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W Łodzi jak w soczewce widać mafijne struktury obecnego, 
chorego systemu. Przestępcy są chronieni przez organa powo-
łane do ich ścigania. I nie ważne czy dzieje się tak z powodu 
zaniedbań, zaniechania czy świadomego współdziałania. 
System po prostu nie działa! Oto historia, która w państwie 
prawa nie mogłaby się zdarzyć.

O defraudacji gigantycznego majątku, ograbionych 
spółdzielcach i spółdzielczej mafii w 2013 roku usłyszała 
cała Polska. O Łodzi zrobiło się głośno.

Moje wieloletnie, prywatne śledztwo doprowadziło 
do ujawnienia krok po kroku i nagłośnienia zorganizo-
wanego przestępczego procederu. Dobrze 
zorganizowana grupa, w której skład wcho-
dzili prezesi Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Śródmieście” wyłudzała od miasta boni-
fikaty przy zakupie gruntów pod pretek-
stem uwłaszczenia na nich spółdzielców.  
Mieszkańcom latami blokowano wykup 
mieszkań, a jednocześnie władze spół-
dzielni spekulowały tymi gruntami na 
wolnym rynku. Pieniądze z tego proce-
deru rozpływały się nie wiadomo gdzie. 
Podobnie było z wpłacanymi czynsza-
mi mieszkańców.

Już po postawieniu zarzutów byłemu 
prezesowi komornicy zajęli konta SM 
„Śródmieście” w Łodzi, a na łódzkim 
Manhattanie stanęły windy, brakło prą-
du i ciepłej wody. Brakowało praktycznie 
wszystkiego. Zrozpaczeni i oszukani spół-
dzielcy sami próbowali rozliczyć winnych, 
ci jednak sprytnie tej odpowiedzialności 
unikali. Wtedy do akcji wkroczył sąd, który 
na wniosek jednej z miejskich spółek ogłosił 
upadłość likwidacyjną spółdzielni. 

Wcześniej władze nie reagowały 
na permanentne łamanie prawa choć 
urzędnicy doskonale wiedzieli, co 
prezes z gruntami  robi.

Wiedzę o wyłudzanych bonifika-
tach mieli też politycy. Tak przynaj-
mniej wynika z zeznań samego byłego 
prezesa Krzysztofa D. złożonych w in-
nej sprawie przed łódzkim sądem. 

O tym, że spółdzielnia ma wszę-
dzie długi a prezes chętnie pożycza 
na cudze tj. spółdzielców konto wia-
domo było od lat. Pierwsza nieudana 
próba wyjaśnienia tej sprawy w 2004 
roku w prokuraturze zakończyła się 
umorzeniem. 

 Nietykalny prezes Krzysztof D. 
zwany „Królem Manhattanu” to były 
radny. Jego kariera w spółdzielni i poli-
tyce rozpoczęła się tuż po transformacji. Miał przełożenie 
na urzędników. Kiedy w 2007 roku robiłam w Łodzi 
ranking spółdzielni mieszkaniowych SM Śródmieście 
wypadła bardzo blado. Wtedy jeszcze większość działek 
była w użytkowaniu wieczystym.

W czerwcu 2011 roku zaangażowałam się na prośbę 
mieszkańców w obronę zielonego skweru przy ulicy 
Piotrkowskiej 235/241, na którym prezes razem z de-
weloperem planował wybudować garaż dla pobliskiego 
hotelu. Szybko zorientowałam się, że mamy do czynienia 
ze zorganizowanymi wyłudzeniami bonifikat od miasta. 
Kilka tygodni później ujawniłam sprawę. 

W urzędzie wszczęto na mój wniosek kontrolę 
ale jej wyniki sfałszowano.

Wyłudzeniami bonifikat i gruntów przez długi 
czas nikt się nie interesował a w tym czasie kolejne 
działki bezpowrotnie znikały z majątku spółdzielni.  
Zabiegałam w prokuraturze, urzędach i gdzie się tylko da 
aby wyjaśnić i przerwać ten proceder. Poinformowałam 
też wszystkich radnych ale żaden nie zareagował.

Media wprawdzie  relacjonowały sprawę często, ale 
pomijały wątki niewygodne dla władz miasta i urzędników. 

Powiadomiona przez mnie Prokuratura bardzo powoli 
badała wątek wyłudzanych bonifikat. 

Oczywistym było, że proceder nie jest możliwy bez 
przychylności miejskich urzędni-
ków. Wśród kilkuset dokumen-
tów, które przekazałam organom 
ścigania, znajdowały się dowody 
w tej sprawie. 

Po mojej kolejnej, zdecydowanej interwencji w łódz-
kim magistracie, gdy jasne już było, że mamy do czy-
nienia z gigantycznym oszustwem, miasto złożyło do 
prokuratury wniosek o ściganie prezesów spółdzielni, ale 
nie podpisał go w imieniu gminy żaden z prezydentów 
tylko dyrektor Biura Prawnego UMŁ. 

Było to sprytne posuniecie bo miasto wnioskowało do 
prokuratury jedynie o wszczęcie postępowania przeciwko 
zarządowi spółdzielni, ja zaś domagałam się wyjaśnienia 
całości sprawy w tym udziału miejskich urzędników.

W grudniu 2012 roku prokuratura zdecydowała się 
uprzejmie na zajęcie dokumentów w siedzibie spół-

dzielni. Na 
jednoczesne zajęcie adekwatnych dokumentów w Urzę-
dzie Miasta się jednak nie odważyła. Urzędnikom dano 
czas i możliwość „przygotowania dokumentów”. I na 
długie miesiące zapadła cisza.

Pod wpływem moich kolejnych interwencji  miasto 
zaczęło wprawdzie domagać się zwrotu wyłudzonych 
bonifikat, ale prezes zwlekał z ich oddaniem. Innych 
zobowiązań wobec miasta też nie płacił. A miejscy 
urzędnicy się nie dopominali... 

Dopiero w listopadzie 2013 prokuratura zdecydowała się 
na zatrzymanie 2 prezesów spółdzielni. Była to gigantyczna 
akcja policji przeprowadzona w kilkudziesięciu miejscach 

jednocześnie. Prezes Krzysztof D. i jego zastępca 
Tomasz B. usłyszeli zarzuty. Mimo iż straty sięgały 
kilkudziesięciu milionów, a jednym z poszkodo-
wanych było miasto, prezesa zwolniono jeszcze 
tego samego dnia! Wyszedł za kaucją 50 tys. 

Nie odsunięto go od pracy w spółdzielni – 
przez kolejne miesiące miał swobodny dostęp 
do jej dokumentów, mógł zastraszać pracow-
ników i wpływać na zeznania świadków.

Dalsze nasze starania doprowadziły do 
jego detronizacji. Wprawdzie nie jest już 
prezesem, ale zachowuje swobodny wpływ 
na to, co dzieje się w spółdzielni. 

W tej gigantycznej aferze zarzuty do tej pory 
usłyszały tylko dwie osoby, choć  śledztwo trwa 
3 lata. Trzeci członek zarządu zarzutów nie 
usłyszała, mimo iż to właśnie ona stawała do 
wszystkich aktów notarialnych, w których m.in. 
poświadczano nieprawdę. Prokuratura nie wyja-
śniła też do tej pory roli poszczególnych człon-

ków Rady Nadzorczej w niedopilnowaniu majątku 
spółdzielni i doprowadzeniu jej do upadku. Po 
wejściu wyznaczonego przez sąd nadzorcy, który 
później został syndykiem spółdzielnią rządzili 
i nadal rządzą ludzie byłego prezesa!

Do dziś nie wyjaśniono udziału urzędników 
w procederze spekulacji gruntami. Naczelny Sąd 
Administracyjny orzekł w listopadzie 2014 roku, 
że wydający decyzje w imieniu prezydenta urzęd-
nicy naruszyli prawo. Prezydent nie wyciągnęła 
jednak w stosunku do nich żadnych konsekwencji. 
Śledztwo toczy się powoli bo biegłych w tej 
sprawie prokuratura powołała dopiero po roku. 

W rok od powołania syndyka na konto miasta 
nie wpłynęły jeszcze ze spółdzielni żadne pienią-
dze. Sądowe postępowanie o zwrot wyłudzonych 
bonifikat w związku z upadłością likwidacyjną 

spółdzielni zawieszono.
„Król Manhattanu” nadal przebywa na wolności 
Łodzianie żartują, że korpulentna sylwetka byłego 

prezesa to złudzenie optyczne: spodnie po prostu są 
wypchane bo w kieszeni prezes ma wszystkich! 

Sędziowie, prokuratorzy, policjanci, adwokaci i inni 
pracownicy instytucji powołanych do przestrzegania pra-
worządności i walki z przestępczością mieszkają w tym 
samym mieście, czytają te same gazety, chodzą po tych 
samych ulicach.

O prezesie wiedzą już sporo, pytanie co prezes mógłby 
powiedzieć o nich...

 AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA VAN HEUKELOM

UKŁAD ZAMKNIETY
AFERA

DEFRAUDACJE I ZMOWA

Czerwone kartki dla prezesów spółdzielni podczas  
wysłuchania publicznego w Sejmie RP w czerwcu 2013 r.

 W okresie kryzysu na Manhattanie na spotkania informacyjne  

ze mną przychodziły tłumy (czerwiec 2014 r.)
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Kojarzona jest Pani ze spra-
wą łódzkiego Manhattanu, ze 
spektakularnym zatrzymaniem 
prezesów spółdzielni, na bieżą-
co obserwujemy Pani zmaga-
nia z „czyścicielami kamienic”. 
Czy tym się Pani zajmuje na 
co dzień?

Z natury jestem społeczni-
kiem. Sprawy publiczne, po-
maganie innym to moja pasja, 
a ulepszane świata to misja. 
Kiedy słyszę od innych: świata 
nie zmienisz, odpowiadam, warto 
próbować. Dlatego, gdy natrafiam 
na takie różne patologie czy afery, 
staram się rozwiązać problem ca-
łościowo, zdiagnozować i poszu-
kać kompleksowych rozwiązań. 

To zapewne spowodowało, 
że zarówno w sprawie defrau-
dacji majątku spółdzielców na 
Manhattanie, którą ujawniłam 
oraz czyścicieli kamienic nie od-
puszczam. Na co dzień zajmuje 
się monitorowaniem funkcjono-
wania instytucji państwowych 
i samorządowych, wydatkowa-
nia publicznych pieniędzy, Dbam 
o wspólne dobro Udzielam bez-

płatnie porad mieszkańcom, roz-
wiązuje ich problemy. 
 Dlaczego startuje  Pani do 
Sejmu ?

Bo uważam, że polityka to 
zbyt poważne zajęcie, aby zosta-
wić ją politykom. 

W Sejmie dominują obec-
nie partyjniacy przedkładający 
interes swojej partii nad dobro 
publiczne i widzimy, jaki to 
ma efekt.

Pora na praktyków, społecz-
ników, ideowców. Nie zmienimy 
Polski, jeśli do parlamentu nie 
zaczną wreszcie trafiać ludzie 
uczciwi, którzy posłowanie trak-

tują jako służbę innym i zaszczyt-
ny obowiązek wobec Ojczyzny, 
a nie okazje do załatwienia wła-
snych interesów. 

Przez wiele lat działalności 
społecznej, intensywnego mo-
nitorowania spraw publicznych 
dużo się nauczyłam. Sporo zro-
biłam dla innych, a chcę zrobić 
jeszcze więcej. 

Mam opinie osoby konkretnej 
i skutecznej. Nie boje się trud-
nych spraw ani wyzwań i mam 
odwagę płynąć pod prąd. Man-
dat będzie dla mnie narzędziem 
do jeszcze bardziej skutecznego 
działania na rzecz innych. Mam 
zdiagnozowane obszary wymaga-
jące niezwłocznych zmian i wiem 
jak do nich dążyć.
Ale dlaczego ruch antysyste-
mowy? Czy nie wystarczy wi-
doczna zmiana pokoleniowa 
na listach większości startują-
cych ugrupowań?

Od lat jestem antysystemowa, 
młodość, czasy liceum i studiów, 
upłynęły mi na walce z systemem 
komunistycznym i zabieganiu 

o przemiany demokratyczne w Pol-
sce. Już po transformacji w 1992 
roku ze względów rodzinnych 
wyemigrowałam do Holandii. 
Mieszkałam tam 11 lat. W prak-
tyce mogłam skonfrontować jak 
działa tzw. „nowy lepszy świat”. 
To bardzo wzbogaciło moje do-
świadczenia i na pewno wpłynęło 
na sposób oceny rzeczywistości. 

Gdy w 2003 roku wróciłam 
do Polski i zobaczyłam co się 
dzieje natychmiast zakasałam 
rękawy i rzuciłam się w wir 
działania. Nie mam żadnych 
wątpliwości, że transformacja 
niezupełnie nam się powiodła 
czego przykładem choćby pa-

tologiczny system spółdzielni 
mieszkaniowych, które nota bene 
stały się cudną przechowalnią 
i prawdziwym rajem dla licznych 
funkcjonariuszy dawnych komu-
nistycznych służb. Nie tylko nie 
stracili wpływów, ale je ugrunto-
wali. Latami trzymają w szachu 
miliony mieszkających w spół-
dzielniach ludzi, poza wszelką 
kontrolą zarządzają gigantycznym 
majątkiem. I w dodatku z tych 
zagrabionych spółdzielcom pie-
niędzy „kupują” sobie polityków. 

Ci ostatni doskonale wiedzą, 
jak to wygląda, ale wolą siedzieć 
cicho, bo przecież w kampaniach 
wyborczych to od prezesów za-
leży czy dozorca przejdzie po 
osiedlu, wieszając, czy zrywa-
jąc plakaty danego kandydata, 
czy kandydat otrzyma dodatko-
we, często nielegalne wsparcie 
finansowe swojej kampanii. To 
dlatego brakuje wśród polityków 
chętnych do stawienia czoła lobby 
wszechwładnych prezesów. Dwie 
ostatnie kadencje udowodniły, 
że mimo przedwyborczych 

obietnic 
zarówno PO i PiS brakuje woli 
do wprowadzenia gruntownych 
zmian w tym obszarze. 

Zmiana pokoleniowa nie 
oznacza jakościowej. Chętnie 
współpracuję z młodzieżą i cie-
szę się jej poparciem. 

Uważam jednak, że w Sej-
mie potrzebni są różni ludzie. 
Zarówno młodzi jak i dojrzali, 
doświadczeni. Musi to być wy-
ważone skoro mowa o faktycznej 
reprezentacji społeczeństwa. Dla-
tego cieszę się, że Paweł Kukiz 
na swoich listach umieścił obok 
ludzi młodych również tych 
sprawdzonych w realnych działa-
niach, ale nie skażonych układem. 

Startu-
je dopiero z trzeciego miejsca 
ale jestem pierwszą kobietą na 
liście KWW KUZKIZ ’15. Liczę 
na życzliwą pamięć i poparcie 
ŁODZIAN w tych wyborach.
A czy brak doświadczenia 
parlamentarnego nie będzie 
obciążeniem dla posłów Ruchu 
Kukiza? Czy nie będą w Sejmie 
zagubionymi nowicjuszami?

Ja nigdy nie pełniłam żadnego 
mandatu, ale mam dobre przygo-
towanie do pracy w Sejmie. Od 
lat monitoruje funkcjonowanie 
różnych instytucji. W tej kadencji 
społecznie uczestniczyłam w pra-
cach jednej z sejmowych komisji 
nadzwyczajnych. Sprawdzałam, 

co ro-
bią posłowie. Moje wcześniej-
sze doświadczenia zawodowe  
– praca w instytucjach unijnych 
i samorządowych również dają 
solidną bazę i kwalifikacje do peł-
nienia mandatu posła. Atutem jest 
też moja wrażliwość społeczna 
i bogate doświadczenie w walce 
o sprawy innych. Idę do Sejmu 
z gotową diagnozą i konkretnymi 
pomysłami na zmiany. 

Zabiegam o lepsze prawo, 
jednoznaczne i egzekwowalne, 
o konkretne przemiany w pań-
stwie. Ale jedno jest pewne: 
z mandatem czy bez nadal będę 
pomagać ludziom!

 ROZMAWIAŁ RADOSŁAW WILK

NASZE PAŃSTWO MUSI DBAĆ O PRAWDZIWYCH BOHATERÓW

Rozmowa  
z AGNIESZKĄ WOJCIECHOWSKĄ VAN HEUKELOM

Strażacy to prawdziwi BOHA-
TEROWIE - dla ratowania dru-
giego człowieka gotowi skoczyć 
w ogień!

Państwo nie zapewnia im wy-
starczającej ochrony, bezpieczeń-
stwa, sprzętu, warunków pracy 

i płacy. Popieram postulaty 
STRAŻAKÓW i solidaryzuję 
się z ich protestem!

Będę zabiegać w Sejmie o po-
prawę sytuacji strażaków, których 
działania znacznie wykraczają 
poza walkę z ogniem. To oni zaj-
mują się skutecznie ratownictwem 
medycznym, chemicznym, pomo-
cą ofiarom klęsk żywiołowych.

Tak świetnie wyszkolona 
i wspaniała służba zasługuje na 
większa uwagę Państwa Polskiego 
niż w tej chwili. Ja czasem też „gaszę pożary” Protest strażaków w Łodzi 

25 września 2015

INNI MÓWIĄ, JA DZIAŁAM
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Od wielu lat działam na rzecz miesz-
kańców naszego miasta i regionu.
Mam naturę społecznika – nie potrafię 
przejść obojętnie obok ludzi pokrzyw-
dzonych.
Moi wspaniali Rodzice nauczyli mnie 
najpierw myśleć o innych, a dopiero 
potem o sobie, walczyć w obronie 
słabszych i bezradnych. 
Tak samo wychowałam swoją dorosłą 
już Córkę. Praca na rzecz innych to 
moja pasja.
Wielokrotnie wykazałam się skutecz-
nością działania: walcząc o prawa 
krzywdzonych spółdzielców, ofiar 
nieuczciwych kamieniczników, wy-
stępując w obronie polskich przed-
siębiorców, szkół czy szpitali. 
Od lat staram się być tam, gdzie Ło-
dzianie mnie potrzebują.
Podejmuję trudne i niewygodne dla 
władzy tematy.
Nie raz naraziłam się ludziom, którzy 
na krzywdzie innych budują własne 
kapitały. 
Nie ulegam groźbom i naciskom, je-
stem zasadnicza. 
Każdego dnia staram się zmieniać naszą rzeczywi-
stość bo wiem, że „kropla drąży skałę…”
Moim priorytetem jest służba Ojczyźnie i innym 
ludziom co nie raz udowodniłam. 
Jestem sprawdzonym człowiekiem na te trudne 
czasy. 
Proszę o poparcie w wyborach.

l  WSPOMAGAŁAM licznych spółdzielców w walce o ich prawa społecznie udzielając porad, 
uczestnicząc w procesach sądowych 

l  BRONIŁAM SKUTECZNIE szpitala pediatrycznego im. J. Korczaka przed likwidacją 
l  WALCZYŁAM W OBRONIE ostatniego, zielonego skweru na Piotrkowskiej 235/241 
l  UCHRONIŁAM licznych mieszkańców przed działalnością tzw. czyścicieli kamienic i oszu-

stów wyłudzających nieruchomości (sprawa Targowej 47, gangu fałszywych spadkobierców)
l  UJAWNIŁAM proceder wyłudzania bonifikat od miasta przez nieuczciwego prezesa spół-

dzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” i doprowadziłam do zatrzymania „Króla Manhattanu”
l  REPREZENTOWAŁAM I WSPIERAŁAM kilka tysięcy mieszkańców jako wskazany 

przez nich mąż zaufania podczas największego kryzysu w centrum Łodzi spowodowanego 
upadkiem Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście

l  MONITOROWAŁAM społecznie prace licznych urzędów oraz parlamentarzystów
l  STWORZYŁAM od podstaw Europejskie Centrum Inicjatyw Obywatelskich – organizację 

wspierającą bezpłatnie ludzi w trudnych sprawach 
Więcej o moich działaniach na www.ecio24.pl

JESTEM 
BLISKO 
LUDZI

 JESTEM RODOWITĄ ŁODZIANKĄ  

Proszę o poparcie

Agnieszka Wojciechowska 

van Heukelom

Agnieszka WOJCIECHOWSKA van HEUKELOM 

„Inni mówią,
ja działam”37

 MOJE DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA:                                              

Po latach PAŃSTWO POLSKIE doceniło  
nasz wkład w budowę demokracji  
w Polsce.

Odebrana oszustom kamienica 
przy ul. Traugutta

TO JEST TEMAT:  
„STOP KOLEJNYM MARKETOM”Z ofiarami “czyścicieli kamienic”



POLKA WALCZĄCApadziernik 2015 5

Nie wybieram się do Sejmu, aby zostać posłem, 
ale po to, by walczyć o Wasze prawa.

Trzeba wreszcie zacząć skutecznie porządkować 
nasze ustawodawstwo. Prawo ma być dla ludzi – jedno-
znaczne i egzekwowalne, pisane w sposób spójny, nie 
pozostawiający marginesu dla tych, którzy chcą je łamać 
i obchodzić. Jeśli chcemy gruntownych zmian w Polsce, 
trzeba niezwłocznie spojrzeć na nasze ustawodawstwo 
(polskie prawo) pod tym właśnie kątem.

Obecnie panuje w przepisach potworny bałagan, 
który ułatwia życie przestępcom i doprowadza do wielu 
ludzkich tragedii. 

Dodatkowo ostatnie zmiany procedur wprowadzone 
przez Platformę Obywatelską w kodeksie postępowania 
karnego całkowicie paraliżują pracę stróżów prawa, 
czyniąc Polskę rajem dla rzezimieszków i wszelkich 
grup przestępczych mniej lub bardziej zorganizowanych.

Jeśli znajdę się w Sejmie zamierzam w pierwszym 
rzędzie zająć się właśnie reformą wymiaru sprawiedliwo-
ści (to jeden z głównych punktów strategii przygotowanej 
przez Ruch Kukiza). Priorytetem jest dla mnie nowelizacja 

prawa spółdzielczego, dotyczącego spółdzielni miesz-
kaniowych. Należy skończyć z wszechobecną patologią 
w tym obszarze naszego życia, ukrócić wszechwładz-
two grupki prezesów i zagwarantować milionom ludzi 
mieszkających w zasobach spółdzielczych realną kontrolę 
nad własnym majątkiem i tymi, którzy nim zarządzają. 
Stan polskiej spółdzielczości mieszkaniowej dowodzi, 
że transformacja lat 80. nie do końca nam się powiodła.

Kolejnym pakietem ustaw wymagających weryfikacji 
są przepisy dotyczące ochrony lokatorów ale i praw wła-
sności. Na obecnym etapie to nie prawowici właściciele, 
ale często dobrze zorganizowani oszuści przejmują 
masowo nieruchomości, uprzykrzając przy 
tym życie najemcom. Przepisy muszą 
skutecznie gwarantować poszanowa-
nie cudzej własności ale i poszano-
wanie praw najemców i lokatorów.

Jestem społecznikiem – praktykiem. Na co dzień 
zmagam się z ogromem ludzkich nieszczęść. 

Rozumiem, co dla ludzi jest ważne: 
4  BEZPIECZEŃSTWO 
4  MIESZKANIE 
4  PRACA 
4  dobra SZKOŁA dla dziecka 
4  dostępna OCHRONA ZDROWIA 

Państwo polskie nie zdaje kompletnie egzaminu, 
system po prostu nie działa. 

Dlatego trzeba go zmienić – napisać wreszcie dobre 
prawo, przywrócić realną kontrolę obywateli nad wła-
dzą. Polityka to zbyt poważna sprawa, aby zostawić ją 

politykom, którzy od lat zajmują się głównie sobą.
Jestem człowiekiem sprawdzonym w realnym 

działaniu, społecznikiem od lat dbającym o spra-
wy innych. W moim przypadku mandat po-
selski będzie narzędziem do jeszcze bardziej 
skutecznej pracy ku dobru publicznemu.

Startuję w wyborach z listy

Agnieszka  
Wojciechowska  
van Heukelom

KWW KUKIZ‘15

POMAGAM
BEZINTERESOWNIE

OD LAT WSPIERAM POTRZEBUJACYCH 

PROSZĘ  
O SZANSĘ, 

PROSZĘ O GŁOS  
W TYCH WYBORACH

LISTA 7 
NR 3

Proszę o poparcie

Agnieszka Wojciechowska 

van Heukelom

Agnieszka WOJCIECHOWSKA van HEUKELOM 

„Inni mówią,
ja działam”37

Z  wdzięcznym personelem  
Szpitala im. J. Korczaka

TO JEST TEMAT:  
„STOP KOLEJNYM MARKETOM” W walce o spółdzielcze prawa
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Mieszkasz w bloku spółdzielczym? Czy wiesz za 
co płacisz? Czy mógłbyś płacić mniej?

Miesięczne opłaty tzw. CZYNSZ są jedynie zaliczkami 
na poczet pokrycia kosztów ponoszonych na utrzymanie 
Twojego mieszkania i bloku, w którym się znajduje oraz 
na utrzymanie spółdzielni jako administratora tych budyn-
ków. A ponieważ ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych 
mówi wyraźnie, że na tej działalności spółdzielnia nie 
może zarabiać, to na koniec roku suma wpłat spółdziel-
ców i poniesione koszty powinny wychodzić na ZERO. 
Jeżeli spółdzielnia wykazuje zyski na tej działalności, 
to oznacza, że mogliście mieć niższe miesięczne opłaty 
(niższy tzw. CZYNSZ).

To wynika z art.1 p. 11 ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych Spółdzielnia mieszkaniowa nie może odno-
sić korzyści majątkowych kosztem swoich członków, 
w szczególności z tytułu przekształceń praw do lokali.” 
Wpłaty wnoszone przez mieszkańców na eksploatacje nie 
mogą być spożytkowane na inne cele. Podstawa prawna 
to art. 4 p. 63 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
„Opłaty, o których mowa w ust. 1-2 i 4 (tj. kosztów 
związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości 
w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją 
i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie 
spółdzielni), przeznacza się wyłącznie na cele określone, 
w tych przepisach”.

Sprawdź za co płacisz co miesiąc
To na zarządzie spółdzielni ciąży obowiązek jasnego 

i przejrzystego wskazania nam, na jakiej podstawie wyli-
czono kwoty, które wpłacamy co miesiąc w tzw. czynszu. 
Podstawa prawna: art. 4 p. 64 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych. Każdorazowo domagaj się od zarządu 
spółdzielni uzasadnienia wzrostu opłat.

W momencie wprowadzenia zmian w opłatach zależnych 
od spółdzielni zarząd powinien przedstawić czytelną i jasną 
kalkulację, skąd się te kwoty biorą. Jeśli masz wątpliwości, 
możesz kwestionować zasadność zmiany podwyżki na drodze 
sądowej. W przypadku wystąpienia na drogę sądową płacisz 
opłaty w dotychczasowej wysokości do czasu rozstrzygnięcia 
sporu. Ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości 
opłat spoczywa na spółdzielni. Podstawa prawna art. 4 p. 8 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Masz prawo dostępu do dokumentów
Spółdzielcy przysługuje prawo dostępu do dokumen-

tów spółdzielni mieszkaniowej.  art. 81 ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych.

1.Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo 
otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii 
uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów 
spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań 

finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez 
spółdzielnię z osobami trzecimi.

Jeśli zarząd odmawia dostępu do dokumentów, 
można złożyć zawiadomienie o popełnieniu wykro-
czenia na podstawie art. 273 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych „Kto, będąc członkiem zarządu 
spółdzielni mieszkaniowej, pełnomocnikiem, albo 
likwidatorem, wbrew obowiązkowi dopuszcza do 
tego, że spółdzielnia: 

1) nie udostępnia członkowi spółdzielni 
mieszkaniowej odpisów oraz kopii dokumen-
tów, o których mowa w art. 81” (…) - podlega 
karze grzywny.”

Własność mieszkania
Jest zasadnicza różnica pomiędzy spółdziel-

czym własnościowym prawem do lokalu, a tzw. 
własnością wyodrębnioną. Mieszkanie spółdziel-

cze własnościowe – można sprzedać, można założyć 
dla niego księgę wieczystą, można pod jego zastaw brać 
pożyczki (a gdy jest księga wieczysta obciążyć hipotekę). 
Jednak w księdze wieczystej budynku, w którym znajduje 
się takie mieszkanie własnościowe uwidocznione są tylko 
te lokale, dla których ustanowiono odrębną własność.

W wypadku spółdzielczego mieszkania własnościo-
wego ogólny wpis w księdze wieczystej tego budynku 
wskazuje jako właściciela SPÓŁDZIELNIĘ.

Uwaga: Gdyby na sąsiedniej działce właściciel wystąpił 
do urzędu o pozwolenie na budowę, to tylko właściciele 
wyodrębnionych mieszkań dostaną powiadomienie o takim 
postępowaniu. Reszta spółdzielców nie musi być powia-
domiona. A to może skutkować wybudowaniem czegoś, 
co nie będzie korzystne dla wartości Waszych mieszkań.

Gdyby spółdzielnia chciała obciążyć hipotekę budyn-
ku, o zgodę musi zapytać tylko właścicieli wyodrębnio-
nych lokali. W przypadku spółdzielczych własnościowych 
praw do lokali zarząd nie musi pytać Was o zgodę na 
obciążenie hipoteki.

Remonty i inwestycje
Remonty trzeba robić. Duże spółdzielnie wydają 

na nie ogromne pieniądze. Trzeba bardzo uważać, aby 
prace nie były przepłacone. Sprawdź, czy w Twojej spół-
dzielni nie powstał BANK WYKONAWCÓW (na który 
składają się zazwyczaj firmy zaprzyjaźnione z zarządem 
i utrzymywane z Twoich pieniędzy). Warto kontrolować 
te inwestycje, występować o dokumenty i sprawdzać 
ceny usług.

Uwaga: na spekulacje gruntami z bonifikatą!
Jeśli na terenie Twojej spółdzielni powstają nowe 

inwestycje budowlane, sprawdź, do kogo należą działki, 
na których posadowione są budowy, Może się okazać, że 
grunty te zostały zakupione z bardzo wysoką bonifikatą 
(w Łodzi przez wiele lat było to 98%) przyznaną wy-
łącznie na uwłaszczenie spółdzielców. W takim wypadku 
wykorzystanie działek na inny cel (np. sprzedaż miesz-
k a ń osobom trzecim na wolnym rynku) może 

stanowić podstawę do żądania zwrotu 
bonifikaty przez miasto.

 BĘDĘ ZABIEGAŁA O:  

PORADNIK SPÓŁDZIELCY

INNE PORADY M.IN. 
JAK UTWORZYĆ WSPÓLNOTĘ 

PODZIAŁ SPÓŁDZIELNI 
NA WNIOSEK MNIEJSZOŚCI

JAK UZYSKAĆ WGLĄD 
DO REJESTRU CZŁONKÓW 

które są efektem mojej 8-letniej społecznej pracy 

dla środowiska spółdzielców znajdziecie na stronie 

www.ecio24.pl

ZAPAMIĘTAJ!

ZAPAMIĘTAJ!

I Kongres Łódzkich Spółdzielców organi-
zowany przez ECIO, kwiecień 2013

q  jednoznaczne przepisy
q  dobre prawo
q   ograniczenie wszechwładztwa  

prezesów spółdzielni mieszkaniowych
q   większe kary dla tych,  

którzy łamią prawa spółdzielców i lokatorów
q   powołanie Rzecznika Praw Spółdzielców  

i Lokatorów

Materiał sfinansowany ze środków KWW KUKIZ’15

www.ecio24.pl

AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA  
VAN HEUKELOM

tel. 661 897 353

kontakt.ecio24@gmail.com

https://www.facebook.com/agnieszka.wojciechowskavanheukelom

fot. Mikołąj Sitkiewicz
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Podwyżki czynszu
Podwyżka czynszu musi być uzasadniona i nie może 

przekroczyć w skali roku 3% wartości odtworzeniowej 
lokalu. Na pisemne żądanie lokatora właściciel, w ter-
minie 14 dni pod rygorem nieważności podwyżki, musi 
przedstawić na piśmie przyczynę podwyżki i jej 
kalkulację. Jeżeli tego nie zrobi, podwyż-
ka jest nieważna.

Uwaga: Podwyższanie czyn-
szu, albo innych opłat za używanie 
lokalu, z wyjątkiem opłat nieza-
leżnych od właściciela, nie może 
być dokonywane częściej niż co 
6 miesięcy. Termin ten biegnie od 
dnia, w którym podwyżka zaczęła 
obowiązywać. Podstawa prawna 
art. 9 ustawy o ochronie praw lo-
katorów.

Jeżeli właściciel nie uzysku-
je przychodów z czynszu, albo 
innych opłat za używanie lokalu 
na poziomie zapewniającym mu 
pokrycie wydatków związanych 
z utrzymaniem lokalu, jak również 
zapewniającym zwrot kapitału i zysk, wówczas podwyżkę 
uważa się za uzasadnioną. Wysokość takiej podwyżki 
jest jednak ograniczona.

Wypowiedzenie umowy najmu
Wypowiedzenie najmu właściciel musi – pod rygorem 

nieważności – przedstawić na piśmie, z podaniem przy-
czyny wypowiedzenia i z zachowaniem wynikających 
z art. 11 ustawy o ochronie praw lokatorów terminów:

- 1-miesięcznego, gdy lokator ma zaległości czynszu 
za trzy pełne okresy płatności.

- 6-miesięcznego, gdy lokator płaci na bieżąco, ale 
właściciel sam zamierza zamieszkać w należącym do 
niego lokalu. W takim przypadku właściciel musi zapew-
nić ci lokal zamienny, wyposażony w co najmniej takie 
same urządzenia techniczne, o powierzchni użytkowej 
takiej jak w lokalu dotychczasowym. Uwaga: Obowiązek 
zapewnienia lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów 

przeprowadzki spoczywa na właści-
cielu budynku! 

- 3 lata, gdy lokator płaci na 
bieżąco, ale właściciel planuje za-
mieszkać w należącym do niego 
lokalu i nie zamierza dostarczyć 
lokalu zamiennego.

Jeżeli jest to lokal użytkowy, 
albo wynajęty na firmę właści-
ciel może powołać się na przepi-
sy kodeksu cywilnego (okres 1 
lub 3 miesięczny wypowiedzenia 
w zależności od długości trwania 
umowy). Właściciel nie może tego 
zrobić jeśli lokal ten służy do za-
spokajania potrzeb mieszkanio-
wych. Wtedy stosuje się przepisy 

ustawy o ochronie praw lokatorów. W tym przypadku 
wypowiedzenie jest możliwe tylko na zasadach art. 11 
tej ustawy.

Nakłady i inwestycje w lokal
Pamiętaj, że w przypadku najmu nie jesteś właścicie-

lem lokalu i jakakolwiek przeróbka lub remont wymaga 
zgody właściciela. Gdy po remoncie podniesie się stan-
dard lokalu to może się okazać, że właściciel podniesie 
Ci czynsz. Zatem zanim wydasz pieniądze na remont 
lub przeróbki ustal z właścicielem zasady rozliczeń 
(KONIECZNIE NA PIŚMIE). Jeśli właścicielem jest 

gmina, a administrator twierdzi, że nie ma pieniędzy na 
remonty, ustalaj wcześniej, jak to zostanie rozliczone, 
gdy już wykonasz prace. 

Zawsze możesz się domagać zwrotu poniesionych kosz-
tów jako tzw. NAKŁADÓW KONIECZNYCH. Nakłady 
konieczne to takie, które są niezbędne do utrzymania rzeczy 
w stanie przydatnym do umówionego użytku. Nakłady 
konieczne obciążają wynajmującego, a nie najemcę. Je-
żeli w czasie trwania najmu lokal wymaga napraw, które 
obciążają wynajmującego, a bez których lokal nie jest 
przydatny do umówionego zamieszkiwania, najemca może 
wyznaczyć wynajmującemu odpowiedni termin do wyko-
nania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego 
terminu najemca może sam dokonać koniecznych napraw 
na koszt wynajmującego (art. 663 kodeksu cywilnego).

Ważne jest rozróżnienie NAKŁADÓW KONIECZ-
NYCH, a tzw. ULEPSZEŃ. W przypadku ulepszeń 
sytuacja najemcy jest mniej korzystna. Jeżeli najemca 
ulepszył lokal/mieszkanie, wynajmujący (właściciel, 
administracja), o ile nie zawarliście w tej sprawie umowy, 
może zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiada-
jącej ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywró-
cenia stanu poprzedniego (art. 676 kodeksu cywilnego). 
Dlatego zawsze warto przed inwestowaniem w takie 
mieszkanie ustalić na piśmie jak się rozliczy z Wami 
właściciel/administracja.

Lokale zamienne na czas uciążliwych remontów
Jeżeli rodzaj prac remontowych tego wymaga, lokator 

jest zobowiązany opróżnić lokal i przenieść się na koszt 
właściciela do lokalu zamiennego, jednak na czas nie 
dłuższy niż rok. Czynsz za lokal zamienny, bez względu 
na jego wyposażenie techniczne, nie może być wyższy 
niż czynsz za lokal dotychczasowy opłaty eksploatacyjne 
zaś mogą być inne. Podstawa prawna art. 10 ustawy 
o ochronie praw lokatorów.

PORADY DLA MIESZKAŃCÓW KAMIENIC
(NAJEMCÓW)

INNE PORADY 
 ORAZ LICZNE 
WZORY PISM  

które są efektem mojej 8-letniej 

społecznej pracy dla najemców 

lokali mieszkalnych znajdziecie 

na stronie www.ecio24.pl

ZAPAMIĘTAJ!

ZAPAMIĘTAJ!

WZORY PISM BIZNES KOSZTEM LUDZI

INTERWENCJA NA ULICY NOWEJ 5, STYCZEŃ 2015

WALKA Z CZYŚCICIELAMI KAMIENIC, UL.  TARGOWA 47, WRZESIEŃ 2014
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Głosuj na Agnieszkę!

Popieram  

Agnieszkę Wojciechowską  
van Heukelom

Rekomendowana przez nas Agnieszka Wojciechowska van Heukelom posiada 

najwyższe kwalifikacje moralne do zajmowania się sprawami publicznymi. Jej konse-

kwencja w walce o Polskę i wspólne dobro połączona z odwagą, uczciwością i rzetel-

nością gwarantuje skuteczne dążenie do wprowadzenia zmian niezbędnych w naszej 

Ojczyźnie …”
(Bohaterowie Opozycji Antykomunistycznej)

„..Agnieszka Wojciechowska van Heukelom wal-

czy na wszystkich możliwych polach o zmianę aktu-

alnych przepisów, które umożliwiają grabież mienia 

mieszkańców i wyprowadzanie majtku publicznego. 

Konsekwencja, bezkompromisowość, dociekliwość 

i zaangażowanie po stronie krzywdzonych oraz 

umiejętność jasnego i precyzyjnego przedstawiania 

problemów, czynią z niej doskonałą i bardzo potrzeb-

ną kandydatkę na posła do Sejmu …”
Spółdzielcy z Manhattanu
.„w walce, obfitującej w procesy sądowe i ścią-

gającej na nią wrogość wielu środowisk pozostaje 

konsekwentna i niezłomna (..) bezkompromisowość 

i konsekwencja w walce z złem systemowym, bezintere-

sowność w pomocy krzywdzonym grupom obywateli, 

umiejętność uchwycenia istoty problemu i jasnego jego 

przedstawienia oraz uzdolnienia medialne czynią z p. 

Agnieszki Wojciechowskiej van Heukelom doskonałą 

i bardzo potrzebną kandydatkę do Sejmu …” 

Stowarzyszenie „Piotrkowska 235/241”

„..Jestem pełna podziwu dla Pani zaangażowania w walce z nieprawidłowościami i bez-prawiem jakie dotykają zwy-kłych ludzi .Przywróciła mi Pani wiarę w to ,że skoro są jeszcze w naszym kraju ludzie tacy jak Pani to są jeszcze jednak szanse na zmiany na lepsze (…) Dzię-ki swojej społecznej pracy na rzecz mieszkańców jest Pani w Łodzi osobą rozpoznawalną i zna Pani doskonale problemy naszego miasta i jak nikt inny zasługuje na to, by reprezen-tować nas wyborów w Sejmie ..”   mieszkanka kamienicy  przy Piotrkowskiej 274  

„…p. Agnieszka Wojciechowska van 

Heukelom jest  nam znana z dużej aktyw-

ności na terenie naszego miasta. Wiemy, 

że pomaga wielu ludziom i niektórzy 

z nas też z jej pomocy korzystali w trud-

nych sprawach. To prawdziwy społecznik 

i osoba godna zaufania, a takich właśnie 

posłów, zaangażowanych w sprawy ludzi 

i o ich prawa zabiegających potrzeba …”
 Środowisko łódzkich taksówkarzy 

„..Rekomendujemy panią Agnieszkę Wojciechow-ska van Heukelom (...) jest to osoba kompetentna, uczciwa i szanowana w wielu kręgach. Wyróżniająca się zaangażowa-niem w sprawy publiczne oraz pomoc innym ludziom, reagująca wszędzie tam gdzie łamane jest prawo, narażająca własne bez-pieczeństwo dla dobra innych. Jej oddanie sprawom Ojczyzny i głęboki patriotyzm zasługuje na pełne uznanie …” (Stowarzyszenie Osób Interno-wanych „Chełminiacy 1982„)

„…Pani Agnieszka mimo wielu problemów jakie sama 

ma z tego powodu chroni nas przed bezprawnymi dzia-

łaniami ludzi, którzy próbują nas z kamienicy wykurzyć.

Przyjeżdża do nas zawsze kiedy prosimy o interwen-

cję, koresponduje z urzędami w naszej sprawie, wspiera 

podczas procesów sądowych, broni naszych praw.(…) 

Poświęca mnóstwo czasu bezinteresownie na nasze sprawy. 

Jest dla nas w każdym momencie gotowa nieść pomoc, 

życzliwa i skuteczna.
Naszym zdaniem taka osoba jak p. Agnieszka Wojcie-

chowska van Heukelom jest bardzo potrzebna w polskim 

Sejmie, gdzie mogłaby zrobić dużo dobrego dla Polski, 

Łodzi i zwykłych ludzi…”
(Lokatorzy Targowej 47) – ofiary czyścicieli kamienic 

INNI O MNIE
„…Pani A. Wojciechowska wykazała się 

ogromnym zaangażowaniem popartym sto-

sowną wiedzą, mądrymi decyzjami i umie-

jętnością współpracy z innymi organizacjami 

w obronie szpitala Pediatrycznego im. Janusz 

Korczaka w Łodzi, który decyzją ówczesnych 

władz miał zostać zamknięty lub przezna-

czony do innych celów ( …) osoba która 

reprezentuje sobą tak rozległa i skuteczną 

działalność społeczną (...) popartą wieloletnim 

doświadczeniem jest godna reprezentować 

społeczeństwo jako parlamentarzysta Rze-

czypospolitej Polskiej…” 
Środowiska medyczne i społeczne broniące 

Szpitala im. J. Korczaka 

Materiał sfinansowany ze środków KWW KUKIZ’15

Szanuję nauczycieli bo to oni (oprócz Rodziców) zadbali o moją wiedzę i rozwój. Szkoła to dla mnie LUDZIE, a nie budynek. Państwo musi inwestować w edukację młodych pokoleń. Trzeba podnieść prestiż zawodu nauczyciela. Status funkcjonariusza państwowego rozwiązałby wiele problemów.

Popieram 
postulaty nauczycieli

Warszawa 14 października 2015

Solidaryzuję się z protestującymi pracownikami oświaty!

Agnieszka Wojciechowska van Heukelom

WYBORY DO SEJMU RP
 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R.


