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W trakcie wszystkich 7 części Walnego Zgromadzenia Członków FSM odbytego 

w dniach 21÷25 i 28÷29.05.2012r., zostały złożone przez członków wnioski o podjęcie 

inicjatywy i wyrażenie pisemnego sprzeciwu wobec wniesionego do Sejmu w dniu 05 

kwietnia 2012r. poselskiego projektu nowelizacji ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o 

spółdzielniach mieszkaniowych.  Projekt ten w art. 37 ust. 3 przewidywał tworzenie z mocy 

prawa wspólnot mieszkaniowych już po ustanowieniu w budynku odrębnej własności 

jednego lokalu, a nie jak dotychczas z woli większości właścicieli lokali – liczonej wg 

wielkości udziałów. W przypadku przyjęcia ww. nowelizacji przez Sejm RP członkowie 

spółdzielni mieszkaniowych zostaliby pozbawieni prawa decydowania o sposobie 

zarządzania ich majątkiem, co stanowiłoby naruszenie konstytucyjnego prawa do ochrony 

własności prywatnej obywateli. W związku z powyższym grupa członków Fordońskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej utworzyła w dn. 04.06.2012r. Zespół Inicjatywny, którego 

przedstawiciele w czerwcu 2012r. prowadzili w Państwa budynkach akcję pozyskiwania 

podpisów w ramach sprzeciwu wobec przedmiotowej nowelizacji ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych. 

W dniu 10.07.2012r., w przeddzień obrad Sejmu, przedstawiciele Zespół Inicjatywnego 

przekazali Marszałkowi Sejmu RP  Pani Ewie Kopacz pismo i prawie 5000 głosów sprzeciwu 

członków naszej Spółdzielni wobec wniesionego do Sejmu projektu nowelizacji ustawy o 

spółdzielniach mieszkaniowych. Pisma informujące zostały skierowane do wszystkich klubów 

poselskich. Przedstawiciele Zespołu Inicjatywnego odbyli 11 spotkań z przedstawicielami 

władzy ustawodawczej w biurach poselskich na terenie Bydgoszczy oraz w klubach 

parlamentarnych w Sejmie. Sprzeciw wobec przedmiotowego projektu nowelizacji ustawy i 

jego poparcie przez członków spółdzielni Zespół Inicjatywny prezentował również w 

lokalnych audycjach radiowych i na łamach prasy.  

Praca członków Zespołu Inicjatywnego przyczyniła się w bardzo dużym stopniu do wycofania 

przedmiotowego projektu z Sejmu. 

Poniżej przedstawiamy refleksje jednego z członków Zespołu Inicjatywnego – Pana Jana 

Chabowskiego z Osiedla Tatrzańskiego 

 

Pod pretekstem poprawienia demokracji chcą na nas zarobić  

  Tak to już jest, że od czasu do czasu społeczeństwami wstrząsają rewolucje. Wielu początkowych 

zwolenników rewolucji bardzo szybko się przekonuje, że tracą w niej wszystko, a w zamian nic nie 

zyskują. Oczywiście, rewolucje mogą być wielkie, wstrząsające całymi narodami, ale mogą być małe, 

ograniczone do społeczności spółdzielni mieszkaniowych. 

  Większość ludzi boi się rewolucji, rewolucjonistów i ich przywódców. Projekt by praktycznie wszyscy 

członkowie spółdzielni mieszkaniowych stali się przymusowymi członkami wspólnot mieszkaniowych 

odebrano jako zmianę rewolucyjną.  Naturalny lęk przed takimi zmianami spowodował sprzeciw 

członków spółdzielni mieszkaniowych. W samej Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w naprawdę 

krótkim czasie, zebrano około pięć tysięcy podpisanych protestów. Członkowie spółdzielni powołali 
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grupę inicjatywną, która przekazała karty z podpisami pod protestem Marszałkowi Sejmu Pani 

Kopacz. 

  Ci, którzy zobowiązali się wobec pozostałych członków spółdzielni do aktywnego działania przeciwko 

złej ustawie przeprowadzili rozmowy z posłankami i posłami wybranymi przez lokalną społeczność. 

Rozmowy prowadzono z posłami różnych partii. Rozmowy prowadzono w Sejmie jak i tu w 

Bydgoszczy.  Politycy byli zdumieni jak wiele wad ma ten projekt. Jak łatwo może stać się przyczyną 

ludzkich nieszczęść. 

  Posłowie potwierdzali, że w ich ocenie jest to projekt ustawy wprowadzającej utopię. By nie być 

gołosłownym; projektowana ustawa nakazywała mieszkańcom budynku powołać wspólnotę 

mieszkaniową. W tym celu się mieszkańcy mieli zebrać, wybrać spośród siebie władze wspólnoty, 

upoważnić te władze do działania w ich imieniu. Oczywiście władze wspólnoty były uprawnione do 

pobierania za swą prace wynagrodzenia, opłacanego przez członków spółdzielni. Jednym słowem, 

zebrania na klatkach schodowych lub wynajętych za opłatą lokalach. No, i co budynek to na pewno 

zebrania, rady nadzorcze wspólnot, zarządy wspólnot i prezesi tych zarządów. 

  Członkowie parlamentu byli przytłoczeni ilością problemów jakie ten projekt stwarzał, a których oni 

początkowo nie dostrzegali. Bo chociażby, gdzie przechowywać dokumentacje zebrań i dokumentacje 

z danymi osobowymi. Co z odpowiedzialnością członków wspólnoty za pobrane przez zarządzających 

budynkiem kredyty. Sprawozdawczość do GUS i składanie w terminie deklaracji do urzędu 

skarbowego to też działania z których trzeba się wywiązać pod groźbą kary finansowej. O 

konsekwencjach wobec członków wspólnoty, którzy opóźniliby się z płaceniem czynszu, przecież nie 

zawsze z ich winy, to lepiej nie pisać. Spółdzielnia mieszkaniowa jest duża i sobie lepiej lub gorzej, ale 

radzi sobie z tym problemem. A co by się działo w małej wspólnocie to odpowiedzcie sobie Państwo 

sami. 

  Będą tacy, którzy powiedzą, e… są wspólnoty i żyją. Tak, ale praktyka pokazuje, że wiele z nich żyje, 

ale do czasu. Ilość rozpraw sądowych w wspólnotach wywołanych sporami na tle różnych spraw jest 

więcej niż znaczna; najdelikatniej pisząc. Jednak żadna z tych wspólnot nie powstała z przymusu. Były 

to najczęściej budynki z mieszkańcami przekazywane do wspólnot przez zakłady i instytucje.     

Spółdzielnie tych budynków najczęściej ze względu na ich stan nie chciały przejąć. Ci mieszkańcy znali 

się od dawna. Tym samym między nimi istniała więź. Pracowali najczęściej w tym samym zakładzie. 

Wielu z nich pracuje w tym zakładzie nadal, jeżeli nie upadł. 

  Będą tacy, którzy powiedzą dlaczego mam przymusowo przechodzić do jakiejś tam wspólnoty 

mieszkaniowej, kiedy jestem zadowolony z spółdzielni. Spółdzielnia jest mi znana od lat. Jest pod 

kontrolą. Nigdy nie zostałem okradziony z czynszu. Remonty są robione. Osiedle jest ładne i 

bezpieczne. Nie muszę się martwić, że ktoś nowo zatrudniony jako zarządca mojego budynku 

wykorzysta moją nieznajomość w sprawach bankowych i zadłuży mieszkanie kredytem nie do 

spłacenia. Jednym słowem – żyje bez lęku. Mogę czas przeznaczyć na inne sprawy.  

  Dziś można napisać. Projekt ustawy zmuszającej do wspólnot – pomimo, że został wprowadzony do 

porządku obrad sejmu – został wycofany. Już członkom spółdzielni projektowana gehenna nie grozi. 

Protesty,  w tym i członków Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przyniosły skutek. Postawione 

projektowi przez członków spółdzielni zarzuty były tak poważne, że ustawodawca uznał za zasadne 

wycofanie projektu. 
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  Tak się stało. Można więc napisać, że ci co zaprotestowali, ci co włączyli się w aktywną działalność 

przeciwko zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych to ludzie, którzy wiedzą co mówią i piszą. 

Sam ustawodawca wycofując projekt nowej ustawy potwierdził ich racje. Uznał trafność ich 

poglądów. Pomimo, że żadna partia nie lubi się wycofywać z projektów swych ustaw.  

  Spółdzielczość mieszkaniową czeka obecnie wysyp różnych projektów ustaw ją dotyczących. My z 

wielkiej płyty, nic nie wartej, nagle staliśmy się atrakcyjnym partnerem dla tych, którzy pod 

pretekstem poprawienia demokracji chcą zarobić na nas. 

  Czeka członków spółdzielni jeszcze nie jedna batalia w obronie tego co posiadają. Jesteśmy tak 

atrakcyjnym źródłem zarobku, że wielu rewolucjonistów z różnych stron będzie nam składało oferty 

ustaw. Pamiętać wtedy należy, że rewolucja potrafi zabrać wszystko i w zamian nie dać nic. 

 

 


