
Szanowni Członkowie Spółdzielni, 

sprawy naszej Spółdzielni idą w fatalną stronę, na co są twarde dowody. Zanim powierzycie zarządowi Wasze 
miliony na remont elewacji, przemyślcie poniższe fakty. Zarząd stworzył tu lokalne „Bizancjum” – kosztowny 
przerost zatrudnienia przy nader niskiej jakości działania. Opłacamy dwóch członków zarządu, dwóch radców 
prawnych, dwoje pracowników administracji i księgową. Prezes zarządu po dwóch tygodniach pracy dostał od 
rady nadzorczej ogromną 50-procentową podwyżkę i zaraz zatrudnił kolejną pracownicę.  Nieopodal w większej 
spółdzielni (150 mieszkań w trzech budynkach) jest tylko dwuosobowy zarząd ze znacznie niższą płacą niż u nas 
– i na tym koniec, bo zarządza oraz zapewnia obsługę administracji i biura, otwartego tam codziennie przez 8 
godzin. Tam radca prawny ma miesięczny ryczałt 500 zł. My płacimy na dwóch prawników 3.000 zł, a za sprawy 
sądowe dalsze kwoty. Tam konserwator miesięcznie kosztuje 2.500 zł i konserwuje wszystko – łącznie z 
domofonami i instalacją elektryczną. U nas te koszty są znacznie wyższe, bo konserwatorów jest paru. Tam 
sprzątanie rocznie kosztuje 48.000 zł, u nas 90.000 zł; tam ochrona kosztuje rocznie 54.000 zł, u nas ok. 100.000 
zł. Można? Można, i to za ok. 200.000 zł rocznie mniej, które zostałyby w naszych portfelach!  

Spółdzielnia rozliczyła ciepło za I półrocze 2015 z ROCZNĄ zwłoką, a i tak rozliczenie to było błędne. Rada 
nadzorcza, nie mając fachowego wsparcia od nieudolnego zarządu, podjęła wadliwą uchwałę o sposobie 
rozliczenia ciepła, którą po pół roku uchyliła. Radca prawny dopiero po pół roku stwierdził oczywistość, że 
uchwała ta była niezgodna z prawem (w tym czasie opieka prawna kosztowała nas co najmniej kolejne 18.000 zł). 
Doświadczamy ponurego serialu – jest kolejne rozliczenie ciepła za I półrocze 2015, znów oparte na wadliwych 
zasadach, których Spółdzielnia nie obroni w sądzie. Kosztowny zarząd nie zna elementarnych reguł – nie 
wskazał, że nowe rozliczenia są jedynie korektą poprzednich. Tym samym wytworzył właśnie nowy chaos w 
księgach rachunkowych, których nie jest w stanie uporządkować od ponad roku, choć księgowość tak małej 
Spółdzielni nie może nastręczać trudności (do zaksięgowania miesięcznie kilka do kilkunastu faktur).  
Rozliczenie ciepła za II półrocze 2015 – również przez nieudolność zarządu – wymagało korekty. Przed nami 
nieuchronne dalsze korekty – i dalszy chaos w księgach rachunkowych. Na skutek szokującego braku 
kwalifikacji zarządu i bezczynności radców prawnych RN uchwaliła głęboko wadliwy, krzywdzący mieszkańców 
nowy regulamin rozliczania ciepła. Przez indolencję zarządu niedawna zmiana opłat została dokonana z 
naruszeniem prawa. W prawidłowo zarządzanej spółdzielni wpierw zarząd tworzy plan na dany rok i z niego 
wynika kalkulacja opłat za lokale. U nas wszystko stoi na głowie: najpierw nowe stawki opłat OPRACOWAŁA 
księgowa (a nie zarząd!), a dopiero po ich zatwierdzeniu przez RN powstał plan finansowo-gospodarczy na rok 
2017. W dodatku teraz to również księgowa, a nie zarząd, ma zrobić kalkulację tych opłat. Nadto obecne 
„Bizancjum” pochłonęło dziesiątki tysięcy złotych nadwyżki, którą wnieśliśmy w opłatach za 2014-2015. Wtedy 
nasze opłaty były dużo niższe, a mimo to wciąż wyższe niż koszty poniesione przez Spółdzielnię. Tę nadpłaconą 
przez nas różnicę Spółdzielnia miała obowiązek oddać nam, obniżając opłaty. Ale obniżki nie ma, jest za to 
podwyżka, bo to, co Spółdzielnia miała nam oddać, pochłonął kosztowny przerost zatrudnienia. W zarządzie 
wciąż zasiada (od 31.07.2015) człowiek, który utracił księgi rachunkowe prowadzone w programie Probit i 
odpowiada za to, że na WZ wystąpił figurant w roli biegłego rewidenta, którym de facto nie był, bo nie miał takich 
uprawnień. To pod wpływem jego wypowiedzi WZ zatwierdziło wadliwe sprawozdanie finansowe za 2014. 

Żenująco niskie umiejętności i jawna bezmyślność zarządu skutkowały kolejnym złamaniem prawa – zarząd 
umożliwiał osobom nieupoważnionym dostęp do danych osobowych mieszkańców, które były podane w pełnej 
krasie w dokumentach zamieszczanych na stronie internetowej Spółdzielni w zamkniętej części, do której – 
UWAGA – zarząd ogłaszał login i hasło na tablicy w ogólnodostępnej siedzibie Spółdzielni. To tak, jakby 
właściciel  kasy pancernej wypisał na niej szyfr dla złodzieja. Organy ścigania już prowadzą czynności. 

Płacimy dużo, a jedynym beneficjentem tego są nasi pracownicy. W zamian za duże opłaty mamy ciąg 
udokumentowanych nieprawidłowości, brak gospodarskiej ręki, nie zasługujemy nawet na porządne wycieraczki 
na klatkach, w które można by dokładniej wytrzeć buty! Nie znamy projektu dociepleń, choć zarząd wydał na to 
NASZE pieniądze. Nieznane są nadal koszty dociepleń, nie wiadomo nic o premii termomodernizacyjnej. 
Wiadomo za to, że nieudolny i bezmyślny zarząd, któremu strach powierzyć 100 złotych, chce zaciągnąć kredyt 
4.500.000 złotych, które to MY będziemy przez lata spłacać. 

Nie musimy się godzić na groźną dla nas bylejakość. Jesteśmy właścicielami majątku Spółdzielni i podmiotem 
jej działania. Wzywamy radę do natychmiastowych poszukiwań nowego zarządu. Obecny wybór dokonany przez 
radę jest bardzo zły i szkodzi Spółdzielni. Pomyłki się zdarzają, choć nie powinny, za to bezczynność rady wobec 
doświadczanych przez nas  skutków tej pomyłki byłaby rozmyślnym działaniem na naszą szkodę. 

Wasi sąsiedzi 


