
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 60. posiedzeniu Senatu 

w dniu 16 maja 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka 

Szanowny Panie Ministrze!
 

Zwracam się do Pana w imieniu lokatorów (…), dalej: MSM, Spółdzielnia), mieszczącej się pod adresem: 

(…), z prośbą o interwencję w sprawie zbadania zgodności z prawem i gospodarności działalności Spółdziel-

ni. 

W MSM zostały wymienione podzielniki mierzące ilość zużytej energii cieplnej z wyparkowych na elek-

troniczne obsługiwane przez firmę (…). Mieszkańcy Spółdzielni otrzymali rozliczenie kosztów ogrzewania 

za sezon 2016/2017, wskutek którego większa część z nich musiała uiścić wysokie koszty niedopłaty. Na-

stępnie po około miesiącu otrzymali oni ponowne koszty rozliczenia ogrzewania, w ramach których niedopła-

ty były jeszcze wyższe niż te naliczone uprzednio. Rozpoczęło się masowe składanie reklamacji, które jednak 

nie były uwzględniane, a co więcej, Spółdzielnia przyjęła nowy regulamin rozliczania kosztów na sezon 

2017/2018 już w trakcie jego trwania. Ponadto Spółdzielnia nie dążyła do szczegółowego zbadania, skąd 

powstały tak wysokie niedopłaty, chociaż w latach ubiegłych były one niewielkie. Firma (…) nie została 

poproszona o przeprowadzenie dokładnej kontroli rozliczeń ani wskazania przyczyn takiego stanu rzeczy. 

Mieszkańcy wielokrotnie zwracali się z prośbą o przedstawienie im dokumentów w postaci umów z firmą 

(…), całkowitego rozliczenia ciepła na poszczególne budynki, faktury od przedsiębiorstwa cieplnego, a także 

dokumentacji z przetargu, w którym jako wykonawca została wyłoniona firma (…). Zgodnie z ustawą 

o spółdzielniach mieszkaniowych, rozdział 1
1
 art. 8

1
 ust 3, statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, 

uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe 

powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni. Mimo wniosków składanych od 22 stycznia 

2018 r. Spółdzielnia odmawia udostępnienia w/w dokumentów na stronie internetowej. Kolejne pisma od 

członków zawierają ponowne prośby o wgląd w dokumentację przetargową oraz udostępnienie dokumentów 

wskazanych w ustawie. Niestety Spółdzielnia zasłania się wyrokiem sądu apelacyjnego z dnia 24 czerwca 

2014 r. sygn. akt I ACa 45/14. Dostęp do kopii dokumentów, o którym mówi rozdział 1
1
 art. 8

1
 ust. 1, jest 

utrudniony przez statut MSM. Mówi o tym rozdział III §6 ust. 2 pkt 11 oraz ust 3. Członek Spółdzielni nie 

tylko nie może otrzymać dokumentów, o którym mówi ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, z dnia na 

dzień, ale, co gorsze, musi prosić pisemnie i oczekiwać na odpowiedź. Gdyby Spółdzielnia udostępniała po-

wyższy katalog dokumentów na swojej stronie internetowej, członek Spółdzielni miałby dostęp bezpośredni. 

Niestety nie jest to jedyny przykład niezgodności statutu Spółdzielni z obowiązującymi przepisami prawa. 

W statucie bowiem znajdują się zapisy o opłacie członkowskiej oraz wymagania, jakie należy spełnić, aby 

zostać członkiem Spółdzielni, tymczasem przepisy prawa w tym zakresie uległy zmianie niemal rok temu. 

Regulamin postępowań przetargowych również rzuca niekorzystne światło na działanie Zarządu oraz Ra-

dy Nadzorczej. Wynika z niego, że zamówienia z wolnej ręki wybierane są do kwoty 50 tysięcy zł, co zda-

niem członków Spółdzielni jest mocno zawyżone i daje swobodę wyboru wykonawców. Analizując podobne 

regulaminy, regulaminy innych spółdzielni mieszkaniowych, mieszkańcy nie doszukali się aż tak wysokich 

kwot, jakie przyjęła MSM. 

W rozumieniu członków Spółdzielni wybór firmy (…) jako medium do kontroli zużycia centralnego 

ogrzewania jest niezasadny, ponieważ wiele budynków nie przeszło termomodernizacji wg nowelizacji prawa 

budowalnego, które mówi o 14 cm styropianu, a nie o 5 cm. Ponadto kaloryfery zainstalowane w budynku 

nie mają zaworów termostatycznych z głowicą „16+”, niedopuszczającą do całkowitego odcięcia kaloryfera 

od sieci CO, gdy temperatura w pomieszczeniu spada poniżej 16
 
C. Mieszkańcy nie wiedzą, czy rozdzielnia 

CO w budynku posiada tzw. stację pogodową, czy czujniki i zawory są automatyczne, aby regulować dopływ 

medium grzewczego. Nie posiadają również informacji o tym, czy na najniższym poziomie pionów CO są 

automatyczne zawory regulujące dopływ medium grzewczego na wejściu w zależności od temperatury tego 

medium na powrocie. Inaczej, jeśli wszystkie te warunki nie są spełnione, działanie podzielników nie spełnia 

swojej roli. 

 Poprzez działanie Rady Nadzorczej i Zarządu i ich zgodę na zamianę podzielników z wyparkowych na 

elektroniczne doszło do naliczenia bardzo wysokich opłat: ok. 25% mieszkańców, którzy do tej pory mieli 



zwroty, musiało dopłacić kwoty rzędu kilku tysięcy złotych. 

Nowy regulamin rozliczeń za energię cieplną przygotowany przez Zarząd Spółdzielni opiewał na podział 

kosztów stałych i zmiennych w proporcji 65% do 35% i w efekcie zaowocował ogromnymi dysproporcjami 

w wycenie podobnych przecież do siebie lokali. Skutki feralnego rozliczenia mieszkańcy obserwowali 

w nowym sezonie, bowiem część lokatorów przestraszona koniecznością wysokich dopłat zachowywała się 

wręcz irracjonalnie, marznąc przy wyłączonych kaloryferach, dogrzewając mieszkania grzejnikami elek-

trycznymi i ciepłem z łazienek, które nie są opomiarowane. Wielu zgłaszało pojawiające się problemy z wil-

gocią i zagrzybieniem, które dotknęły zwłaszcza mieszkańców najwyższych kondygnacji borykających się 

dodatkowo z wieloma innymi problemami wynikającymi z konstrukcji budynków. Budynki podlegają stop-

niowej degradacji, właśnie z powodu zawilgocenia. 

Mieszkańcy zwracali się z prośbą do Zarządu o udostępnienie kopii dokumentacji przetargowej – 

w szczególności ogłoszenia o przetargu i SIWZ – które są jawne i publikowane w ogłoszeniu o przetargu. 

Spółdzielnia zasłania się ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych jak również art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nikt z członków Spółdzielni nie wnioskował 

o dokumenty techniczne, jakie złożyła firma (…). W związku z brakiem dostępności dokumentów mieszkań-

cy obawiają się, że została wykorzystana możliwość wyboru wykonawcy z wolnej ręki do kwoty 

50 tysięcy zł, którą dopuszcza regulamin. 

Następnym zastanawiającym działaniem władz Spółdzielni jest naliczanie kosztów użytkowania wieczy-

stego za działkę, która została przekształcona w czerwcu 2014 r. Działka (…) o nr (…), na której stoją bu-

dynki mieszkalne przy ul. (…), jest samoistną własnością MSM od 16 czerwca 2014 r. Własność ta nie ma 

żadnych obciążeń. Nie ma w tych budynkach wyodrębnionych żadnych mieszkań ani lokali. A do dnia 

1 stycznia 2018 r. były naliczane przez Spółdzielnię koszty za wieczyste użytkowanie. Z powyższym wiąże 

się również ściśle kwestia niewyrażania zgody przez Zarząd Spółdzielni na przekształcenie spółdzielczych 

praw do lokali na prawo odrębnej własności. Mieszkańcy od lat domagają się przekształcenia, a Zarząd Spół-

dzielni odmawia takiego działania. Pisma mieszkańców do Zarządu w tej sprawie zostały skierowane ponow-

nie w 2017 r. Odpowiedź również była odmowna, mimo iż działka, na której stoją budynki, jest już własno-

ścią MSM. Zarząd zasłania się działką o innym numerze, działką nr (…) o nr (…), która częściowo jest wła-

snością Gminy M., a częściowo osób prywatnych zamieszkałych w Niemczech. Nieuregulowany stan działki 

nr (…) i (…) nie pozwolił na wyodrębnienie mieszkań, o które wnioskowali mieszkańcy. Taka sytuacja mia-

łaby poparcie w przepisach, gdyby mieszkańcy zamieszkujący przy ul. (…) chcieli założyć wspólnotę. Wtedy 

stan prawny tych dwóch działek byłby przeszkodą w utworzeniu wspólnoty mieszkaniowej. Nie ma on jed-

nak żadnego wpływu na wyodrębnienie własności mieszkań. Sytuacja prawna działki (…) jest uregulowana, 

mimo to Zarząd odmawia mieszkańcom wyodrębnienia swoich mieszkań. 

W dniu 24 kwietnia 2017 r. na walnym zgromadzeniu została podjęta uchwala nr 16 w sprawie zbycia nie-

ruchomości lokalowej położonej w M. przy ul. (…), z której jasno wynika, że Zarząd oraz Rada Nadzorcza 

podjęły uchwalę o zbyciu w drodze przetargu nieograniczonego w/w nieruchomości, ustanawiając dla niej 

odrębną własność. Zarząd Spółdzielni zatrudnił architekta, który wykonał projekt. Na podstawie projektu 

MSM przeprowadziła generalny remont. Prezes nie był w stanie odpowiedzieć na pytanie mieszkańców, ile 

kosztował ten remont. Mieszkanie poza remontem zostało docieplone wełną mineralną, co nie jest stosowane 

w przypadku innych mieszkań w tym budynku. Sytuacja wygląda bardzo dziwnie w oczach mieszkańców, 

szczególnie, że Zarząd wzbrania się od wydania podobnych decyzji o własności innych mieszkań. 

W świetle powyższych argumentów zastanowienie wśród mieszkańców wzbudza również okoliczność, iż 

do konkursu na członka Rady Nadzorczej od 2011 r. w 90% startują te same osoby. Tak wynika z akt reje-

strowych MSM. 

Wobec niezrozumiałego – tak pod względem faktycznym, jak i prawnym – sposobu organizacji i działal-

ności Spółdzielni oraz postępowania jej organów co do zgodności z prawem i gospodarności proszę Pana 

Ministra o zainteresowanie się tą sprawą i podjęcie zgodnych z prawem działań. Przede wszystkim wnoszę 

o rozpatrzenie możliwości przeprowadzenia kontroli mającej na celu ocenę zgodności z prawem i gospodar-

ności działalności Spółdzielni, a w szczególności zażądania na podstawie art. 93a ustawy o prawie spółdziel-

czym informacji, danych i dokumentów dotyczących organizacji i działalności Spółdzielni oraz wystąpienia 

do właściwego związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, lub do Krajowej Rady Spółdziel-

czej z wnioskiem o przeprowadzenie całościowej lustracji z działalności Spółdzielni. 

Z wyrazami szacunku 

Czesław Ryszka 

 


