 tysięcy jego mieszkańców. 

Oczekuję natychmiast  szczegółowej odpowiedzi. 

Powyższe  pismo  zostało załączone do  akt powództwa  przeciwko SM Czechów i  jeśli  zarząd
LPEC-u nie udzieli  mi  na to pismo  odpowiedzi,  będzie  także  wniesione powództwo  
przeciwko   LPEC-owi   oraz  zaskarżenie do  prokuratury za  układ  sprawczy z  zarządem  
SM Czechów . 

                                                                                                                                                                
                                                                           Mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                                       niezależny  naukowiec  .historyk działacz  narodowy i społeczny 
                                                Redaktor Naczelna bloga i portalu Wydawnictwa  Biały Orzeł,
                                                                              www.bialy-orzel.edu.pl
                                                                             redakcja@bialy-orzel.edu.pl

                                                                             …………………………

Załączniki  zgodne z powyższym pismem.

Do wiadomości  :  
    SYGN  AKT I C 1463/21 pozew  przeciwko zarządowi  SM Czechów

 SĄD  OKRĘGOWY W  LUBLINIE
 ul.  Krakowskie  Przedmieście 43
  20- 076  LUBLIN 
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Załącznik dla LPEC-u.                                  
                                     JAK  JESTEŚMY  OKRADANI              
                   informacja  o  Spółdzielni  Mieszkaniowej Czechów 
          
Jak  długo  mieszkańcy  spółdzielni  mieszkaniowych   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    sald  z  biura  zarządu   przy ulicy Choiny  57,   
ale wyłudzanie nienależnych  kwot ! Realny czynsz  za  mieszkanie   60  m w  SM Czechów
powinien  wynosić  około  2o0  złotych  miesięcznie z wodą i innymi usługami  a 
tymczasem  wynosi    ponad   550   złotych  plus  opłaty za PGE,  CO  i  za  atrapy  ISTY,  
czyli kilkaset więcej  złotych.  Atrapę ISTY tę  można  bez  problemu  oderwać z  grzejnika 
podważając od  spodu  pilniczkiem do  paznokci. 

„Drużyny prezesa” mają w nosie prawo. Cała prawda o spółdzielniach
mieszkaniowych w Polsce

Patryk Słowik  24 czerwca 2018,

Zarządy spółdzielni mieszkaniowych mają w nosie prawo, przed mieszkańcami chronią ich nawet
uzbrojeni ochroniarze. Organy państwa zaś mówią zwykłym ludziom, by radzili sobie sami.
Za kilka tygodni mija rok, odkąd wszystko miało się zmienić. Sytuacja niemal 10 mln Polaków
mieszkających  w  obiektach  zarządzanych  przez spółdzielnie  mieszkaniowe miała  ulec  w  końcu
radykalnej poprawie i przestać przypominać tę, o jakiej opowiada znany przez wszystkich serial
„Alternatywy 4” z lat 80. (samowola prezesów, nieodpowiadanie na wnioski, obciążanie lokatorów
opłatami,  z  którymi  nie  zgadza  się  większość  spółdzielców,  wykorzystywanie  środków  ze
spółdzielczej  kasy  do  realizacji  własnych  interesów).  Dokładnie  20  lipca  2017  r.  Sejm
uchwalił nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Politycy przekonywali, że to będzie
rewolucja.

– Spółdzielnie mieszkaniowe są tworzone przez mieszkańców i dla mieszkańców. Dlatego sygnały
Trybunału Konstytucyjnego o potrzebie zwiększenia ochrony członków spółdzielni i podniesieniu
transparentności  w  zarządzaniu  ich  zasobami  musiały  się  spotkać  ze  zdecydowaną  reakcją
ministerstwa  –  zapowiadał  z  pompą  zmiany  minister  infrastruktury  i  budownictwa  Andrzej
Adamczyk. Kilkanaście tygodni później już przyznawał, że ustawa jest niedoskonała, ale zaznaczał,
że to wina Sejmu, który wywrócił projekt do góry nogami.

Dziś niemal wszyscy przyznają – część oficjalnie, część nieoficjalnie – że nic się nie zmieniło.
Właśnie kończy się pierwszy poważny test  – trwają walne zgromadzenia spółdzielców. Jest już
oczywiste, że sprawdzian został oblany. W wielu betonowych molochach przyjmowane są uchwały
wprost niezgodne z ustawą. A ograniczenia dotyczące opłat pobieranych od członków, które miała
wprowadzić ustawa, w praktyce nie są respektowane.
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Demokracja inaczej
Nowelizacja  miała  przede  wszystkim  wprowadzić  do  spółdzielni  mieszkaniowych  realną
demokrację.  Bowiem przez  lata  rządy sprawowali  prezesi,  których nie  sposób było  odkleić  od
stanowisk. Wielu z nich kariery zaczynało w strukturach Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
(PZPR).  Demokracja  była  fasadowa.  Na  walne  zgromadzenia  spółdzielców,  które  decydują  o
najważniejszych  sprawach,  spraszani  byli  wszyscy  pracownicy  spółdzielni  wraz  z  rodzinami.
Istniały tzw. drużyny prezesa – ludzie zwożeni autokarami na zgromadzenia, często wynagradzani
za  to,  że  w  odpowiednim  momencie  podniosą  rękę.  Ewentualnie,  w  przypadku  pracowników
spółdzielni, straszeni zwolnieniem z pracy, jeśli nie przyjdą na głosowania.

Ustawodawca – w ślad  za  Trybunałem Konstytucyjnym – postanowił  to  przeciąć.  Wskazał,  że
członkiem spółdzielni może być tylko osoba,  która jest  związana z lokalem znajdującym się w
zasobach spółdzielczych. Zatem tylko taka ma prawo głosu.

Większość polityków uznała, że to wystarczy, by w polskich spółdzielniach mieszkaniowych – a
jest ich ok. 3,4 tys., z czego realnie funkcjonujących prawdopodobnie ok. 2,9 tys. – zaprowadzić
normalność. Tylko nieliczni twierdzili, że nowelizacja ustawy z 20 lipca 2017 r. w takim kształcie,
w jakim ją przyjęto, niczego nie zmieni.

– Ta ustawa jest skandaliczna – grzmiała senator Lidia Staroń, która od początku swojej kariery w
parlamencie  zajmuje  się  naświetlaniem  nieprawidłowości  w  funkcjonowaniu  spółdzielni
mieszkaniowych  i  prawami  spółdzielców  oraz  lokatorów.  Zwracała  uwagę,  że  politycy  ulegli
złudzeniu.  –  Nowe  przepisy  utwardzą  spółdzielczy  beton,  zamiast  ulżyć  spółdzielcom  –
przekonywała.

Z naszych obserwacji wynika, że – niestety – miała rację.

– Jakkolwiek z uwagi na krótki czas obowiązywania nowych przepisów jest jeszcze za wcześnie na
kompleksową ocenę skutków wejścia w życie ostatniej nowelizacji, która zakładała usprawnienie
działalności  spółdzielni  oraz  likwidację  wielu  niepożądanych  zjawisk,  to  już  teraz  możemy
stwierdzić,  iż  wbrew zapowiedziom oraz  intencjom ustawodawcy  nowe przepisy  nie  tylko  nie
przyniosły  wystarczających,  pozytywnych  zmian  dla  lokatorów,  lecz  na  skutek  popełnionych
błędów legislacyjnych  wprowadziły  dodatkowy chaos  oraz  stan  niepewności  prawnej  –  uważa
radca  prawny  Łukasz  Ozga,  wspólnik  w  kancelarii  Płonka  Ozga,  członek  Konwentu  Business
Centre Club (BCC).

Tomasz Szynkiewicz, aktywista społeczny w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”, będącej jedną z
największych tego typu podmiotów w Polsce, twierdzi z kolei, że przepisy prawa spółdzielczego i
ustawy o spółdzielniach  mieszkaniowych same w sobie nie  są  złe.  Problem w tym,  że prezesi
spółdzielni  oraz  osoby  zarabiające  w  spółdzielniach  solidne  pieniądze  w  ogóle  się  nimi  nie
przejmują  i  robią  swoje.  Szynkiewicz  twierdzi,  że  walne  zgromadzenie,  które  się  właśnie  w
spółdzielni skończyło, przypominało farsę i ze szczegółami opisuje jego przebieg.

– W SM „Bródno” walne zgromadzenie odbywa się w budynku, który znajduje się blisko 10 km od
osiedli, w których mieszkają ludzie. To skutecznie zniechęca wiele osób do przybycia – twierdzi.
Od lat prezes spółdzielni broni się przed tym, by organizować obrady na Bródnie, czyli tu, gdzie
spółdzielcy mieszkają. Wielu mieszkańców składa o to apele, jednak kierownictwo jest nieugięte.
Oficjalny powód? Na Bródnie nie ma sali, która byłaby w stanie pomieścić wszystkich chętnych.
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Ale to  dopiero  początek.  –  Na ostatnim walnym było  kilkunastu  Ukraińców lub  Białorusinów,
którzy  zajmują  się  zielenią  na  spółdzielczych  terenach.  Kiepsko  mówili  po  polsku,  więc
wyznaczona przez kierownictwo spółdzielni osoba pokazywała im, kiedy mają podnosić rękę –
opowiada jeden z obecnych na zgromadzeniu.  Chodzi o to, że według ustawy osoba,  która nie
planuje iść na walne,  może wysłać swojego pełnomocnika.  Okazuje się,  że gospodarze domów
zbierają  pełnomocnictwa  od  niezainteresowanych  osób.  Tacy  „pełnomocnicy”,  a  także  niemal
wszyscy pracownicy spółdzielni,  są  przez zarządy obowiązkowo wysyłani  na walne.  Jeśli  więc
nawet zbierze się grupa lokatorów chcących skorzystać ze swoich praw i mieć wpływ na wyniki
głosowań,  nie  ma zwykle szans z „drużynami prezesa”.  Zwłaszcza gdy mowa o spółdzielniach
molochach, takich jak SM „Bródno”, która liczy 26 tys. członków (czyli ok. 75 tys. mieszkańców), 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu (ok. 35 tys. członków, blisko 80 tys.
mieszkańców  mieszkających  w  niemalże  300  budynkach),  upadła  Śródmiejska  Spółdzielnia
Mieszkaniowa,  która  zarządzała  terenami  w  centrum  Warszawy,  czy  Katowicka  Spółdzielnia
Mieszkaniowa (16 tys. członków, 40 tys. mieszkańców, niemal 19 tys. mieszkań w zasobie).

Pytam, czy nie jest tak, że winę za taki stan rzeczy ponoszą sami mieszkańcy. Może gdyby przyszło
ich 400, a nie 100, mieliby większość.
– Panie, a skąd! Gdyby przyszło nas 400, to kierownictwo spółdzielni odroczyłoby walne o tydzień
i po tygodniu przyprowadziło 500 osób. Jaki problem im zapłacić za podnoszenie ręki, skoro prezes
płaci nie z własnych pieniędzy, a ze środków należących do ogółu spółdzielców? – odpowiada mój
rozmówca.

Ochroniarze na walnym 
Zdaniem  Tomasza  Szynkiewicza  należałoby  do  ustawy  o  spółdzielniach  mieszkaniowych
wprowadzić  zasadę,  że  większość  głosowań  jest  tajna.  Wówczas  istniałaby  szansa,  że  część
przyprowadzonych przez prezesa osób,  wiedząc,  co się  dzieje  w spółdzielni,  wyłamałoby się  z
dyscypliny w głosowaniu.

Coraz częściej podczas walnych iskrzy. Dochodzi do sytuacji, gdy prezesi – oczywiście na koszt
spółdzielców – wynajmują ochronę, by ta usuwała krewkich mieszkańców.

O takim przypadku kilka dni temu napisał lokalny portal HaloUrsynow.pl.
„Na walnym zgromadzeniu spółdzielni »Stokłosy« mogą się pojawić ochroniarze z ostrą bronią i
»tajniacy«.  Mają  czuwać  nad  bezpieczeństwem  zgromadzenia  i  »tonować  przejawy  słownej
agresji«.  Tak wynika z oferty firmy ochroniarskiej,  która wyciekła ze spółdzielni.  Lokatorzy są
oburzeni” – poinformował portal. Z relacji mieszkańców wynika, że zarząd obawia się odwołania.
Ima się więc wszelkich metod,  by zniechęcić  ludzi do jawnego występowania przeciw obecnie
zarządzającym.

Prezes spółdzielni Krzysztof  Berliński  twierdzi,  że nie  powinno dziwić,  iż walne zgromadzenie
spółdzielni będzie ochraniane. Tam bowiem gdzie są duże emocje, tam przydają się osoby, które
będą potrafiły je tonować. Jak wyjaśniał: „Ochrona zgodnie z ofertą ma być sprawowana przez
licencjonowanych  pracowników,  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami,  część
załogi  firmy  ochroniarskiej  posiada  pozwolenia  na  broń”.  –  Najlepiej  tonować  wymachując
pistoletem – kpi jeden z mieszkańców osiedla Stokłosy.

„Drużyny prezesa” nie mają żadnego problemu z tym, by przegłosowywać rozwiązania wprost 
niezgodne z ustawą. W jednej z warszawskich spółdzielni, po zwróceniu przez mieszkańców na to
uwagi, członek rady nadzorczej stwierdził, że „jak się komuś nie podoba, może spier…”.
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Ci,  którzy  się  nie  godzą  na  bezprawne  rozwiązania,  mają  jednak  w  praktyce  związane  ręce.
Niezgodne z prawem uchwały walnego zgromadzenia spółdzielców można– zgodnie z przepisami –
zaskarżyć do sądu. Za samo wniesienie powództwa trzeba zapłacić 200 zł. Gdy do tego dodamy
koszty obsługi prawnej – kwota często przekroczy 1 tys. zł. I choćby sąd przyznał spółdzielcom
rację, to nic z tego nie wynika. Dlaczego – najłatwiej pokazać na przykładzie.

Wyobraźmy  sobie,  że  walne  zgromadzenie  spółdzielców,  a  w  praktyce  „drużyna  prezesa”,
przegłosuje przedłużenie kadencji zarządu, rady nadzorczej czy rady osiedla w trakcie jej trwania. 

Jest to w oczywisty sposób niezgodne z ustawą, a więc bezprawne. Spółdzielcy zaskarżają taką
uchwałę do sądu. Po kilkunastu miesiącach wygrywają spór ze spółdzielnią (ta jest, jak to zwykle
bywa, reprezentowana przed sądem przez świetnych prawników, opłacanych z pieniędzy 
spółdzielni, a więc z kieszeni wszystkich mieszkańców). Co wówczas robi kierownictwo? 

Najczęściej podczas najbliższego walnego wprowadza do porządku obrad uchwały o jednakowym
brzmieniu z tymi, które sąd uznał za niezgodne z prawem. Przepychanki na salach sądowych mogą
trwać latami,  ale  prezesi  są w rzeczywistości  nieusuwalni  ze swych stanowisk.  A koszty walki
ponoszą zwykli spółdzielcy

Trudno też jest  udowodnić to,  że podczas walnych zgromadzeń łamane są procedury.  W wielu
przypadkach  prowadzący  obrady  nie  dopuszcza  do  zabierania  głosu  przez  przeciwników
kierownictwa spółdzielni, udaje, że nie słyszy składanych wniosków formalnych (np. o utajnienie
głosowania).  W sądzie  to,  że  ktoś  nie  został  dopuszczony  do  głosu,  jest  w  praktyce  nie  do
wykazania. Tym bardziej że podczas wielu walnych obowiązuje zakaz nagrywania obrad. Tego, by
ktoś nie rejestrował obrazu i dźwięku, pilnują ochroniarze.(……) 

Poza kontrolą

Problemy ze spółdzielczą demokracją biorą się w dużej mierze stąd, że tych podmiotów nikt nie
kontroluje. W spółdzielniach mieszkaniowych zasadą jest, że majątkiem zarządza zarząd, zaś jego
pracę weryfikuje rada nadzorcza. Sęk w tym, że gdy członkowie obu tych organów się kolegują – a
tak jest  najczęściej  – nadzór staje się iluzoryczny. Z reguły zasiadający w radzie nadzorczej są
zależni od prezesa spółdzielni. On gra pierwsze skrzypce, jako że posiada dostęp do spółdzielczych
funduszy. W jednej z małopolskich spółdzielni kilka lat temu zarząd chciał przeforsować uchwałę o
tym,  że  stanowisko  prezesa  po  jego  ewentualnej  śmierci,  na  okres  do  zakończenia  kadencji,
przejmie jego żona. Absurdalną propozycję rada nadzorcza poparła bez słowa sprzeciwu. Pomysł
upadł dopiero na ostatniej prostej, gdy sprawą zainteresowały się lokalne media. Nie jest jednak
niczym niespotykanym, że rodzina przejmuje stanowiska lub sprawuje w jednym czasie większość
z nich.

 W  zadłużonej  na  kilkadziesiąt  milionów  złotych  warszawskiej  Śródmiejskiej  Spółdzielni
Mieszkaniowej zarząd nad majątkiem spółdzielni przejęła w pewnym momencie żona prezesa. W
zielonogórskiej spółdzielni „Zastal” przez lata w administracji pracowały szwagierka i żony trzech
członków rady nadzorczej, a żona przewodniczącego rady była główną księgową w spółdzielni.
Kontrola sprawowana przez podmioty zewnętrzne też jest iluzoryczna. Pisaliśmy o tym na łamach
DGP wielokrotnie. 
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Procedura lustracji opiera się na tym, że często ludzie rządzący w jednej spółdzielni sprawdzają
prawidłowość działania innej. Nikt nikomu nie chce zrobić krzywdy.
„Jeśli lustrator będzie zbyt dociekliwy i wykaże w swoim raporcie nieprawidłowości, to następnym
razem nie  wezmą go na  kontrolę  i  nie  zarobi”,  pisaliśmy jeszcze  w 2010 r.  Czy dziś  coś  się
zmieniło?  Nie.  Dlatego  od lat  pojawia  się  postulat,  by  realna  kontrola  działalności  spółdzielni
mieszkaniowych została wyprowadzona na zewnątrz. Mogłaby ją sprawować np. Najwyższa Izba
Kontroli (NIK). Prawo i Sprawiedliwość (PiS) 10 lat temu popierało ten pomysł. Teraz o nim nie
pamięta.(…..) 

Dobre praktyki? Jakie dobre praktyki?
– Powodem patologii w spółdzielniach mieszkaniowych jest to, że prokuratura i sądy nie zajmują
się przekrętami prezesów. Zostawiają zwykłych mieszkańców samym sobie – uważa Jan Śpiewak,
stołeczny aktywista związany ze stowarzyszeniem Wolne Miasto Warszawa.
Zdecydowana większość spraw zgłaszanych przez obywateli do prokuratury (najczęściej zarzucają
kierownictwu spółdzielni  niegospodarność)  jest  umarzana.  Śledczy jako powód wskazują to,  że
trudno  obwiniać  osoby  pełniące  funkcje  kierownicze  w  spółdzielni  za  to,  że  realizowały  one
wytyczne walnego zgromadzenia spółdzielców. Często w postanowieniach o umorzeniu podkreśla
się,  że  skoro  rada  nadzorcza  ani  walne  nie  dopatrzyły  się  uchybień,  to  należy  uznać,  że  do
niegospodarności nie doszło.

Podobnie do tematu podchodzą sądy. W orzecznictwie – także Sądu Najwyższego – wykształcił się
pogląd,  że  sąd  nie  powinien  zastępować  organów  wewnątrzspółdzielczych.  Sędziowie
interweniować powinni jedynie w wyjątkowych sytuacjach, gdy już na pierwszy rzut oka widać, że
np. została przyjęta przez walne zgromadzenie niezgodna z ustawą uchwała.  Sąd Najwyższy w
ostatnich kilku latach co najmniej kilkukrotnie podkreślał, że skoro ustawowo jest zagwarantowana
demokracja  w  spółdzielniach  mieszkaniowych,  to  wymiar  sprawiedliwości  nie  powinien  jej
ograniczać.

–  Niestety  takie  podejście  do  sprawy  wzmacnia  u  prezesów spółdzielni  poczucie  bezkarności.
Argument, że nie należy wyciągać konsekwencji wobec prezesa, ponieważ walne zgromadzenie
popiera jego działania, podczas gdy istnieją dowody na to, iż w wątpliwy prawnie sposób przejmuje
on kontrolę nad walnym zgromadzeniem i radą nadzorczą, jest pozbawiony sensu – spostrzega Jan
Śpiewak.

Kłopotem jest też łagodność wymiaru sprawiedliwości, gdy przekręt jest ewidentny. Śpiewak, który
przeanalizował  nieliczne  wyroki  skazujące  wydane  w  sprawach  przeciwko  kierownictwom
spółdzielni,  dostrzegł,  że  najczęściej  kończy  się  na  karach  w  zawieszeniu  lub  symbolicznych
grzywnach.  Wyprowadzony ze  spółdzielni  majątek sięga zaś  niekiedy kilkudziesięciu milionów
złotych.(….) 

Dużo do podziału

Dlaczego w spółdzielczości mieszkaniowej dochodzi do tylu nieprawidłowości? Dlaczego właśnie
tu mamy do czynienia z wieloma patologiami oraz prezesami, którzy dążą do tego, by zajmować
swoje stanowiska dożywotnio?

Spółdzielczość  mieszkaniowa  to  wielki biznes.  Na  terenach  zarządzanych  przez  spółdzielnie
mieszka prawie 10 mln Polaków. A bycie prezesem dużego betonowego molocha to niekiedy coś
więcej niż zarządzanie dużą spółką akcyjną. 
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Zwłaszcza że nie mamy tu do czynienia z koniecznością wypełniania obowiązków informacyjnych
emitenta, działalność spółdzielni nie podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), a
zarządów nie obowiązują nawet żadne kodeksy dobrych praktyk. Gdy pytaliśmy pewien czas temu
w  kilku  spółdzielniach  o  to,  czy  takie  nieoficjalne  regulacje  posiadają,  w  stu  procentach
przypadków usłyszeliśmy, że nie ma takiego wymogu prawnego, więc takich kodeksów nie ma.

Przykładowo wspomniana na początku tekstu SM „Bródno” ma ok. 26 tys. członków. Zakładając,
że przeciętnie w lokalu zamieszkują trzy osoby, łącznie w zasobach spółdzielczych mieszka ok. 75
tys. osób. To więcej niż w Gnieźnie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Suwałkach czy Białej Podlaskiej.
Niewiele mniej niż w Słupsku. Prezesa dużej spółdzielni mieszkaniowej można więc porównać do
prezydenta przeciętnej wielkości miasta. Obraca też porównywalnym majątkiem, idącym w setki
milionów  złotych.  Ma  możliwość  zatrudniania  dziesiątek  osób,  zlecania  prac  wielu  firmom,
zawierania wielomilionowych kontraktów. Jest co dzielić. ©℗

https://forsal.pl/artykuly/1145727,druzyny-prezesa-maja-w-nosie-prawo-cala-prawda-o-
spoldzielniach-mieszkaniowych-w-polsce.html

                            TAK SAMO JEST W  SM CZECHÓW 

                 I W INNYCH SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH  
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POZEW O USTALENIE                       Dnia 19.10.2021

    SYGN  AKT I C 1463/21                                                      

                                                            SĄD  OKRĘGOWY W  LUBLINIE
                                                              ul.  Krakowskie  Przedmieście 43
                                                                   20- 076  LUBLIN 

Strona powodowa  
1.Krystyna  Ziemlańska oraz  Pełnomocnik
2. Mieczysława Fruzińska  reprezentowana przez 
Pełnomocnika córkę  Krystynę Ziemlańską 
adres  zam.  20- 860  Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179
Krystyna Ziemlańska   PESEL  61031305122
Mieczysława  Fruzińska PESEL 40102903409

Strona pozwana
Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej  SM Czechów
 w  Lublinie reprezentowany przez  Prezesa  Zarządu
 ul. Choiny 57, 20-816 Lublin
 KRS 0000168999
 REGON 00048702
NNIP 7120102669

Strona  powodowa  oraz  Pełnomocnik wnosi  pismo do  LPEC-u ( Lubelskie  Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej) z wnioskiem  o dopuszczenie opinii  biegłego rewidenta sądowego do oceny
tych danych. 

W  piśmie  tym  jak też w  poprzednich  pismach  do  MPWIK   oraz  do  administracji i zarządu
SM Czechów  to jest pozwanej  chodzi o    uzyskanie   prawdziwych danych  o  rzeczywistych
opłatach  lokalowych  za  mieszkanie w  Spółdzielni  Mieszkaniowej   Czechów.W  przypadku
udzielenia  odpowiedzi na  to pismo   odpowiedź  będzie  dosłana  do  Sądu  jak też  odpowiedzi na
pisma  poprzednie.

                                                                                          
                                                    Mgr  Krystyna  Ziemlańska    Pełnomocnik oraz  Strona Powodowa
                                                       niezależny  naukowiec  .historyk działacz  narodowy i społeczny 
                                                Redaktor Naczelna bloga i portalu Wydawnictwa  Biały Orzeł,
                                                                                 www.bialy-orzel.edu.pl
                                                                             redakcja@bialy-orzel.edu.pl

                                                                             …………………………
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Pełnomocnik                                                                                Dnia  25.10.2021
Krystyna  Ziemlańska 
ul.  Paderewskiego 4-179
20- 860  Lublin
kod  lokalu 630401790

                                                                          Pani Kula  Aneta 
                                                                             SM CZECHÓW
                                                                    ul. Choiny 57, 20-816 Lublin 

Działając  jako pełnoprawny Pełnomocnik  mojej mamy Pani Mieczysławy Fruzińskiej na 
podstawie  udzielonego pełnomocnictwa, oraz  w  związku z  pozwem  przeciwko  Zarządowi  SM 
Czechów zwracam się do  Pani  Anety  Kuli   o nadesłanie  szczegółowej odpowiedzi   wg  
poniższych  punktów w sprawie  naliczeń opłat  czynszowych za wodę z  wyjaśnieniem  kwot w  
nadesłanym  przez  Panią   rozliczeniu wody i ścieków z dnia 20.10.2021  wg poniższych  punktów 
: 
W  piśmie od SM Czechów z dnia 24.09.2021 z  nową  kwotą   opłaty za  używanie  lokalu  są 
wymienione zaliczki  :

5. na  zimną wodę  i  odprowadzanie ścieków
6.  na  podgrzanie zimnej wody  
7.  na centralne ogrzewanie    bardzo  wysoka zaliczka w kwocie   126, 21 
8. na gaz 

Uprzejmie proszę  o wyjaśnienie  podwójnego nazewnictwa w  tym piśmie  :  
1. czy zaliczka na  zimną wodę oraz  odprowadzanie ścieków  to jest to samo co  wywóz  

nieczystości  stałych wg    dwóch  określeń w  tym piśmie ,
2.   kto zajmuje się wywozem  tych  nieczystości
3.   jakie  to są nieczystości i na czym polegają
4.  jaki podmiot  pobiera  od  SM  Czechów opłaty za  ten wywóz 

Następnie w  w.w  piśmie w składnikach  niezależnych do  SM Czechów :
1. jak jest rozliczana   bardzo wysoka CO zaliczka
2.   jaką  kwotę pobiera  SM Czechów z  tej zaliczki
3. jaki podmiot    pobiera od  SM Czechów  tę zaliczkę i  następnie  dalsze  kwoty które  są 

dopisywane do  opłat  lokalowych , na jakiej podstawie  prawnej oraz  na podstawie  jakich 
wyliczeń i urządzeń pomiarowych 

4. jak jest rozliczana  zaliczka na podgrzanie wody, jaki podmiot  zajmuje się podgrzaniem 
wody, na podstawie  jakich  uprawnień lub  przepisów,  jak jest  rozliczane  to podgrzanie 
wody z  SM Czechów  i na czym to podgrzanie wody polega w sensie  technicznym

5. jak jest rozliczana  zimna woda  plus  kanalizacja   jako zaliczka-  czy  kanalizacja  to jest to
samo  co wywóz  nieczystości  stałych  czy coś  innego i co to  jest,

6. jaki podmiot    jest odpowiedzialny za  dostarczenie zimnej wody  oraz  za  tę  kanalizację
7. w  jaki sposób  są rozliczane z  tym  podmiotem  koszty  zimnej  wody  oraz  kanalizacji 

poza  zaliczką  czyli  koszty dodatkowe do zaliczki , na podstawie  jakich  wyliczeń oraz 
urządzeń 

8.  czy zaliczka  na zimną wodę oraz  kanalizację   jest pobierana od  SM Czechów  przez  ten 
podmiot  czy  środki te  pobiera  SM Czechów
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Proszę także   o wyjaśnienie    wg    kolejności  punktów  :

1. skąd się wzięło  podwójne naliczenie za podgrzanie   wody

2. skąd się  wzięło podwójne  naliczenie  kanalizacji

3.  jaki  był  odczyt  wodomierzy  dla   wody    za  III kwartał  i kiedy był  oraz  przez  kogo  
robiony te odczyt  oraz  jaką metodą 

4.   czy nasze  mieszkanie  jest mieszkaniem  opomiarowanym czy nieopomiarowanym  i na czym 
polega  opomiarowanie

6. komu płacimy za  tę wodę  czy Spółdzielni czy  innemu zakładowi i od  jak  dawna

Proszę także   o wyjaśnienie  kwot w  Pani rozliczeniu :
1. zaliczki naliczone  262, 26   zł -  przez  kogo  zostały  pobrane  te  zaliczki, na jakiej podstawie i 
kiedy  oraz  w  jaki sposób , przez  kogo zostały rozliczone te  zaliczki  oraz  czy  te zaliczki są  
pobierane  przez  MPWIK  a  jeśli  tak, to w jaki sposób  są rozliczane w  MPWIK  te  zaliczki

2.  koszty  rozliczone   329,14 zł – co to są  te  koszty rozliczone, na czym  polega rozliczenie  tych 
kosztów  oraz  kto rozlicza  te koszty i w  jaki sposób

W  załączeniu  stosowne pełnomocnictwo  od mojej mamy.  
W odpowiedzi  proszę się powołać na  to pełnomocnictwo  i nie pisać na nazwisko mojej mamy.
Proszę  udzielić mi odpowiedzi  ściśle  wg  punktów  po kolei na każdy  punkt.

                                        
                                                    Mgr  Krystyna  Ziemlańska    Pełnomocnik oraz  Strona Powodowa
                                                       niezależny  naukowiec  .historyk działacz  narodowy i społeczny 
                                                Redaktor Naczelna bloga i portalu Wydawnictwa  Biały Orzeł,
                                                                                 www.bialy-orzel.edu.pl
                                                                             redakcja@bialy-orzel.edu.pl
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                                                                       Dnia 1.11.2021
Krystyna Ziemlańska                                                                   
Redaktor Naczelna Wydawnictwa  Biały Orzeł
Pełnomocnik mamy Pani M. Fruzińskiej
20- 860  Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179

                                                                                                 

                                                                                                   www.bialy-orzel.edu.pl
                                                                                             redakcja@bialy-orzel.edu.pl
                                                                                                         tel.729 975 115

                                                                                 sekretariat@mpwik.lublin.pl 
                                                                                   MPW IK
                                                Miejskie  Przedsiębiorstwo  Wodociągów i Kanalizacji
                                                                    Aleja Józefa Piłsudskiego 15
                                                                               20-407 Lublin 

Domagam się  pilnej  odpowiedzi na  moje pismo z dnia  18  października, w szczególności
co do  kwestii  rozliczania z   SM Czechów zaliczek (  faktur  zaliczkowych)  na wodę i
ścieki,w  jaki  sposób  są  te   zaliczki   rozliczane   jednostkowo z  MPWiK   na  każde
mieszkanie,i dalej  wg  mojego pisma  wg  punktów  po kolei każdy  punkt. 

Do  pisma z dnia  18.10.2021  dodaję  pytanie,  na jakiej podstawie  prawnej    pobierane są
zaliczki , czy są pobierane  przez  MPWiK czy przez  SM Czechów  i w  jaki sposób  te
zaliczki   są    rozliczane   pomiędzy   wami,  to  jest  czy  macie   jakiś   wspólny  system
internetowy  czy  system  fakturowania każdego mieszkania,  kto nadał  wam  uprawnienia
do  pobierania zaliczek  ,  gdzie są  jakieś dokumenty  i przepisy na ten  temat .

 W  przypadku  braku odpowiedzi  lub udzielenia mi odpowiedzi nie na temat,  ogólnikowej
lub wymijającej,  zarząd  lub osoba która  takiej  odpowiedzi  udzieli  będzie zaskarżona do
prokuratury  o  mafię  czyli układ  sprawczy z  mafiozami z SM Czechów  i  okradanie  nas
mieszkańców.

Czekam na  odpowiedź  jeszcze  tydzień, potem  wniosę zawiadomienie  o  przestępstwie.        

                                                                      ………………………………...
                                                                         mgr  Krystyna  Ziemlańska

                                                                niezależny naukowiec  historyk,  
                                                               prawnik, działacz społeczny i narodowy.

                                                                   Redaktor Naczelna bloga  i portalu Biały  Orzeł 

                    na  którym jest  mowa o  okradaniu  przez  SM Czechów w menu  Prawo.



                                                                        Dnia 1.11.2021
Krystyna Ziemlańska                                                                
Redaktor Naczelna Wydawnictwa  Biały Orzeł
Pełnomocnik mamy Pani M. Fruzińskiej
20- 860  Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179

                                                                                                 

                                                                                                  www.bialy-orzel.edu.pl
                                                                                             redakcja@bialy-orzel.edu.pl
                                                                                                         tel.729 975 115

                                                                 Zarząd – Sekretariat  info@lpec.pl 
                                                                                    LPEC
                                                    Lubelskie  Przedsiębiorstwo  Energetyki Cieplnej
                                                                            ul. Puławska 28
                                                                            20-822 Lublin

Domagam się  pilnej  odpowiedzi na  moje pismo z dnia  18  października, w szczególności
co do  kwestii rozliczania z  SM Czechów zaliczek ( faktur zaliczkowych)  na CO,w  jaki
sposób  są te  zaliczki  rozliczane  jednostkowo z  LPCEM  na każde mieszkanie,i dalej  wg
mojego pisma  wg  punktów  po kolei każdy  punkt. 

Do  pisma z dnia  18.10.2021  dodaję  pytanie,  na jakiej podstawie  prawnej    pobierane są
zaliczki , czy są pobierane  przez  LPEC czy przez  SM Czechów  i w  jaki sposób  te
zaliczki   są    rozliczane   pomiędzy   wami,  to  jest  czy  macie   jakiś   wspólny  system
internetowy  czy  system  fakturowania każdego mieszkania,  kto nadał  wam  uprawnienia
do  pobierania zaliczek  ,  gdzie są  jakieś dokumenty  i przepisy na ten  temat .

 W  przypadku  braku odpowiedzi  lub udzielenia mi odpowiedzi nie na temat,  ogólnikowej
lub wymijającej,  zarząd  lub osoba która  takiej  odpowiedzi  udzieli  będzie zaskarżona do
prokuratury  o  mafię  czyli układ  sprawczy z  mafiozami z SM Czechów  i  okradanie  nas
mieszkańców.

Czekam na  odpowiedź  jeszcze  tydzień, potem  wniosę zawiadomienie  o  przestępstwie.    
                                                                      ………………………………...
                                                                         mgr  Krystyna  Ziemlańska
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                                                                        Dnia 1.11.2021
Krystyna Ziemlańska                                                                
Redaktor Naczelna Wydawnictwa  Biały Orzeł
Pełnomocnik mamy Pani M. Fruzińskiej
20- 860  Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179

                                                                                                 

                                                                                                  www.bialy-orzel.edu.pl
                                                                                             redakcja@bialy-orzel.edu.pl
                                                                                                         tel.729 975 115

                                         biuro@sm-czechow.lublin.pl    i    kadry@sm-czechow.lublin.pl 
                                                                          Pani Kula  Aneta 
                                                                             SM CZECHÓW
                                                                    ul. Choiny 57, 20-816 Lublin 

Domagam się  pilnej  odpowiedzi na  moje pismo z dnia  25  października, w szczególności
co do  kwestii rozliczania z  SM Czechów zaliczek ( faktur zaliczkowych)  na wodę oraz
CO,w  jaki sposób  są te  zaliczki  rozliczane  jednostkowo   na każde mieszkanie,i dalej  wg
mojego pisma  wg  punktów  po kolei każdy  punkt w  piśmie. 

Do  pisma z dnia  25.10.2021  dodaję  pytanie,  na jakiej podstawie  prawnej    pobierane są
zaliczki , czy są pobierane  przez MPWIK oraz przez  LPEC czy przez  SM Czechów  i w
jaki sposób  te  zaliczki  są   rozliczane  pomiędzy  wami, to jest czy macie  jakiś  wspólny
system  internetowy  czy  system  fakturowania każdego mieszkania,   kto nadał   wam
uprawnienia do  pobierania zaliczek  ,  gdzie są  jakieś dokumenty  i przepisy na ten  temat .

 W  przypadku  braku odpowiedzi  lub udzielenia mi odpowiedzi nie na temat,  ogólnikowej
lub wymijającej,  zarząd  lub osoba która  takiej  odpowiedzi  udzieli  będzie zaskarżona do
prokuratury  o  mafię  czyli układ  sprawczy z zarządem  z SM Czechów  i  okradanie  nas
mieszkańców.

Czekam na  odpowiedź  jeszcze  tydzień, potem  wniosę zawiadomienie  o  przestępstwie. 

      
                                                                      ………………………………...
                                                                         mgr  Krystyna  Ziemlańska

                                                                niezależny naukowiec  historyk,  
                                                               prawnik, działacz społeczny i narodowy.

                                                                   Redaktor Naczelna bloga  i portalu Biały  Orzeł 
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POZEW O USTALENIE                       Dnia 03.11.2021

    SYGN  AKT I C 1463/21                                                      

                                                            SĄD  OKRĘGOWY W  LUBLINIE
                                                              ul.  Krakowskie  Przedmieście 43
                                                                   20- 076  LUBLIN 

Strona powodowa  
1.Krystyna  Ziemlańska oraz  Pełnomocnik
2. Mieczysława Fruzińska  reprezentowana przez 
Pełnomocnika córkę  Krystynę Ziemlańską 
adres  zam.  20- 860  Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179
Krystyna Ziemlańska   PESEL  61031305122
Mieczysława  Fruzińska PESEL 40102903409

Strona pozwana
Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej  SM Czechów
 w  Lublinie reprezentowany przez  Prezesa  Zarządu
Sławomira Osińskiego 
 ul. Choiny 57, 20-816 Lublin
 

ZAŁĄCZNIKI DO  PRZEDMIOTU  POZWU 
przeciwko  zarządowi  Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów – dane z roku 2015  z  których wynika
układ  sprawczy  czyli mafia  jaki zachodzi  pomiędzy  Radą Nadzorczą a  tym zarządem  oraz z
biegłym  rewidentem,   pismo do  Anety  Kuli pracownicy  zarządu SM Czechów  na które  jeszcze
nie udzieliła  odpowiedzi  wraz z  jej podrobionym rozliczeniem za  zużycie wody, pisma do  LPCU
oraz do   MPWiK na które  jeszcze nie  udzielono odpowiedzi  wraz z odpisem.

W  sprawie zwolnienia z kosztów załączam  informację  prawną dla  referendarza  sądowego na
wypadek nie udzielenia takiego zwolnienia oraz  informuję Sąd, że  jestem w stanie  ponieść  koszty
symboliczne w  kwocie  30 złotych od pozwu  najwyżej 100 złotych  z dotychczasowych dochodów
czyli z  renty  socjalnej  MOPR. 

                                                                           ................…...........……….
                                                                           Powódka  oraz  Pełnomocnik 
                                                                         mgr  Krystyna  Ziemlańska
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INFORMACJA   PRAWNA  DLA SĄDU  DO WNIOSKU O ZWOLNIENIE Z KOSZTÓW

Jeśli Sąd nie  przyzna  mi zwolnienia z kosztów i będzie  mataczył  oraz  trzymał  pozew  bez
przekazania go pozwanej  tak  jak to robił SSO  R. Wasiewicz z pozwem przeciwko T  Mobile w
XII Wydziale  SO w  Lublinie  Sygn  akt XII GW 19/20 który  to SSO Wasiewicz trzymał  ponad
pół roku i wymyślał  matactwa  oraz  pełnomocników z  urzędu  raz po raz, żeby tylko nie uznać
mojego pozwu, to  będę zmuszona  zaskarżyć  tego   referendarza  oraz sędziego który popełni te
same  czyny  co SSO Wasiewicz do  prokuratury  oraz  wnieść  pozew  przeciwko Skarbowi
Państwa   jako   rekompensata   za   straty  finansowe  i  zablokowanie  dostępu  do   wymiaru
sprawiedliwości. 
Zwolnienia z kosztów częściowe  winien  jest udzielić  niezwłocznie po wpływie pozwu  oraz
przekazać  pozew  także  niezwłocznie  stronie pozwanej a nie  trzymać  pozew  i  uniemożliwiać
jego uwzględnienie z powodu   kwoty  roszczenia od pozwanej,  która  może się Sądowi wydawać
nienależna, ponieważ  nie jestem    wielką  firmą  lub  wielkim    przedsiębiorstwem. Ale   mam
stronę  internetową  www.bialy-orzel.edu.pl    na  której   zamieszczam  sprawy dotyczące
mojej  osoby  oraz  mojej działalności, z  którą  można się zapoznać,  aby wyrobić sobie zdanie o
mojej osobie  już znanej w Polsce.

Zasady uzyskania odszkodowania od Skarbu Państwa

Wyrok SN z 29.10.2004 r., III CK 485/03 

Osoba, która wskutek niezgodnego z prawem orzeczenia sądu poniosła szkodę, może dochodzić
rekompensaty  od  Skarbu  Państwa.  Sąd  Najwyższy  uznał,  że  warunkiem  koniecznym  do
występowania  z  takimi  żądaniami  jest  istnienie  rzeczywistego  i  adekwatnego  związku
przyczynowo-skutkowego  między  błędnym  orzeczeniem  sądu  a  szkodą  poniesioną  przez
skarżącego.Jako podstawę prawną swojego żądania wskazała art.  417 KC, zgodnie z którym (w
brzmieniu  obowiązującym  do  31.8.2004  r.) Skarb  Państwa ponosi  odpowiedzialność  za  szkodę
wyrządzoną przez funkcjonariusza państwowego przy wykonywaniu powierzonej mu czynności. 

Art. 115. Funkcjonariusz publiczny/państwowy to także  sędzia 

Dz.U.2020.0.1444 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
§ 13. Funkcjonariuszem publicznym jest:
1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
2) poseł, senator, radny,
2a) poseł do Parlamentu Europejskiego,
3) sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania 
przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania 
przygotowawczego,notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, 
osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy,
 referendarz sądowy  itd. 

   

                                                                       1.
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       Zniesienie  kosztów sądowych  czy  jest  konieczne i dlaczego   
      

Wysokość opłat sądowych w poszczególnych sprawach różni się. W zależności od wartości przedmiotu
sporu i rodzaju sprawy, samo rozpoczęcie procesu wiąże się z opłatą od pozwu, która może wynosić od
30 zł do nawet 100.000 zł.  Naliczanie  kosztów w postępowaniu cywilnym jest  lichwiarskim  systemem
pobierania  opłat   od wysokości roszczeń  odszkodowawczych  ,czyli   od  osób  pokrzywdzonych ,
swoisty  niczym  nieuzasadniony  podatek  lub  dosłownie  łapówka dla  sądu  lub dla  skarbu państwa  na
zasadzie  okradania  zaś w  Polsce  ustanowiony celowo  jako  bariera  dla  milionów  pokrzywdzonych ,
aby  im  nie udzielać  zwolnienia z  kosztów  sądowych.   System kosztów  sądowych w  krajach  gdzie
sądy są    instytucjami samofinansującymi  się  jest  być  może  uzasadniony aczkolwiek  także   bardzo
niesprawiedliwy,  dlaczego   to  bowiem ofiara    ma  płacić  za  prawo do  dostępu  do  sądu,  doprawdy
jest  to  bardzo  dziwne  i niezrozumiałe  i system  taki  jest  de  facto formą  łapówki  zamaskowaną  jak
koszty  sądowe za samo nawet dopuszczenie    pozwu przed  jego  rozpatrzeniem  .Jeśli  sędzia  jest
urzędnikiem  państwowym   na  pensji z  budżetu skarbu  państwa   to z    jakiej  racji są  naliczane  tzw.
koszty  sądowe? Czy dla  sędziego  za  jego  pracę  która  polega  na  czytaniu  oraz  analizie  akt  oraz
za  prowadzenie  procesu  sądowego  za  co  pobiera  pensję , czy  też może  za  pozytywne  rozpatrzenie
sprawy  ?  Komu więc  się  te  koszty  sądowe  należą  i  za co  ?  

Tym  bardziej,  że   sądy  oraz   pracownicy  sądów  jak   też   koszty   utrzymania   budynków
sądowych   pokrywane   są   także  z   budżetu  skarbu   państwa.  A  zatem   nie  ma  żadnego
uzasadnienia  taki  dziki  wyzysk  jakim  były do  tej pory koszty  sądowe.

To  tak  jakbyśmy  żądali   takich samych  kosztów  od  pokrzywdzonych  za  uwzględnienie
zawiadomienia  o  przestępstwie  przez  prokuratora,   analogia  jest  duża,  może  nie  identyczna ,
ale  dziedzina  i  zasada  taka  sama. Profesjonalny  prokurator  także  czyta  i   ocenia  akta,
prowadzi  sprawę  przed  sądem w  imieniu  ofiary  a  kosztów  dla  prokuratur  nie  nalicza  się.  
Dodajmy, że  adwokat  czyli  pełnomocnik pobiera  także słone  opłaty  za  reprezentację,  a  
wykonuje   taką  samą  pracę  jak  prokurator  czy  sędzia  a  nie  ma  prawa  do  dodatkowych    
lichwiarskich  kosztów  procesowych. 

Sędzia   może   jedynie   wnieść  zastrzeżenie   co   do   realnych    kosztów   roszczenia
odszkodowawczego ,  od  tego  jest  sędzią ,żeby  umieć  ocenić  stopień  oraz  rodzaj  szkody  ,ale
przecież nie  ma  prawa   kwestionować wysokości roszczenia  odszkodowawczego , dlatego że
sam  za  mało zarabia i czuje się  jak zwykły etatowy   urzędnik  biurokrata  . Ale  tak było do  tej
pory,   bo  sędziowie   za  mało  zarabiali  i  czuli  się  niedowartościowani.   Oczywiście,  przyznać
komuś  miliardy  nawet należne,  gdy samemu zarabia się    kilka  tysięcy, musi budzić  opory. Ale
nawet  nie miliardy, często dużo  mniejsze  kwoty .

Temat ten  jak  widać  dopiero  został  poruszony  i jest  z  pewnością  dla  wielu osób  niezwykle
istotny,  a  dla  wymiaru  prawa   także z punktu  widzenia  zasady  sprawiedliwości społecznej. 
Wnosiłam wiele  spraw cywilnych i za każdym razem postępowanie  zacinało się na  kosztach,
które były dla  mnie nie do  przeskoczenia, ale były  kruczkiem  prawnym na niedopuszczenie
powództwa. 
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O opłatach sądowych mówi się i pisze – z reguły źle. Jedni krytykują, że są za niskie, a inni, że za
wysokie – chociaż mają na względzie  te  same przepisy i  kwoty.  Za to  jedni  i  drudzy zgodnie
wskazują, że jest za dużo rodzajów opłat i są one skomplikowane. Wprowadzona do ustawy zasada
wnoszenia opłaty, a potem częściowego jej zwrotu, to dodatkowe koszty organizacyjne i finansowe.
Powodów skutecznego oddziaływania prawa jest znacznie więcej. Ponadto opłaty sądowe straciły
siłę bodźca wraz z deprecjacją sztywno określonych w ustawie kwot (niezmiennych od 14 lat). Są
też sprawy, które muszą zostać wniesione bez względu na wysokość opłat, bo taki jest przymus
ekonomiczny  lub  konieczność  życiowa.  Wówczas  zaporowość  opłat  staje  się  przyczyną
nieregulowania stanów prawnych lub nieformalnego obrotu. 

Opłata sądowa wbrew nazwie nie wywołuje żadnego świadczenia wzajemnego. Kto pozew wnosi,
nie może liczyć na uwzględnienie powództwa, ale na jego rozpatrzenie. Wniesienie opłaty należy
do warunków formalnych, bez których sprawa nie może otrzymać biegu. Sąd może jednak udzielić
zwolnienia,  wówczas  koszty  przejmuje  Skarb  Państwa.  Ustawodawca  zadbał  więc,  aby  żadna
sprawa nie mogła trafić do sądu bez opłaty, ewentualnie bez przyznania zwolnienia od należnej
opłaty. Jakie więc są funkcje i cele opłat sądowych? 
- Funkcja świadczenia wzajemnego opłaty sądowej nie występuje, bo rozpatrzenie sprawy nie jest
świadczeniem, ale realizacją konstytucyjnego prawa do sądu.

- Funkcja zwrotu kosztów wywołanych postępowaniem także nie występuje, bo koszty utrzymania
sądów należą do obowiązków państwa, w zasadzie nawet pozostają nieznane tak co do kosztów
rodzajowych, jak i jednostkowych dla konkretnej sprawy. Tylko część wydatków na utrzymanie
sądów jest rekompensowana przychodem z opłat sądowych.

- Funkcja zasilania budżetu występuje więc w ograniczonym względem wydatków zakresie, nie
można  jej  jednak  lekceważyć,  bo  pogłębiający  się  deficyt  może  doprowadzić  do  strukturalnej
zapaści  sądów  pozbawionych  koniecznych  środków,  np.  na  podwyższanie  wynagrodzeń
pracowniczych  i  konieczne  inwestycje.  Pracowników  łatwo  stracić,  jeżeli  płace  nie  są
konkurencyjne, a pozyskanie nowych i kompetentnych jest problematyczne z tego samego powodu.

-  Funkcja  powstrzymująca  przed  wnoszeniem  pochopnych  wniosków  i  żądań  jest  słuszna  i
powszechnie w świecie praktykowana. Można więc najwyżej dyskutować o jej kwotowym wyrazie.
Za  osoby  niemajętne  funkcję  powstrzymującą  przejmuje  procedura  zwolnienia  od  kosztów
sądowych.Dodajmy,  że  nieopłaconego  pozwu  czy  odwołania  sąd  nie  rozpozna,  chyba  że
niezamożny podsądny uzyska zwolnienie przez sąd z tej opłaty.
 Jednak w niedawnym orzeczeniu Sąd Najwyższy wskazał, że osoba spodziewająca się procesu
powinna wcześniej odkładać pieniądze na koszty sądowe.

                                                Czyli na co tak naprawdę  ? 
                     Czyli,że   Skarb Państwa ma zarabiać na  pokrzywdzonych ? 

Ten wniosek wynika  z  faktu,  iż  w każdym przypadku  koszty  sądowe są  składnikiem kosztów
procesu – a  jak się  oblicza  sam proces  , skoro  sędziowie  i inni  pracownicy sądów  pobierają
pensje  ? Czyli ,że  te  koszty  to łapówka oraz  celowa  bariera. 
12 mln spraw cywilnych wpływa każdego roku do sądów i większość z nich musi być opłacona.   7
lipca  2019   https://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/307079989-Koszty-sadowe-oplaty-za-niskie-i-za-
wysokie.html

          Powódka oraz Pełnomocnik mgr  Krystyna  Ziemlańska
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DANE Z  ROKU 2015
 z  których wynika układ  sprawczy  czyli mafia  jaki zachodzi  pomiędzy  Radą Nadzorczą a  tym
zarządem  oraz z  biegłym  rewidentem.

Poniżej są dane  na temat  okradania  mieszkańców  oraz   przykład  prawidłowych  naliczeń  
kosztów  lokalowych  dane  nt.  prowadzenia  księgowości   oraz  dane  o  umowach  zawieranych  
przez  zarząd  SM  Czechów.   Prezes  Zarządu SM Czechów  oraz  Rada  Nadzorcza dostali  ode  
mnie  wiele  pism   oraz  opracowań z  którymi  można  się  zapoznać   wraz  z  danymi  o 
prawdziwych  ciepłomierzach.     Podstawa  prawna  do  udzielenia mi odpowiedzi     - 
pełnomocnictwo  podpisane  przez  moją  matkę  oraz  przepisy spółdzielcze.

ŻADNEJ  ODPOWIEDZI W  ROKU 2015  NIE UDZIELILI  MI  PONIEWAŻ  RADY     
NADZORCZE  TO JEDNA  MAFIA  Z ZARZĄDEM SM CZECHÓW 

ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
6.Za opłaty, o których mowa w ust. 1–2 i 4, odpowiadają solidarnie z członkami spółdzielni, właścicielami 
lokali niebędącymi członkami spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami spółdzielni, którym 
przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w 
lokalu.

64. Spółdzielnia jest obowiązana, na żądanie członka spółdzielni, właściciela lokalu niebędącego członkiem 
spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo
do lokalu, przedstawić kalkulację wysokości opłat.  Prawo do mieszkania własnościowego w spółdzielni 
mieszkaniowej podlega dziedziczeniu na zasadach ogólnych.

8. Członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze 
własnościowe prawa do lokali, oraz właściciele niebędący członkami spółdzielni mogą 
kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. W przypadku 
wystąpienia na drogę sądową  ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na
spółdzielni.

W  załączeniu do wniesionych  materiałów  w  sprawie  zorganizowanej  przestępczości w SM
Czechów  pismo  z  dnia    2   marca   2015   r.  od   SM  Czechów  w   sprawie   nałożenia
nieuprawnionych   podwyżek  ,   które   było  rozesłane   do  wszystkich   mieszkańców   bez
uzasadnienia   podwyżek   CO   oraz   wyliczeń   kwotowych   jak   też    ilościowych.  Jest  to
fałszerstwo  spreparowane   bardzo   podstępnie,   skierowane   do   starych  ludzi   pierwszych
członków  SM Czechów z lat  70  oraz 80  tych,   nie  wiadomo  nawet  do  których  .  
W  piśmie  tym są  zamieszczone  fałszywe  dane  o tym, że  podwyżka  zaliczki  na  gaz ,  jest
spowodowana  rzekomo   aktualizacją ilości osób  zamieszkałych w  budynku bez  podania w
którym budynku  oraz  ilości  tych  osób  oraz z  powodu  ujemnego wyniku rozliczenia  gazu   za
rok  2015, 
 co  jest   kłamstwem,    tym  bardziej,  że   brak  jest   wszelkich  kwotowych  wyliczeń  takich
ujemnych wyników  od  SM Czechów  oraz  od dostawcy gazu.  Podobnie jest z  pozostałymi
podwyżkami  które   rada  nadzorcza  narzuca  wraz z  zarządem.

Pismo  to powołuje się  także   na  uchwałę  Rady  Miasta,  na taryfy   MPWiK  bez  kwotowych
wyliczeń  oraz  na uchwałę  rady  nadzorczej SM Czechów ,  która  nie  obejmuje   podwyżki  na
zaliczkę  na  CO  i powołuje się  na  rzekomą  podwyżkę  LPECu  wprowadzoną  na  usługę
konserwacji  CO. 
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Uchwała Nr 1178/XLV/2014 Rady Miasta Lublin   z dnia 16 października 2014 r. w sprawie 
określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

W  części dotyczącej   mieszkań: 

§ 1    Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości:
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych 0,73 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
3) od budowli 2% ich wartości.
§ 2   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.
§ 3   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2015 roku.

Dlaczego  uchwała  ta  nie  weszła w życie od  1  stycznia  2015  roku    tylko  dopiero  od  2  
marca  ? 
Jest  to bardzo proste, po  to, żeby  zamaskować  inne  podwyżki w  w.w  piśmie  na  takiej  
zasadzie,że  jest  wymieniona  wzrokowo  jako pierwsza  i  może  sprawiać  wrażenie, że  ta  
uchwała  dotyczy  wszystkich wymyślonych  podwyżek.  Podatek  ten  powinien być   wyliczony 
dla  każdego mieszkania odrębnie  .
                                                               
Pismo do  Rady Nadzorczej z  roku 2015  na które  nie  odpowiedziano. 

W  związku z  wniesieniem w  dniu 18  marca  2015  zawiadomienia  o przestępstwie  przeciwko
zarządowi SM Czechów   do Prokuratury Okręgowej w  Lublinie z  tytułu okradania  od  wielu lat
mieszkańców  SM Czechów  ,poprzez  wyłudzanie  nienależnych  kwot  doliczanych  bezprawnie
do  opłat  lokalowych ,wg załączonych danych,  jak  też w  powodu  wyłudzania  od mieszkańców
nienależnych  kwot we  współpracy z  firmą  ISTA   na podstawie  zainstalowanych   plastikowych
atrap   z wyświetlaczem imitujących  rzekomy  pobiernik   ciepła  ,made  in Indonesia , który został
przeze  mnie  zdjęty w   kaloryferów   przy  pomocy  pilniczka  do  paznokci  ,oraz   skierowany  do
jednostek  badawczych celem określenia  jego    parametrów  technicznych,( za  które  opłaty  czyli
okradanie  pobiera  spółdzielnia , nie  było  żadnych   wymyślonych  pomiarów  radiowych  ) a
także z  powodu  wyłudzania  przez  zarząd  SM Czechów     nienależnych  kwot   na  bezprawną
czynność   zwaną   wyodrębnioną  własnością   lokalu   od   mieszkańców   posiadających
własnościowe   prawo   spółdzielcze,   wzywam   Radę   Osiedla    SM  Czechów   do  zajęcia
stanowiska w w.w  kwestiach  oraz  zwroty wyłudzonych  i  nadpłaconych  kwot,  doliczanych
bezpodstawnie   do  czynszu   pod   nazwą    eksploatacja,  administracja,  zarządzanie,   mienie
spółdzielni  ,  fundusz  remontowy  , zaliczki na wodę , CO w  kwotach skandalicznie wysokich  ,na
które  brak jest   szczegółowego pokrycia w  sprawozdaniach  finansowych  czyli  szczegółowych
przychodach  i rozchodach tych kwot  oraz  co  do  zwrotu tych  kwot w terminie  jak  najszybszym.

W    załączeniu  dane  na temat  okradania  mieszkańców  oraz   przykład  prawidłowych  naliczeń
kosztów  lokalowych ze  spółdzielni w  Warszawie,  które  powinny  być  mniej  więcej takie  same
jak w  Lublinie ,  dane  nt.   prowadzenia  księgowości ,  zdjęcie  atrapy  ISTA  oraz  dane  o
umowach  zawieranych  przez  zarząd  SM  Czechów.   Prezes  Zarządu SM Czechów  dostał  ode
mnie  wiele  pism   oraz  opracowań z  którymi  można  się  zapoznać   wraz  z  danymi  o
prawdziwych   ciepłomierzach.      Podstawa   prawna   do   udzielenia  mi  odpowiedzi      -
pełnomocnictwo  podpisane  przez  moją  matkę  oraz  przepisy spółdzielcze.
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ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
6.Za opłaty, o których mowa w ust. 1–2 i 4, odpowiadają solidarnie z członkami spółdzielni, właścicielami 
lokali niebędącymi członkami spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami spółdzielni, którym 
przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w 
lokalu.

64. Spółdzielnia jest obowiązana, na żądanie członka spółdzielni, właściciela lokalu niebędącego członkiem 
spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo
do lokalu, przedstawić kalkulację wysokości opłat.  Prawo do mieszkania własnościowego w 
spółdzielni mieszkaniowej podlega dziedziczeniu na zasadach ogólnych.

8. Członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze 
własnościowe prawa do lokali, oraz właściciele niebędący członkami spółdzielni mogą 
kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. W przypadku 
wystąpienia na drogę sądową  ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na
spółdzielni.

W  załączeniu do wniesionych  materiałów  w  sprawie  zorganizowanej  przestępczości w SM
Czechów  pismo  z  dnia    2   marca   2015   r.  od   SM  Czechów  w   sprawie   nałożenia
nieuprawnionych   podwyżek  ,   które   było  rozesłane   do  wszystkich   mieszkańców   bez
uzasadnienia   podwyżek   CO   oraz   wyliczeń   kwotowych   jak   też    ilościowych.  Jest  to
fałszerstwo  spreparowane   bardzo   podstępnie,   skierowane   do   starych  ludzi   pierwszych
członków  SM Czechów z lat  70  oraz 80  tych,   nie  wiadomo  nawet  do  których  .  
W  piśmie  tym są  zamieszczone  fałszywe  dane  o tym, że  podwyżka  zaliczki  na  gaz ,  jest
spowodowana  rzekomo   aktualizacją ilości osób  zamieszkałych w  budynku bez  podania w
którym budynku  oraz  ilości  tych  osób  oraz z  powodu  ujemnego wyniku rozliczenia  gazu   za
rok  2015,   co jest  kłamstwem,   tym  bardziej, że  brak jest  wszelkich kwotowych  wyliczeń
takich ujemnych wyników  od  SM Czechów  oraz  od dostawcy gazu.  Podobnie jest z  pozostałymi
podwyżkami  które  mafia w    Radzie  Nadzorczej   narzuca  wraz z  zarządem.
Zgodnie z  obecnym  ich  jaskiniowym statutem  SM Czechów  uchwałę    ich rady  nadzorczej
może  zaskarżyć  tylko  członek  spółdzielni  , a wiadomo,że  żaden emeryt  tego nie zrobi bo się  na
tym nie  zna,  i dlatego taka  przestępcza  działalność  mogła  im  cały czas  uchodzić  bezkarnie.

Pismo  to powołuje się  także   na  uchwałę  Rady  Miasta,  na taryfy   MPWiK  bez  kwotowych
wyliczeń  oraz  na uchwałę  rady  nadzorczej SM Czechów ,  która  nie  obejmuje   podwyżki  na
zaliczkę  na  CO  i powołuje się  na  rzekomą  podwyżkę  LPECu  wprowadzoną  na  usługę
konserwacji  CO. 

Uchwała Nr 1178/XLV/2014 Rady Miasta Lublin   z dnia 16 października 2014 r. w sprawie 
określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

W  części dotyczącej   mieszkań: 

§ 1    Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości:
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych 0,73 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
3) od budowli 2% ich wartości.
§ 2   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.
§ 3   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2015 roku.
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Dlaczego  uchwała  ta  nie  weszła w życie od  1  stycznia  2015  roku    tylko  dopiero  od  2  
marca  ? 
Jest  to bardzo proste, po  to, żeby  zamaskować  inne  podwyżki w  w.w  piśmie  na  takiej  
zasadzie,że  jest  wymieniona  wzrokowo  jako pierwsza  i  może  sprawiać  wrażenie, że  ta  
uchwała  dotyczy  wszystkich wymyślonych  podwyżek  przez  mafię   zarządu oraz  rady  
nadzorczej SM Czechów. Podatek  ten nie jest  wyliczony dla  każdego mieszkania odrębnie  i nie  
wiadomo  ,  gdzie  i w czym  jest ukryty,  a  może  być  ukryty  na  przykład w  podwyżce  na CO 
zaliczka  albo w  innej podwyżce , co jest  normalne przy  podwójnej  księgowości  , nad  którą  
czuwa  mafioso  pan  Toruń zastępca  prezesa  SM Czechów.
                                                                              
   Weźmy się  teraz  za  koszty   czynszów  oraz  inne  czyli  koszty  ogólnie.
Przykładem  będzie  mój  blok w  Lublinie  przy  Paderewskiego  4.  Jest  w  nim  205    mieszkań,
za  które  trzeba  było  wnieść  określony  wkład  mieszkaniowy w  roku  1980  lub wcześniej.
Czynsz  za  każde  mieszkanie  nawet  wykupione  ,tak  jak  mojej  matki  na    podstawie
spółdzielczego  własnościowe prawo do lokalu, wynosi    obecnie miesięcznie  od  300  do  4500
złotych  wraz z  opłatami za  gaz  i  innymi  kosztami zwanymi  kosztami  eksploatacyjnymi , bez
kosztów  ogrzewania   oraz   wody.   Daje   to   miesięcznie  sumę  dochodów  dla   spółdzielni
mieszkaniowej  Czechów około  70-   80.  000  tysięcy  czyli   na rok  ponad   700  tysięcy,  przez
35  lat mieszkania  od roku  1980  czyli  od  wprowadzenia  się  do  krzywego  pustostanu który
trzeba  było od  razu  na  własny koszt  wyposażać - i to   tylko  za  ten jeden  blok około  30
milionów  złotych.  

Nie licząc  kilkuset innych  bloków  należących  do  tej  spółdzielni.  Czynsze  i  inne  opłaty   były
i są  sukcesywnie  podnoszone  bez  żadnego uzasadnienia.  Nie  ma  żadnych osób w  ramach
opłat czynszowych  do sprzątania  klatek  schodowych  ,   piwnic , mycia    okien  na klatkach
schodowych,   mieszkańcy sami muszą  sobie  organizować  takie  sprzątanie we  własnym zakresie
lub sprzątać  sami.  Dozorcy  przespacerują się  po ciągle  zasypanych  śmieciami  trawnikach
wokół  bloku  i  tylko  z  grubsza  coś  tak  pozbierają,  remontów  jako takich  nie  ma,  ostatnie
remonty  polegały  na ocieplaniu  bloku  i  malowaniu     tego  slamsu , bo tak  wyglądał  nas z blok
przed   pomalowaniem   go  oraz  ociepleniem,    nie  wiadomo,  ile  kosztowało  nas  to  ocieplanie,
wszelkie   inne  remonty w  mieszkaniach  ludzie  muszą  tej samej  spółdzielni  płacić , czy  to za
wymianę  uszczelki ,czy  to za inną drobną  usługę  i   to  bardzo  często z  głodowych  emerytur ,
tak  jak  moja  matka.  
Jest  to  oczywisty   wyzysk   oraz   okradanie   ludzi,   bowiem   powinno   się   przy  opłatach
czynszowych  uwzględniać  koszty  rzeczywiste  czyli  koszt  budowy  bloku, koszt wszelkich
instalacji wliczonych w  raty  za  mieszkanie ,   a  w  przypadku  wykupienia  mieszkania  bez
takich  opłat,  i co  miesiąc  koszty  użytkowe czyli woda,  światło,  ogrzewanie,    oraz  okresowe
dopłaty za  jakieś  konieczne  remonty  lub  inne  niezbędne koszty  jak  sprzątanie,   czy  też
remont  dachu  albo  wymiana  instalacji  elektrycznej  etc.    
              
Wynika z  tego,że  ludziom   należy się  zwrot  nadpłaconych czyli  bezprawnie  wyłudzanych
kosztów  wliczanych w  comiesięczny czynsz  jako  koszty  spółdzielni,  które  należałoby wreszcie
rozliczyć   za   te   całe  lata   złodziejstwa    wraz  z   obniżeniem   opłat   lokalowych.
Na  co  i dla  kogo  ma   płacić  co  miesiąc   jeden  tylko  blok    prawie  900.000  tysięcy złotych
tych  wymyślonych  opłat? A  do czyjej  kieszeni   szły  i   idą  dochody  z opłat  zwanych  opłatami
eksploatacyjnymi ?  Jak  wynika z jaskiniowego  statutu  SM Czechów,  wielu  osobom   zarządy
tej  spółdzielni  zwróciły  wkłady  mieszkaniowe  oraz  budowlane,  i  mieszkają  za  darmo, w
wyremontowanych  przez  spółdzielnię  mieszkaniach ! A  te  'straty' pokrywali  inni  mieszkańcy.
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 STARY CZECHÓW W  CZASIE  BUDOWY OSIEDLA

KOMENTARZ:
Ten teren  nie  należał   nigdy  do PZPR , ale  do  przedwojennych  właścicieli  gruntów  ,ale w
komunie  ugruntowało  się  nowe  komunistyczne  prawo,  na mocy  którego  mieszkańcy  byli  i
nadal  są  okradani !  Okupant  sowiecki zamienił  się w  okupanta post  sowieckiego , czyli  takiego
pomalowanego  na  kolorowo ,  oraz  przykrytego reklamami  i propagandą  sukcesu. 
Ten sam  okupant  zrobił sobie też  takie  prawo, żeby  Najwyższa Izba Kontroli   nie  mogła
kontrolować  takich złodziejskich  spółdzielni,   które  mają  swoje  rady  nadzorcze ,  które  żerują
na  pieniądzach  mieszkańców. Spółdzielnia  ta  jest  przestępczym procederem,  nie  ma  żadnego
powodu , aby mieszkańcy z własnych emerytur    oraz  pensji  utrzymywali  prezesa  oraz  jego
kompanów  i  rady  nadzorcze  ,oraz  ćwoków w  biurze  administracji  osiedla.  Siedzą  tam jakieś
buraki,  które  nic  nie  robią , warczą  do  ludzi  ilekroć  ma się  jakiś  problem,  gówna,  które
powinny zbierać  papierki  na  ulicy  , które  traktują  swoich sponsorów ,   czyli mieszkańców jak
śmieci ,   bo  to władza PO  PZPR -  jak w  stalinizmie! Blokują  dostęp  do rady  osiedla  i
zachowują się   jak  udzielni  władcy. 

Zarządy  tej  spółdzielni zrobiły sobie  doskonały  interes  dochodowy  na    opłatach  lokalowych .
Nie  jest to  przecież zakład  pracy  ani  prywatne  przedsiębiorstwo ani  spółka  ,  która  zatrudnia
mieszkańców   jako  pracowników , ale  bezkarna  mafia  złodziejska  od  dziesiątek lat  !   Prezes  i
spółka  (  w kolejnych zarządach  tej   zatoki  świń)  zarabiają   na nas   gigantyczne  pieniądze,
pobierają  bezprawnie   z naszych    pensji  oraz  emerytur  i zasiłków  gigantyczne  pensje,  za  nic
nie robienie   a  właściwie  tylko  za  malwersacje  finansowe  oraz  wygodne  życie w  luksusie !
Stanowiska  zarządców takiej  spółdzielni jak  też  cała  administracja , powinny  być  finansowane
z  dochodów   komercyjnych   czyli  wynajmów   obiektów , sklepów  i biur  jakich  nie  brakuje.
240  pracowników  administracji   z  pensjami  przykładowymi  średnio   5.000  zł  miesięcznie  dla
każdego, daje  miesięcznie  kwotę  1 mln  200  tys.   czyli  praktycznie z   kilku   bloków najwyżej ,
po  potrąceniu kosztów  użytkowych . Tymczasem  ściągane  są  od  lat  kosmiczne kwoty czyli
1mln 200 tys.  nie z  kilku  ale z  kilkuset  bloków  na  tę  mafię  !    
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Z  pracy  wychodzą  już po  godzinie  14 - tej  a  nawet  13-  tej  na Choinach, gdzie  mają  siedzibę,
i warczą  do ludzi   jak wściekłe  psy .  Dosyć  tego  !  Trzeba  odzyskać  od  nich te    miliony
wyprowadzone  na  ich  koszty administracji  dopisywane  bezprawnie  do  każdego  mieszkania
oraz  inne  zmyślone  koszty, sprawdzić    na  czyje  konta  te setki  milionów  były przelewane  i
jak  były  księgowane  oraz  jakie  były  kontrole   ich  rady nadzorczej, bo  na pewno    kontrole   te
były  fałszowane.  Z  opinii  ich  biegłego rewidenta  za  rok  2013 wynikają   duże straty , zaś  sama
opinia   była   prowadzona   metodę   wyrywkową  ,  czyli   mafijną   i   nie   zawiera   żadnych
szczegółowych  wyliczeń , tylko  ogólne  zestawienie  bilansowe  , czyli  sfałszowane  dane.  
Wg  moich wyliczeń  nasze  mieszkanie   było  obciążone  nadmiernymi  kosztami  i  należy się
nam zwrot  wszelkich  nadpłat   ,które  wynoszą  mniej  więcej    około  48  tysięcy  złotych
(  minimum  45.000  )  czyli  200  złotych  mniej  niż  wasz  czynsz     liczony  x  12  mcy oraz  x
20 lat  od czasu   wykupienia  własnościowego  mieszkania.

 Za  sam  fundusz  remontowy  dla  naszego  bloku    wyłudzanych    jest   96  zł  na m-c  razy  205
mieszkań  =  19  tys  680  zł  za  miesiąc   -  razy 12  mcy  =  236  tysięcy rocznie   -  na co idą  te
pieniądze  ?  236 tysięcy rocznie  razy  kilkaset  bloków  daje miliony  !  Dla  kogo??

Na  fundusz   remontowy  powinno się   płacić  na  określone   potrzeby  i  jeśli   jest   fundusz
rezerwowy , nie   ma potrzeby  płacić  co  miesiąc, a  koszty  pracy  administracji  można  pokrywać
z  dzierżawy  obiektów  komercyjnych  jakich jest  wiele  a  nie  ściągać  miliony od  mieszkańców.

Brak  jest  danych  ,co to  są koszty  zarządzania  oraz za  jakie  i  które  mienie  spółdzielni
mieszkańcy  płacą  od  wielu lat,  brak jest  danych  co wchodzi w zakres  eksploatacji,  brak jest
rozliczeń z  LPECEM  oraz  dostawcą  wody  oraz za inne  składniki.    Mieszkanie  nasze  nie  było
nigdy  remontowane  przez  SM Czechów,  tak jak  inne  wybrane  mieszkania,  musimy wymieniać
wszystkie  ościeżnice  oraz  drzwi w  tym wejściowe  aby wymienić  stary  lentex  z  roku  1980,
jest to  koszt  w  WOCE    około  700  zł  za  jedne  drzwi wewnętrzne    razy  6 oraz  dodatkowy
koszt  za  drzwi wejściowe.  Mama  ma  reumatyzm  od  betonowej  podłogi a ja  jestem regularne
w  zimie  przeziębiona ,  dywany  tego nie  zmienią,  poza  tym, że kosztują  prawie  tyle  samo  co
drzwi  wraz z  ościeżnicami.  

Do  wymiany  są  także  wszystkie  baterie   oraz  krany z  roku  1980,  zlewy  oraz  konieczny jest
remont  instalacji  czyli  rur  pod  wanną  i  inne  rzeczy  jak  wyrównanie  podłóg  oraz  ścian.
Czynszu  zawyżonego od  marca  2015  nie  płacimy zgodnie z  moim  pismem  do SM Czechów z
powodu  okradania  nas  i  nie  udostępniania  szczegółowych kosztorysów  oraz  rozliczeń  za
nadpłacane  CO    oraz  eksploatację, administrację, zarządzanie,  mienie  spółdzielni  i fundusz
remontowy . 

UMOWY  SPÓŁDZIELCZE 
Ustaliłam  także  jeszcze  jedną  metodę  wyłudzania  pieniędzy od starych członków  SM Czechów
poprzez  wprowadzenie ich w  błąd    podstępną  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 pełnomocnik zarządu SM Czechów,tak   jak  wiele  innych  osób. 
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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. 

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 .  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. 

 Za  wyłudzane   od wielu  nadpłaty     nie  mających  pokrycia w  szczegółowych   rozliczeniach
(   przychody  oraz  rozchody  za    nasz jeden blok mieszkalny  oraz  za  wszystkie  inne   bloki)  
należy się  nam  zwrot  tych wyłudzonych  kwot.

Bilans  płatniczy  musi  wyszczególniać  za  każdy  blok  mieszkalny sumę  wpłat    na 
poszczególne  składniki  czynszu,   wydatki, - straty z jakiego  tytułu,  nazwy  
przedsiębiorstw  obsługujących  spółdzielnię  oraz w  jakim zakresie,   oraz  bilans  ogólny  
za  całe  osiedle  i całą  spółdzielnię. Takich  bilansów  nigdy w  SM Czechów  nie  ma  i  
nie  było. 

GDZIE  SĄ  DOSTĘPNE  DANE Z  KONT   BANKOWYCH  SM CZECHÓW  ???
Bilans jednostki gospodarczej powinien posiadać następujące cechy:  zupełność,  rzetelność,  
sprawdzalność,  ciągłość,  przejrzystość.

Jak wiemy w rachunkowości każdą operację zapisujemy na kontach księgowych. Np. na koncie 
„rachunek bankowy” zapisujemy każdy przelew przychodzący, jak i każdy przelew wychodzący 
(czy np. pobranie przez bank opłaty za konto). Dzięki temu wiemy, po   podsumowaniu wszystkich 
tych operacji, ile jest w danym momencie na koncie „rachunek bankowy”. 
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Konta mogą jednak być różne,  może to być również „kasa”,  która określa ile pieniędzy jest  w
firmowej kasie, czyli np. w gotówce w siedzibie firmy. Może to być również konto „zobowiązania
wobec dostawców”, które określa ile na daną chwilę musielibyśmy zapłacić naszym dostawcom,
czyli  mówiąc  prościej  ile  mamy  niezapłaconych  faktur.   Konta  można  więc  podzielić  na:
-  takie,  które  pokazują  faktyczny  stan  posiadania  firmy,  czyli  co  firma  ma  –  Aktywa
- takie, które pokazują skąd firma wzięła to co ma – czyli Pasywa

Pasywa informują skąd pochodzą środki (źródła finansowania) – może to być wkład własny, zysk,
zobowiązania jak i kredyt bankowy. Aktywa mówią nam w jakiej formie posiadamy środki – np.
pieniądze na rachunku bankowym, w kasie,  należności od kontrahentów (płatności które muszą
zapłacić,  czyli  ich  „zobowiązania  do  zapłaty”),  w  formie  budynków  samochodów  czy  innych
środków  trwałych,  a  także  wartości  niematerialne  i  prawne  –  licencje,  prawa  autorskie,
oprogramowanie. 

Konto bilansowe służy do ewidencji zmian w stanie składników aktywów i pasywów ujętych w
bilansie.

W związku z tym zadaniem tych kont jest:

• przejęcie stanów początkowych z bilansu otwarcia (bilansu początkowego),
• ujęcie zmian tych stanów spowodowanych zaistniałymi operacjami gospodarczymi,
• wykazanie  stanów  końcowych  poszczególnych  składników  aktywów  i  pasywów  celem

prezentacji ich w bilansie zamknięcia (bilansie końcowym).

Bilans - zestawienie wielkości równoważących się.

• Bilans (rachunkowość)

• W języku potocznym bilans występuje jako synonim słów: podsumowanie, zestawienie.

• W odniesieniu do poszczególnych przedsięwzięć gospodarczych (kampania reklamowa, 
opracowanie nowego produktu, modernizacja wyposażenia, likwidacja zakładu itp.) 
bilansem nazywa się czasem zestawienie nakładów, wydatków lub kosztów z jednej strony i
korzyści (nie zawsze policzalnych), przychodów, zysków itp. z drugiej strony.

• Bilans płatniczy 
• Bilans obrotów kapitałowych 

• Bilans handlowy
• Bilans obrotów bieżących

W gospodarce narodowej bilansem nazywa się zestawienie ilustrujące powstawanie i 
wykorzystanie rozmaitych wielkości lub ich przepływy (wpływ i wypływ), np. bilans 
środków (zasobów) pieniężnych, bilans siły roboczej, bilans paszowy, bilans gospodarki 
narodowej.
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• W dziedzinach technicznych bilans to zestawienie wpływających i wypływających z procesu
technologicznego czynników, np.: 

• bilans materiałowy (bilans mas)
• bilans cieplny
• bilans energetyczny

Pod  linkiem   http://www.sm-czechow.lublin.pl/data/spr2014/bilans2014.pdf można  zapoznać 
się ze  sfałszowanym  bilansem SM Czechów  za  rok  2014,   brak  jest w  nim  kwot  za  opłaty  
lokalowe  ,  brak  jest  nawet  takiej nazwy  jak  wpływy z  opłat  lokalowych  ( czynszów)  oraz    
rozchody  tylko zamaskowane  kwoty  (  bez  podania  PLN lub  zł)   a  sensie  ogólnym  jako  
fundusze,  rezerwy,  należności, wartości ,zaliczki,  i inne  zobowiązania.

Pod  linkiem http://www.sm-czechow.lublin.pl/data/spr2014/rzis2014.pdf  można  zapoznać się 
ze  sfałszowanym  rachunkiem strat  i zysków za   rok  2014   który  podaje zupełnie   ze  sprzedaży 
produktów  (  jakich?)  inne  kwoty  niż    bilans   oraz  minimalny zysk  netto  i same  straty  co   
budzi  poważne  wątpliwości, zważywszy, że  za jeden  tylko  blok  Paderewskiego  4 -  179  zyski  
brutto wynoszą  co  miesiąc około  miliona  złotych  razy    wszystkie  bloki w  SM Czechów  daje  
to setki  milionów zysków   bez  żadnych  strat.                           

Pod  linkiem http://www.sm-czechow.lublin.pl/data/spr2014/sprn2014.pdf  można  zapoznać się
ze  sfałszowanym sprawozdaniem  rady  nadzorczej w  którym  nie  ma  żadnych  kwotowych 
wyliczeń  ale  same  ogólniki w  tym  takie  zdanie: 

Nie  wiadomo  jednak  na czym  ta  korekta polegała  i jakich dotyczyła  kwot.

Dotyczy   to  atrap ISTY  podobnych  do rzekomych    pomierników ciepła  na  starych  
kaloryferach. 

Czytaj  swojego zaufanego czyli dobrze  opłacanego mafijnego   rewidenta. 
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Rzekomo  wnikliwie  oraz  w  pełni  realizowane  mydlenie  oczu tą  wnikliwością  oraz  
rzetelnością  .

                             

              A TU  JAK  FAJNIE  JACY WIELCY SPOŁECZNICY 
                                       OD OKRADANIA  MIESZKAŃCÓW
Ten  piękny psychologiczny wizerunek bardzo ociepla  fakt okradania  ludzi od  wielu lat ! 
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 SFAŁSZOWANE   SPRAWOZDANIE ZARZĄDU   S M    CZECHÓW ZA  RK  2014.   

Brak  w  nim  wyliczeń , są  prawie  same  tabelki  i ogólne dane  bez  kwotowych rozliczeń   jak  
też  maskowanie  okradania  ludzi  masą  informacji technicznych   i zestawieniami,  które są   
trudne do  pojęcia  przez  przeciętnego człowieka  jak wskaźniki , cykle  obrotowe  , cykle  rotacji  
zobowiązań,   złota reguła  bilansowa stosowane w  produkcji  i inne . 

Na  przykład  : Złota reguła bilansowa – zasada polegająca na tym, że całość posiadanych przez
przedsiębiorstwo aktywów stałych jest finansowana przy pomocy kapitałów własnych.
Zgodnie z tą zasadą trwałe składniki aktywów powinny być finansowane kapitałem własnym, gdyż
ta  część  majątku jest  długoterminowo  związana  z  przedsiębiorstwem,  więc  charakteryzuje  się
niskim  tempem  zamiany  na  gotówkę,  dlatego  powinna  być  sfinansowana  bardziej  stabilnymi
kapitałami, oddanymi do dyspozycji przedsiębiorstwa na długi okres.   Powyższa reguła powinna
być stosowana przez przedsiębiorstwo stosujące konserwatywną, bezpieczną politykę finansową.

Wskaźnik  rotacji  zobowiązań  pokazuje  liczbę  dni,  jaka  potrzebna  jest  przedsiębiorstwu
dospłacenia  swoich  zobowiązań  krótkoterminowych.  Zbyt  wysoka  wartość  wskaźnika  może
świadczyć o trudnościach przedsiębiorstwa w regulowaniu swoich bieżących zobowiązań.

Cykl  obrotowy   cykl konwersji gotówki (ang. CCC –  cash conversion cycle), zwany również
cyklem kapitału obrotowego netto bądź cyklem środków pieniężnych – miernik wykorzystywany
do  analizy  aktywności  spółki.  Pokazuje  okres,  jaki  upływa  od  momentu  odpływu  gotówki
przeznaczonej na zakup czynników produkcji (moment spłaty zobowiązań), do momentu wpływu
gotówki z tytułu należności. Diagnoza dotycząca  płynności finansowej przedsiębiorstwa wymaga
bardzo  dokładnej  analizy  cyklu  eksploatacyjnego,  zwłaszcza  jego  długości  oraz  terminów
inkasowania  należności  i  regulowania  zobowiązań.  Powstaje  więc  potrzeba  zbadania  poziomu
kapitału  obrotowego i  porównania  go  z  poziomem  elementów  majątku  i  źródeł  finansowania
krótkoterminowego, które wpływa na ten kapitał.

Budowa cyklu obiegu gotówki w firmie.

W każdej firmie w cyklu produkcyjnym występują takie same elementy cyklu:

1. Zakup materiałów (na kredyt).
2. Rozpoczęcie produkcji.
3. Przeniesienie gotowych produktów do magazynu.
4. Wysłanie ich z magazynu do odbiorców (którzy kupują na kredyt).
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5. Spłacenie należności przez odbiorców - firma odzyskuje gotówkę i może znów zakupić 
materiały.

6. Spłata zobowiązania za materiały przez firm

Sprawozdanie  zarządu za rok 2014    robi   ponadto wrażenie  zadłużenia  mieszkańców,  samych  
strat  oraz  braku  środków ! Dane finansowe  są podawane  prawie wyłącznie jako udziały 
procentowe w  kosztach a  nie  na  podstawie  szczegółowych  wyliczeń. 

1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. SM CZECHÓW
Praktycznie jedyne    podane  kwoty  poza dwoma  lub trzema  dodatkowymi.

Roczne koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi w skali całej Spółdzielni z uwzględnieniem
wyniku za rok 2013 r. wynoszą ogółem 30.958.993,35 zł. Natomiast wpływy z opłat za lokale na 
pokrycie tych kosztów stanowiły wg naliczeń kwotę 31.689.955,15 zł. Powyższe wskazuje, że 
roczne wpływy nie zbilansowały się z wielkością poniesionych kosztów i były wyższe o 730.961,80
zł. Nadwyżka środków
finansowych z roku 2014 zgodnie z prawem spółdzielczym została przeksięgowana   do 
rozliczenia w saldzie środków finansowych planowanych na rok 2015.

PRZYKŁAD  FAŁSZERSTWA FINANSOWEGO ZARZĄDU  SM CZECHÓW  

2. Remonty i modernizacje
Podstawowym  źródłem  finansowania  działalności  remontowo  modernizacyjnej  w  2014  r.  były
środki własne Spółdzielni, czyli odpis na fundusz remontowy. Fundusz remontowy w wysokości
13.815.636,60 zł pochodził z następujących    źródeł:

1. Odpisy podstawowe od lokali mieszkalnych i garaży ……………..+ 10.580.298,51 zł

 Brak jest  jednak  danych  kwotowych z  rozliczenia   tego  funduszu  za  11  tys.   792
mieszkania   tylko  diagram z  procentowym udziałem w  wydatkach  . 
 Każdy  blok  powinien  mieć swój   odrębny fundusz  remontowy  .100  czy nawet 200   tysięcy
rocznie daje  bardzo dużą  kwotę  na wszelkie remonty,  adaptacje  i   modernizacje  w tym w
mieszkaniach,  która   to kwota nie jest  nawet możliwa  do  zużytkowania  przez  cały rok  i
powinna  być  jako kwota  stała na  koncie  Spółdzielni  i tylko  uzupełniana w razie  określonych
potrzeb  przez  mieszkańców  każdego  bloku.  Obecnie blok większy sponsoruje blok mniejszy  !
Po ociepleniu wielu  bloków praktycznie  wszelkie remonty się  skończyły( a są  potrzebne  nam
remonty  zsypów,   grzyb w windach, suszarni  i inne).   

Sprawozdanie  zarządu podaje,że w  SM Czechów  jest  tylko  11  tys 792  mieszkań , ale  wg
prawdziwych  innych w SM Czechów  mieszka  ponad  60 tysięcy  ludzi.

Czechów – licząca ok. 60 tys. mieszkańców dzielnica mieszkaniowa Lublina w północnej części 
miasta. Administracyjnie dzieli się na dwie części: Czechów Północny i Czechów Południowy.      
Wikipedia
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Wobec tych danych  koszty  na  sam  tylko  fundusz  remontowy  powinny wynosić  tylko  ze  100
bloków  około   20  milionów  złotych  rocznie  ,  a   bloków  jest   dużo  więcej.  Wyliczenia  w
przybliżeniu  dla  tego funduszu  :
96  zł  X  205  mieszkań  u  nas w  bloku  =   19.680  zł  x 12  m-cy  =  236 tys.  160 zł  x  100
bloków  =  23  miliony  zł / 616  tysięcy /  000  . Tak samo  jest z kosztami zaliczki na CO  oraz
kosztami  na administrację  oraz  tzw.  eksploatację  i zarządzanie  oraz  jakieś  mienie  dwa  razy
po  90 złotych  od  każdego  mieszkania ,  co daje  dziesiątki dodatkowych  milionów  złotych
zysków  !  Nie  mówiąc  o wpływach  komercyjnych z  ponad  300  lokali  użytkowych, pawilonów
handlowych  i innych ,  ale sprawozdania zarządów  nie podają w  ogóle  ilości  bloków.  Tylko  na
samym osiedlu Paderewskiego  jest  co najmniej kilkadziesiąt  bloków  razy  8    osiedli. 
Dzielnica składa  się  z  kilku osiedli  mieszkaniowych nazwanych nazwiskami słynnych polskich
kompozytorów i wirtuozów (od północy): Szymanowskiego, Paderewskiego, Chopina, Karłowicza,
Henryka Wieniawskiego, Moniuszki, Lipińskiego i Nowowiejskiego. Południowe osiedla – Osiedle
Lipińskiego i Osiedle Moniuszki przylegają do centrum Lublina i dzielnicy akademickiej.

.         

                                    BLOKÓW  MIESZKALNYCH  BRAK

Ogółem powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych i użytkowych w Spółdzielni
na koniec 2014 r wynosi 670.306 m2.
                                   Dane  ze  strony  :    
http://www.sm-czechow.lublin.pl/data/spr2014/sprz2014.pdf
Wg danych SM Czechów  na  stronach z  informacjami  o   działalności  gospodarczej 
poszczególnych osiedli ,    http://www.sm-czechow.lublin.pl/index.php/sprawozdania-2014,   na pewno  
sfałszowanych,   bo wykazują same  straty  tylko dla samego  funduszu remontowego,  
poszczególne osiedla  mieszczą  bardzo  niewielką  liczbę  bloków mieszkalnych,  zwanych  
budynkami  mieszkalnymi:

1. Oś.  Moniuszki  -17  bloków
2. Oś.  Wieniawskiego -  16  bloków
3. Oś.  Lipińskiego -  21  bloków
4. Oś.  Chopina -  41  bloków
5. Oś. Szymanowskiego  -24  bloki
6. Oś.  Paderewskiego  - 24  bloki
7. Oś.  Karłowicza -  13  bloków   

RAZEM  LICZBA  BLOKÓW   wynosi  tylko   156  ,    co  jak   na   tak  dużą   spółdzielnię
mieszkaniową, wydaje  się  bardzo  małą liczbą.    60 tysięcy mieszkańców podzielić  na  156
bloków daje  384 mieszkańców w jednym  bloku, przy  czym  są  bloki   duże (w większości) oraz
mniejsze  i daje  to około  7  osób  w każdym mieszkaniu ,  nawet w  kawalerce , czyli niezależnie
od  metrażu  mieszkania a mieszkania  są przeważnie dwu i trzy  pokojowe,  bardzo   rzadko  4
pokojowe  i więcej . W każdym pionie w moim  bloku są  kawalerki  na  środku  klatki schodowej
( 3  mieszkania  na  piętro    po 1-2  -3 pokoje.)    

OPINIA  BIEGŁEGO REWIDENTA   BRAK  DANYCH 
 Opinie  tego typu   są  typowe  dla  środowiska  spółdzielni  mieszkaniowych  oraz  innych  post
PRLo-wskich biznesów  państwowych  oraz  skomercjalizowanych.  Są to  praktycznie  takie same
opinie wystawiane  na  zasadzie  uznaniowego  stwierdzenia  rzekomo  biegłego finansisty  do
spraw księgowości   ,czyli  dosłownego przepisania  danych z  oficjalnych  bilansów  aktywów  i
pasywów  oraz  stwierdzeniem  ich  zgodności.  
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Opiniami  takimi można  sobie  dosłownie podetrzeć  d...ę , ponieważ  nie  jest ani  wynik  audytu  
ani  rzetelnej  kontroli  finansów , ale    tylko  opinia ,  jaką  może sobie  wystawić  każdy, i  nie  jest
to żaden  dokument  prawny  ,ale   stronnicza   opinia  podstawionych  biegłych  rewidentów.           

Opinia biegłego rewidenta jest to dokument zawierający wnioski końcowe i konkluzje wynikające
z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego. Na czym  to  badanie finansowe   w  SM  
Czehów polega ,    opinie  te  nie określają  i  nie wymieniają  nawet  nazw  dokumentów.   Wydanie
opinii o badanym sprawozdaniu finansowym stanowi główny cel badania sprawozdania 
finansowego.    Opinia biegłego rewidenta    powinna  być uzupełniona o raport z badania i 
dokumentację rewizyjną.    Opinia powinna zawierać następujące części składowe: 

• tytuł opinii, 
• adresata opinii, 
• nazwę jednostki, 
• wstęp, 
• określenie norm i zasad badania, 
• stwierdzenie o uzyskaniu wystarczającej pewności do wydania opinii, 
• opinię właściwą, 
• ewentualne uzupełniające objaśnienia, 
• dane identyfikacyjne biegłego rewidenta, 
• dane identyfikacyjne podmiotu uprawnionego do badania, 
• datę wyrażenia opinii. 

Rodzaje opinii

• opinia bez zastrzeżeń jest wyrażana, gdy sprawozdanie finansowe i księgi rachunkowe są
zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości, a ewentualne naruszanie prawa bądź statutu
lub  umowy  jednostki  oraz  nie  usunięte  uchybienia  nie  są  istotne  dla  przejrzystości  i
wiarygodności badanego sprawozdania finansowego, 

• opinia z zastrzeżeniem jest wyrażana wyraża , gdy z winy jednostki lub przyczyn od niej
niezależnych  nastąpiło  ograniczenie  zakresu  badania  lub  zaszły  okoliczności,  które
uniemożliwiające  uzyskanie  wystarczającej  pewności  co  do  wiarygodności  niektórych
pozycji  badanego  sprawozdania  finansowego  ale  nie  ma  to  ujemnego  wpływu  na
wiarygodność  sprawozdania  jako  całości.  Zastrzeżenia  wynikają  z  ograniczenia  zakresu
badania lub z odstępstw od obowiązujących zasad rachunkowości, 

• opinia negatywna jest wystawiana wówczas, gdy nie są spełnione warunki umożliwiające
wydanie opinii bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami, a nie istnieją przesłanki do odmowy
wyrażenia opinii. 

Biegły rewident może także  odmówić wyrażenia opinii i dzieje się tak, gdy skutki ograniczenia
badania  lub  inne  przyczyny  uniemożliwiają  zastosowania  odpowiednich  procedur  badania,  w
rezultacie  czego  biegły  rewident  nie  uzyskał  wystarczających  i  odpowiednich  dowodów
umożliwiających wyrażenia miarodajnej opinii o sprawozdaniu finansowym rozpatrywanym jako
całość. 
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OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA  SM CZECHÓW Z  ROKU 2015  za  rok  2014.    Str. 15.

Charakterystyczną cechą  tych szablonowych  opinii  rewidentów  jest  stosowanie   
wizerunku    niepodważalnego autorytetu  poprzez  samo  takie  stwierdzenie, że 

Ale dalej  sam sobie  zaprzecza  skoro opinia  jest oparta  na  fragmentach 
  ( czyli  wyrywkowo ) dokumentacji  nie  na  rewizji  finansowej  całej dokumentacji  : 



Prawidłowa  oraz  rzetelna   analiza  finansowa,  nie  jakaś  tak  opinia  bez  pokrycia , którą  tylko
mydli   się  ludziom oczy    profesjonalizmem   oraz  autorytetem  biegłego  rewidenta,  powinna
być uzupełniona o raport z badania i dokumentację rewizyjną , która  nie była  udostępniania  ani
na stronie  www  SM Czechów  ani  żadnej  innej osobie.  Każda  transakcja  finansowa  wymaga
jasnego i przejrzystego uzasadnienia  jak  też  kosztorysu.  

Niezależnie  od  informacji  zbiorczej,  o  której  mowa  w  ust.  2,  każdy  użytkownik    powinien
otrzymać  indywidualną  informację  o  wysokości  opłat   dla   jego   lokalu.  Różnica  między
faktycznymi kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości a przychodami z pobranych
opłat od użytkowników lokali na pokrycie tych kosztów w danym roku, zwiększa odpowiednio
przychody lub koszty eksploatacji i  utrzymania danej  nieruchomości w roku następnym  i tym
samy  wpływa  na  obniżenie  opłat  .

Nie można się  niestety dowiedzieć  nic  o  polityce  rady nadzorczej,    ponieważ  brak jest
historii  uchwał  tej rady  na  stronie www  SM Czechów  jak  też  innych  uchwał. Brak jest  także
wielu regulaminów  tej rady  na podstawie  których działa  wg  pargf   51. 

Wobec  tych   danych   , niezrozumiałym  jest  fakt  zatwierdzania   przez  rewidenta    jakichś
księżycowych    i znacznie   zaniżanych bilansów  płatniczych  dla    firmy  produkcyjnej,  którą
spółdzielnia  nie  jest,  a także  sprawozdań    zarządów przez  rady  nadzorcze   oraz  przez walne
zgromadzenia. 

 Co to  są  za  walne  zgromadzenia   oraz z  kogo się  składają,   skoro  zatwierdzają same  straty  i
nie   wiedzą  o   powyższym  ?    Współczesna   ekonomia   opiera   się     na  szczegółowych
wyliczeniach   księgowych   wg załączonego  artykułów 'Za co płacisz czynsz ' oraz  ' CO TO JEST
GOSPODARKA   ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ' . 

 Wymagane   są   wobec   tego  dane   osobowe   oraz   zawodowe   członków   tych  walnych
zgromadzeń,  które  być  może  składają  się  za  każdym  razem z  tych samych osób  i  być  może
jeszcze   do  tego  sowicie   opłacanych  za    udzielanie   absolutorium  zarządom   oraz  radom
nadzorczym.  
Tak samo  jak w  przypadku danych zawodowych  członków  rad  nadzorczych ,  bowiem z  danych
dostępnych w internecie   wynika, że  wielu z nich posiada  te  same  wpisy w  KRS  -  y  wielu
różnych  działalności  gospodarczych   świadczących  sobie  nawzajem usługi. Są  to osoby  które
przewijały się  przez  różne  organy samorządowe  oraz   organy administracji  . 
Być  może  powodem  utajnienia  danych podmiotów  obsługujących  SM Czechów  są  właśnie  te
KRS-sy oraz powiązania  biznesowe,    które  dzielą  między  sobą gigantyczne  zyski   wyłudzane
od  mieszkańców  na  drastycznie zawyżanych czynszach oraz  kosztach  eksploatacji ,  być  może
także  ,  że  walne  zgromadzenia  składają  się z  ich rodzin  albo  z poprzednich rad  nadzorczych  i
po Bowiem  prawdziwa  rada  nadzorcza  powinna  być  organem  kontrolnym  nad  zarządem a  nie
zarządem  nad  zarządem i  organem  który  decyduje  o  polityce    spółdzielni, bo składa  się z
członków  podmiotów  gospodarczych  obsługujących spółdzielnię,    co zresztą  wynika z  ich
statutu.   

Liczba członków  rady nadzorczej jest  zbyt duża,  jest to   28 osób  zamiast  5  -ciu,  bo  tyle  osób  
ze  znajomością  zagadnień  finansowych    wystarczy  do  kontroli  budżetu     oraz  jego   
dysponowania  przez  zarząd  spółdzielni .  Ze  sprawozdania  rady  nadzorczej  za  rok  2014  
wynika, że    koszty utrzymania  takiej wielkiej rady   opiewają  na  kwotę  ponad  2  miliony 
złotych.   Prawie   50 uchwał  ,  
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 ( a może  i dużo  więcej  czego  nie  wiemy)  za   każde posiedzenie  dla  28 osób. Za  
zatwierdzanie  sfałszowanych  sprawozdań  zarządów.   W 2014 roku minimalne wynagrodzenie w 
pierwszym roku pracy wynosi 1344 zł .

STATUT SM CZECHÓW

§ 27.
1. Członkowie innych niż Zarząd organów otrzymują wynagrodzenie w wysokości nie wyższej

ni minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie  o minimalnym 
wynagrodzeniu za prace, tj:

1) przewodniczący Rady Nadzorczej w wysokości 35% minimalnego wynagrodzenia, o 
którym mowa w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za prace.

                                  470  zł  razy   48 uchwał  =  22. tys.  560  złotych
2) pozostali członkowie Rady Nadzorczej w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia, o 

którym mowa w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za   prace.
przednich  rad  osiedla i rad  dzielnic.  

 W  świetle  braku wielu danych  wymienionych powyżej,  

należy zakwestionować  zarówno  same sprawozdania  organów  SM Czechów 

 jak też  opinie  rewidentów  oraz  lustratorów, 

 które ręka  rękę  myją  i  są  po prostu poświadczeniami  nieprawdy  . 
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Krystyna  Ziemlańska 
Redaktor Naczelna Wydawnictwa Biały Orzeł                      Dnia 3.11.2021 
20- 860  Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179 

Do :bok@mpwik.lublin.pl

W  sprawie pisma z dnia 02.11.2021  od Pani Kierownik Działu Obsługi  Klienta  mgr Danuty
Siczek.

Nr pisma  KO-AS/4013/2200/2021. 

Dziękuję  za  odpowiedź, bardzo mi pomogła  zrozumieć mechanizmy rozliczeniowe za wodę  ale
zrobiła  Pani unik  w  tej odpowiedzi. Jednak  jeśli  można  Panią prosić o dodatkowe  wyjaśnienie
to będę  bardzo wdzięczna,  może  być  emailem  jako  odpowiedź.

1.  
Jak są dokonywane  pomiary zużycia  wody w przeliczeniu na każe  mieszkanie - skoro - jak Pani
napisała  -pomiary  te   są  dokonywane  w  oparciu  o  wskazania  wodomierzy  głównych
zainstalowanych na  przyłączach wodociągowych  i odczytywanych  przez  waszą spółkę  . Czy
chodzi w  tym zdaniu o  przyłącze wodociągowe w  bloku  , czy w klatce  czy też w każdym
mieszkaniu
-  czy to  wasi pracownicy chodzą po  mieszkaniach  i dokonują pomiarów w  liczników  czy  też  są
to inni  ludzie,  oraz  jacy ludzie, przez  kogo zatrudnieni.

Dwa-pisze  Pani o tym, że  rozliczacie się ze  spółdzielnią za  wykonaną usługę ( ale nie pisze  Pani
o jaką chodzi usługę- proszę to  wyjaśnić )  na podstawie  ilości pobranej wody  wykazanej na
wodomierzach  głównych ( budynkowych )  czyli, że  nie  chodzi o wodomierze w mieszkaniach- to
w  jako sposób  jest  fakturowane każde  mieszkanie za wodę  oraz  ścieki  ? 

Trzy-  skoro  wykonujecie pomiary tylko na  budynkach, to  jak są  one przeliczane na każde
mieszkanie  ?

Uprzejmie proszę o  odpowiedzi ad1. ad2  i ad3. 

Z  wyrazami szacunku
Mgr  Krystyna  Ziemlańska



Pismo odebrane 4  listopada 2021 od mgr inż.  Jolanty Trznadel  Dyrektor Techniczny i
Obsługi Klienta.



-------- Wiadomość oryginalna --------
Temat: CZEKAM NA ODPOWIEDŹ   Do Zarządu  LPC-u- Krystyna Ziemlańska 1.11.2021
Data: 2021-11-04 12:53
Od: Wydawnictwo Biały Orzeł <redakcja@bialy-orzel.edu.pl>
Do: info@lpec.pl

Do  Zarządu LPEC-u
Krystyna  Ziemlańska dnia 4.11. 2021.

Nie rozumiem  braku  odpowiedzi od  LPECu, jeśli nie macie  nic na  sumieniu  to możecie  
państwo  wysłać  do mnie pismo emailem, MPWIK wysłało  mi  emailem pismo,  wy także  
możecie.  Jeśli do jutra  nie dostanę  odpowiedzi zapowiadam sankcje  wg  poprzedniego emaila  
oraz  pisma.

Wydawnictwo  Biały Orzeł-blog i portal
Krystyna  Ziemlańska
Redaktor Naczelna
redakcja@bialy-orzel.edu.pl

………………………………………………………………..

-------- Wiadomość oryginalna --------
Temat: Re: Do Pani Dyrektor Jolanty Trznadel Krystyna Ziemlańska 4.11.2021
Data: 2021-11-05 14:31
Od: BOK <bok@mpwik.lublin.pl>
Do: Wydawnictwo Biały Orzeł <redakcja@bialy-orzel.edu.pl>

Szanowna Pani, 

Odnosząc się do Pani zapytań wyjaśniam: 

Ad.1 MWPiK nie dokonuje rozliczania lokali mieszkalnych w budynku
Paderewskiego 4,administrowanym przez Spółdzielnię Czechów. 

Nasi pracownicy nie odczytują wodomierzy zainstalowanych w poszczególnych mieszkaniach tego 
budynku. 

MPWiK odczytuje tylko wodomierze główne zainstalowane przez  MPWiK na przyłączach 
wodociągowych zasilających  budynek i rozlicza się tylko ze Spółdzielnią na podstawie zużycia 
wskazanego na tych wodomierzach . 

Ad.2. MPWiK świadczy Spółdzielni Czechów usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków i
wystawia fakturę tylko  Spółdzielni. Ilość pobranej wody wskazują wodomierze na przyłączach
wodociągowych a ilość odprowadzonych ścieków jest równa ilości pobranej wody.  MPWiK  nie 
wystawia faktur mieszkańcom, gdyż nie odczytuje wodomierzy w lokalach i nie rozlicza 
poszczególnych mieszkań.

Ad.3 Rozliczaniem mieszkańców zajmuje się Spółdzielnia, która uwzględnia zużycie wody 
wskazane przez wodomierze MPWiK zainstalowane  na przyłączach w danym budynku. MPWiK 
nie posiada wiedzy w zakresie zasad  rozliczania poszczególnych lokali przez Spółdzielnię. 

 Jolanta Trznadel

mailto:redakcja@bialy-orzel.edu.pl


POZEW O USTALENIE                             Dnia 08.11..2021

    SYGN  AKT I C 1463/21                                                      

                                                            SĄD  OKRĘGOWY W  LUBLINIE
                                                              ul.  Krakowskie  Przedmieście 43
                                                                   20- 076  LUBLIN 

Strona powodowa  
1.Krystyna  Ziemlańska oraz  Pełnomocnik
2. Mieczysława Fruzińska  reprezentowana przez 
Pełnomocnika córkę  Krystynę Ziemlańską 
adres  zam.  20- 860  Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179

Strona pozwana
Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej  SM Czechów
 w  Lublinie reprezentowany przez  Prezesa  Zarządu
Sławomira Osińskiego 
 ul. Choiny 57, 20-816 Lublin

Strona   powodowa   oraz   Pełnomocnik  wnosi  do   Sądu  dowody  okradania  mieszkańców
Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów  przez  stronę pozwaną to  jest zarząd  SM Czechów .  Są  to
pisma od MPWIk ( Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  i Kanalizacji ) z dnia 2  listopada
2021 z  których  wynika, że  pozwany  zarząd   SM Czechów  reprezentowany przez  prezesa
Sławomira Osińskiego  wymyślił  sposób na okradanie  czyli  zaliczki na wodę,  ścieki i kanalizację
które   to zaliczki    pobierał od wszystkich    mieszkańców i je przywłaszczał  jako rzekome  koszty
rozliczeń z  MPWIK.  Jednakże  jak wynika z  dwóch pism z dnia 2  listopada  otrzymanych od
MPWIK, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  i Kanalizacji nie wie  nic o  tych zaliczkach ani
ich nie pobierało  ani nie posiada  wiedzy w jaki sposób  Spółdzielnia rozlicza  koszty  zużycia
wody  oraz  odprowadzania ścieków   w  przeliczeniu na każde  mieszkanie. 

W  tych dwóch pism  wynika, że  MPWIK  wykonuje  pomiary  pobrania  i zużycia  wody w
każdym   bloku    jako  pomiary  zbiorcze    wykonywane  w  wodomierzach   głównych
zainstalowanych na każdym  budynku i  wystawia  zarządowi  SM Czechów  fakturę  łączną na
każdy  blok a nie na każde  mieszkanie. Wynika z  tego, że  ta  kwota łączna za  każdy  blok
powinna   być  dzielona  równo   na   każde   mieszkanie  a   tymczasem mieszkańcy   otrzymują
wyliczenie  kosztów  wody  osobno w każdym mieszkaniu  .

Pozwany zarząd  SM Czechów  zorganizował  to przestępstwo   w  taki sposób, że podstawił
jakichś swoich  pracowników  którzy chodzą  po   mieszkaniach i  pobierają dane z liczników  to
jest wodomierzy w każdym  mieszkaniu  i następnie  preparują  rozliczenie kosztów wody na każde
mieszkanie  wg własnych złodziejskich  wyliczeń, wymyślając dane do  tych  rozliczeń  tak jak w
ostatnim rozliczeniu spreparowanym  przez  pracownicę SM Czechów  Anetę  Kunę, która  nie
udzieliła  odpowiedzi na  moje pismo z dnia   20 października  2021.                                             1.



W  fałszerstwie  tym  ta  pracownica  pisze o zaliczkach naliczonych jakich  nie  pobiera   MPWIK
oraz  koszty   rozliczone  które  nie wiadomo  czego dotyczą. 

 W sprawozdaniach finansowych  zarządu  SM Czechów brak  jest informacji o tym, że
MPWIK  rozlicza  się ze  Spółdzielnią  Czechów za wodę za  każdy  blok  zbiorczą  fakturą
oraz  ile  wynoszą  te  faktury  a  także  w  jaki sposób  potem  przeliczana  jest ta  zbiorcza
faktura na każde  mieszkanie. Dane  te  są  zatajone  i wiadome  tylko  pozwanej   to jest
zarządowi  SM Czechów  jak też  mafii  rad  nadzorczych SM Czechów, które  obstawiają
zarząd  i są na usługach zarządu  SM Czechów.

 Ponadto  jak wynika z rozliczenia  Anety  Kuny z dnia 20 .10.  2021 oraz z  wielu poprzednich
rozliczeń,   zarząd   SM Czechów  wyłudza   od  mieszkańców  poprzez   podwójne  naliczenia
podgrzania wody  nienależne  koszty  określane  jako  woda do  podgrzania  i kanalizacja  oraz  CO
podgrzanie wody w  zaliczkach  naliczonych  czyli wyłudzonych  oraz  koszty  podgrzania wody w
części  II  Koszty  zużycia wody  i odprowadzania ścieków  jako koszty  także  wyłudzone.

Także  zaliczki  na centralne  ogrzewanie są wyłudzane  przez  mafię  zarządu SM Czechów  .
Jeszcze  nie otrzymałam  z  LPECu odpowiedzi na  pismo z dnia  18.10.2021  i na razie  jeszcze  nie
wiadomo  nic o   prawdziwych rozliczeniach  za  CO w  SM Czechów.

Na żadne  moje  pismo  wniesione do  zarządu  SM Czechów  nie udzielono mi  odpowiedzi,
jestem  lekceważona  jako pełnomocnik  mojej   matki   oraz  jako  pełnoprawny mieszkaniec
Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów  a ponosiłam  wspólnie z  matką  przez  całe  lata zawyżone
koszty  lokalowe  .  Trzeba  było  wysyłać  pisma  do  MWPIK  żeby się czegoś dowiedzieć a
obecnie jeszcze  czekam  na  odpowiedź z  LPEC -u.

Powyższe  pismo  stanowi  materiał  dla  biegłego  rzeczoznawcy  finansowego   który Sąd ma  
obowiązek  powołać  zgodnie z  przedmiotem  pozwu.

Pozew  dotyczy  całej  Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów i wszystkich   mieszkańców  nie tylko
mnie i mojej matki i od  wyników  analizy  rachunkowości  SM Czechów    jaką ma  przeprowadzić
biegły sądowy zależą  opłaty mieszkaniowe . Nie ma  innej  możliwości  ponieważ  mafia  zarządu
SM Czechów  czyli pozwana  nie zwoła  walnego zgromadzenia członków spółdzielni na  moje
żądanie  a  ja   nie  ma   kilkudziesięciu  tysięcy  złotych  na   folder   informacyjny  dla  każdego
mieszkania w  SM Czechów  żeby  poinformować  mieszkańców o  mojej  stronie  internetowej na
której  są  informacje o okradaniu  mieszkańców przez  pozwaną.Pozwana wie o  mojej  stronie
internetowej i  zrobi wszystko  aby nie zwołać walnego  zgromadzenia  które  może się pozbyć  tej
mafii i złodziei.

W  załączeniu  : 
dwa  pisma z dnia 2 listopada  2021 od  MPWIK  oraz  emaile do  i od  MPWIK
oraz  odpis dla  pozwanej.
                   
                                                                                       ................…...........……….
                                                                                       Powódka  oraz  Pełnomocnik 
                                                                                        mgr  Krystyna  Ziemlańska

                                                                            niezależny naukowiec  historyk,  
                                                                          prawnik, działacz społeczny i narodowy.

                                                                        Redaktor Naczelna bloga  i portalu Biały  Orzeł

                               na  którym jest  mowa o  okradaniu  przez  SM Czechów w menu  Prawo.
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Strona powodowa  
1.Krystyna  Ziemlańska oraz  Pełnomocnik
2. Mieczysława Fruzińska  reprezentowana przez 
Pełnomocnika córkę  Krystynę Ziemlańską 
adres  zam.  20- 860  Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179

Strona pozwana
Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej  SM Czechów
 w  Lublinie reprezentowany przez  Prezesa  Zarządu
Sławomira Osińskiego 
 ul. Choiny 57, 20-816 Lublin

Strona  powodowa  oraz  Pełnomocnik wnosi do  Sądu dowód  okradania mieszkańców  Spółdzielni
Mieszkaniowej  Czechów   przez   przedsiębiorstwo   LPEC w  układzie   sprawczym ze  stroną
pozwaną to  jest zarządem  SM Czechów .  W  załączeniu pismo od  LPECu z  dnia 4  listopada
2021 które  jest świadomym uchyleniem się od  udzielenia  szczegółowej odpowiedzi na  moje
pismo do  LPECu z dnia 18  października  oraz  na email z dnia 1 listopada  2021. W  piśmie tym
pełnomocnik zarządu  LPECu  kierownik działu  relacji z klientami  Adrianna Robak   odmawia  mi
udzielenia  odpowiedzi na  pismo oraz  email     poświadczając  nieprawdę i  kłamiąc,że  jako
pełnomocnik mojej  matki  oraz  pełnoprawny mieszkaniec  Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów,
który ponosił  zawyżone  opłaty  za  CO, nie jestem  rzekomo  osobą  uprawnioną do  otrzymania
wyjaśnień na te  dwa pisma, co jest dowodem na  współdziałanie  zarządu  LPECu z  mafią  zarządu
strony pozwanej   .  Te dwa  podmioty  mają wobec tego  układ od wielu lat,  który polega na
wyłudzaniu  od   mieszkańców   zawyżonych   opłat   za   centralne  ogrzewanie  i  naliczanie
zawyżanych  faktur  czyli okradanie mieszkańców w  układzie  przestępczości zorganizowanej na
podstawie spreparowanych  rozliczeń za CO  przez  zarząd    SM Czechów a  pieniądze  wyłudzone
od mieszkańców są  zapewne  dzielone  na  te   dwa  podmioty.  Proceder   ten  trwa  od  wielu  lat,
prawdopodobnie  od  samego początku istnienia Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów, ponieważ
LPEC powstał w  roku 1964  przed powstaniem SM Czechów.  https://lpec.pl/firma/historia/
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Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. jest jednym z największych dostawców ciepła
systemowego w Polsce. Głównym celem działalności firmy jest dostawa ciepła do mieszkań, szkół,
szpitali, centrów handlowych, urzędów, budynków sakralnych, obiektów sportowych oraz dbanie o
sprawność techniczną lubelskiego systemu ciepłowniczego. Strategiczną grupą klientów Spółki jest
budownictwo mieszkaniowe. LPEC dostarcza ciepło do prawie 75% gospodarstw domowych w
Lublinie, ogrzewając blisko 250 tysięcy jego mieszkańców. Firma eksploatuje obecnie 460 km sieci
ciepłowniczych i ponad 2000 węzłów cieplnych. 

Adrianna  Robak powołuje się  w  jej piśmie na  tajemnicę spółki co tylko  potwierdza  mafijny
układ z pozwaną  i uzasadnia  pozew o  ustalenie w części  przeprowadzenia  audytu  także w
LPECu  nie tylko w  SM Czechów. 

Do LPECu zostało raz  jeszcze  wysłane  pismo  z dnia 18  .10.2021  oraz  email z dnia 1 listopada
2021   podpisane  przez  moją  matkę, żeby  mafia  ta  nie mogła się powołać na   pismo z dnia 4
listopada  2011 od  Adrianny Robak. 

W  załączeniu : 
Pismo  od  LPEcu od  Adrianny  Robak z dnia 4  listopada  2021 
Dwa  pisma z dnia 18.10.2021  oraz 1  listopada  podpisane  przez  moją  matkę. 
Dokumenty dot. mieszkania.
Odpis. 

                                                                                      Powódka  oraz  Pełnomocnik 
                                                                                        mgr  Krystyna  Ziemlańska

                                                                            niezależny naukowiec  historyk,  
                                                                          prawnik, działacz społeczny i narodowy.

                                                                        Redaktor Naczelna bloga  i portalu Biały  Orzeł

                               na  którym jest  mowa o  okradaniu  przez  SM Czechów w menu  Prawo.

Do wiadomości :  LPEC 
20- 822  Lublin  ul.  Puławska  28.
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Mieczysława  Fruzińska                                                                           Dnia  09.11. 2021 
20o- 860  Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179

                                                                                     LPEC
                                                    Lubelskie  Przedsiębiorstwo  Energetyki Cieplnej
                                                                            ul. Puławska 28
                                                                            20-822 Lublin

Pani Adrianna  Robak nie udzieliła  mojej córce odpowiedzi na  je  pismo do  LPECu z dnia
18  .10.2021 oraz na email  z dnia  1 listopada  2021,  wg załącznika do pozwu  w którym moja
córka  mnie reprezentuje jako pełnoprawny pełnomocnik  oraz  mieszkanka  SM Czechów.  Pani
Robak miała  obowiązek  uwzględnić  moje  pełnomocnictwo udzielone  przeze  mnie  mojej córce
ale tego nie zrobiła. W  związku z  tym wnoszę do LPECu  to samo pismo  mojej córki z dnia
18.10.2021 oraz jej  email z dnia  1.11.2021 podpisane  przeze  mnie  wraz z  rozliczeniem  od  SM
Czechów  kosztów CO  i zaliczek  na CO  i domagam się od  LPECU  szczegółowej  odpowiedzi na
te  dwa  pisma.   z wnioskiem o nadesłanie  szczegółowej odpowiedzi   wg  poniższych  punktów w
sprawie  naliczeń opłat  czynszowych za  CO   szczegółowo  wg  punktów.

W  załączonym     piśmie  od  SM Czechów z dnia  24.09.2021  jest  mowa  o  składnikach
niezależnych od SM Czechów to jest o zaliczce na CO  oraz  rozliczeniu  CO .
Uprzejmie proszę o  udzielenie mi  pilnej odpowiedzi :

6. co  to znaczy  CO podgrzanie wody oraz  za  jakie  usługi płacimy  LPECowi
7.  jaki  podmiot  oraz na podstawie  jakich  uprawnień  zajmuje się podgrzaniem wody  na 

potrzeby  CO
8.  jak jest rozliczana   zaliczka  na  CO oraz z  kim  czy z  LPCEM  , w  jaki sposób  ta  

zaliczka  jet rozliczana  , na podstawie  jakiej dokumentacji oraz  jakich  pomiarów
9. na jakiej podstawie  są potem doliczane  koszty dodatkowe    do  tej zaliczki

    oraz  przez  kogo  oraz  na podstawie  jakich   urządzeń pomiarowych, gdzie są  te  
urządzenia, kto i w jaki sposób  pobiera  takie pomiary  oraz  kiedy 

10. kto wystawia  fakturę za  CO   czy LPEC  dla  SM Czechów, czy można  otrzymać  kopie  
takich faktur lub inny dokument rozliczeniowy 

                                                                                     
Oczekuję natychmiast  szczegółowej odpowiedzi. 
Powyższe  pismo  zostało załączone do  akt powództwa  przeciwko SM Czechów i  jeśli  zarząd
LPEC-u nie udzieli  mi  na to pismo  odpowiedzi,  będzie  także  wniesione powództwo  
przeciwko   LPEC-owi   oraz  zaskarżenie do  prokuratury za  układ  sprawczy z  zarządem  
SM Czechów . 

                                                                                            Mieczysława  Fruzińska
                                                                                              …………………………
Do wiadomości  :  
    SYGN  AKT I C 1463/21 pozew  przeciwko zarządowi  SM Czechów
 SĄD  OKRĘGOWY W  LUBLINIE
 ul.  Krakowskie  Przedmieście 43
  20- 076  LUBLIN 



       



                                                             Dnia 22.11.2021
Krystyna Ziemlańska                                                                
Redaktor Naczelna Wydawnictwa  Biały Orzeł
Pełnomocnik mamy Pani M. Fruzińskiej
20- 860  Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179
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  Otrzymuję  od   pani   Adrianny   Robak pełnomocnika   zarządu  kierownika   działu  relacji  z
klientami  bezczelne  odpowiedzi  na  moje  o  mojej  mamy pisma,  które   wskazują   na   mafijną
działalność  LPECu-  i  przestępczość  zorganizowaną  czyli układ  sprawczy z  mafią zarządu SM
Czechów  ,  utrzymywany od  wielu  lat   w celu okradania nas  mieszkańców  tej  spółdzielni.
Pani   Robak nie  zdaje  sobie   sprawy z   tego do kogo czyli  do mnie  pisze,   stosuje   taktykę
lekceważenia  oraz  spychologii  co tylko dowodzi  jej wiedzy   o tej waszej mafii  i  układzie
finansowym z SM Czechów.  

Przejedziecie się  mocno na takim  traktowaniu  mojej osoby, bo  ja  prowadzę  dużą  stronę
internetową  i zamieściłam na niej  pozew  przeciwko  mafii zarządu SM Czechów  w Menu Prawo
wraz   pismami do  LPECu oraz  udzielonymi mi  mafijnymi odpowiedziami  od tej  pani Robak.
Jak samo  jej nazwisko wskazuje, jest to robaczywa  sfera  oraz robaczywa  osoba czyli  członek
waszej  mafii i  będzie  odpowiadać  karnie za  udzielane  mi  lekceważące  odpowiedzi wraz z
całym  zarządem  mafii LPECu.

Nie  udzielenie mi wyjaśnień na moje  pisma emaile  oraz  pismo  mojej matki  tylko dowodzi
faktu, że  LPEC  aktywnie  bierze  udział w  okradaniu  mieszkańców na rozliczeniach za  CO w
układzie  sprawczym z  mafią  zarządu SM Czechów.  W innym  wypadku, tak jak  na przykład
odpowiedzi od  MPWIK otrzymałabym  właściwą  odpowiedź na  moje  indagacje.  Widocznie
macie coś do  ukrycia i dlatego  zasłaniacie się  chamstwem  i bezczelnością,  jak przystało na  stary
i zaawansowany układ z  zarządem  SM Czechów. 

W  związku z  tym informuję, że  zarząd  SM Czechów  niedługo  wyleci ze  swojej  siedziby,
postaramy się o  to my mieszkańcy   i pójdzie  siedzieć  na wiele  lat wraz ze  wspólnikami  czyli
zarządem  LPECu i innymi złodziejskimi podmiotami.    
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Nie do  mnie  tonem  pani Robak ale  grzecznie  radzę,  bo to moje  polityczne  ugrupowanie  wygra
następne  wybory,  moja  strona internetowa  jest już częścią    kampanii wyborczej  i  pojedziecie
prosto do cel,  a  jak te  cele  wyglądają  można  zobaczyć w Menu Prawo  na moim portalu.
Chamstwo  nie popłaca,  udzielane mi  odpowiedzi od  pani Robak  usiłują  się  mnie pozbyć ale
mnie  się nie da    pozbyć.  Piszę o  tym do waszej mafii po raz  ostatni i uświadamiam  wam
powyższe.         

           PO RAZ  OSTATNI  CZEKAM  NA  WYJAŚNIENIA  I ODPOWIEDŹ 
                          

1. co  to znaczy  CO podgrzanie wody oraz  za  jakie  usługi płacimy  LPECowi
2.  jaki  podmiot  oraz na podstawie  jakich  uprawnień  zajmuje się podgrzaniem wody  na 

potrzeby  CO
3.  jak jest rozliczana   zaliczka  na  CO oraz z  kim  czy z  LPCEM  , w  jaki sposób  ta 

zaliczka  jet rozliczana  , na podstawie  jakiej dokumentacji oraz  jakich  pomiarów
4. na jakiej podstawie  są potem doliczane  koszty dodatkowe    do  tej zaliczki
5.   oraz  przez  kogo  oraz  na podstawie  jakich   urządzeń pomiarowych, gdzie są  te 

urządzenia, kto i w jaki sposób  pobiera  takie pomiary  oraz  kiedy 
6. kto wystawia  fakturę za  CO   czy LPEC  dla  SM Czechów, czy można  otrzymać  kopie

takich faktur lub inny dokument rozliczeniowy 

Jeszcze  raz  na koniec  uświadamiam  mafii  LPECu, że  ze  mną  nie wygra na  chamstwie i
spychologii   a  tylko  się  na   tym przejedziecie   i  to  tak,że   nie  będziecie   mieli   za  co   żyć,
zdechniecie w  nędzy  za  okradanie  nas  do spółki z  mafią  SM   zarządu Czechów i  będziecie
musieli odsiedzieć wiele lat za  udział w  przestępczości  zorganizowanej. Podstawa  prawna  : 

Kodeks  Karny  Art.  286.  [Oszustwo]
§  1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego 
rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo 
wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,podlega 
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Jeśli górna granica  8  lat  więzienia dla  was to za  mało,  to może  być więcej .
Jeszcze 5  dodatkowych lat w  celach: 
KK  Art.  258  § 1. Kto bierze udział  w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5.

Do charakterystycznych cech zorganizowanej grupy przestępczej, wyłonionych na bazie aktualnego
orzecznictwa i poglądów doktryny, należą: – istnienie 
wewnętrznej struktury organizacyjnej;– trwałość tej struktury;– istnienie więzów organizacyjnych 
w ramach wspólnego  porozumienia;– planowanie przestępstw;– akceptacja celów;– trwałe 
zaspokajanie potrzeb grupy;– gromadzenie narzędzi przeznaczonych do popełniania 
przestępstw;– wyszukiwanie miejsc do przechowywania łupu i rozprowadzania 
go;– podział ról;– koordynacja sposobu działania;
                                                                                                     Pełnomocnik 
                                                                                        mgr  Krystyna  Ziemlańska

                                                                            niezależny naukowiec  historyk,  
                                                                          prawnik, działacz społeczny i narodowy.

                                                                        Redaktor Naczelna bloga  i portalu Biały  Orzeł

                               na  którym jest  mowa o  okradaniu  przez  SM Czechów w menu  Prawo.

                                                                                 2.
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