Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni
Mieszkaniowych RP z dnia 5 czerwca 2017r.
skierowane do Marszałka Sejmu
6 VII 2017, 09:57:00
w sprawie konferencji pt. „Udokumentowane nieprawidłowości w postępowaniach sądowych oraz prokuratorskich w zakresie spółdzielczości mieszkaniowej a nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych” zorganizowanej przez Klub Kukiz 15 w dniu 28 maja 2017r.
Warszawa, 5 czerwca 2017r.

Sz. Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu
Szanowny Panie Marszałku!
Dot. konferencji pt. „Udokumentowane nieprawidłowości w postępowaniach sądowych oraz prokuratorskich w zakresie spółdzielczości mieszkaniowej a nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych”
zorganizowanej przez Klub Kukiz 15 w dniu 28 maja 2017r., która odbyła się w Sali kolumnowej Sejmu
im. Kazimierza Pużaka (bud. C-D) przy ul. wiejskiej 4/6/8 w Warszawie.
Działając w imieniu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, na podstawie przepisu art.
240 § 3 pkt. 3 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2016r., poz. 21 j.t. z późn.
zm.), zgodnie z którym do zadań związku rewizyjnego należy reprezentowanie interesów zrzeszonych
spółdzielni wobec organów administracji państwowej ( zwanego dalej: „Związkiem”), środowiska
spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce, pragnę poinformować, iż Związek Rewizyjny Spółdzielni
Mieszkaniowych RP działając na podstawie art. 60 § 1 Kodeksu postępowania karnego w zw. Z art. 212 §
2 i 4 Kodeksu karnego, złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – z naszych
informacji wynika, iż kolejne organizacje spółdzielcze zamierzają złożyć podobne zawiadomienia – przez
uczestników konferencji wspieranych przez KUKIZ 15 podczas konferencji pt. „Udokumentowane
nieprawidłowości w postępowaniach sądowych oraz prokuratorskich w zakresie spółdzielczości
mieszkaniowej a nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych” zorganizowanej przez Klub Kukiz
15 w dniu 28 maja 2017r., która odbyła się w sali kolumnowej Sejmu im. Kazimierza Pużaka (bud. C-D)
przy ul. Wiejskiej 4/6/8 w Warszawie, przestępstwa z art. 212 § 2 Kodeksu karnego, polegającego na tym,
iż uczestnicy konferencji przy aprobacie posła KUKIZ 15 p. Jarosława Sachajko,

pomówili pokrzywdzonego:

Związek Rewizyjny Spółdzielni
Mieszkaniowych RP
poprzez następującą wypowiedź:

Godz. 15;19 cyt. (za:)
http:/www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp7unids909025E48BB6E9ECC125812C004B9CF4#
„… Tutaj padło zaorać KRS i związki rewizyjne, nie proszę Państwa, tych tłustych kocurów, te kanalie,
trzeba ukarać i nie zaorać, oni powinni zwrócić co krwawicę ludzką, oni powinni zwrócić to, to nie może
być tak, że im się daruje to, i jeszcze króciutko, bo słuchajcie Państwo, w druku 1515, z poprzedniej epoki,
pomysłu PO, tam był dobry zapis, w sprawie Krajowej Rady Spółdzielczej, tam jest 99 tłustych komuchów,
kocurów przepraszam, i jeden były poseł, po prostu wymienić to towarzystwo, po co likwidować, nadzór
nad spółdzielczością musi być, ale nie aż tylu, skrócić do połowy, skrócić posłów do połowy, senat
zawiesić”,

które to zachowanie stanowi zniesławienie Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP oraz ww. organizacji spółdzielczych będących osobami prawnymi, poniża je
w opinii publicznej, mając w szczególności na uwadze okoliczności, w jakich wypowiedź miała
miejsce, a więc podczas konferencji, która poświęcona była spółdzielczości mieszkaniowej oraz
transmitowana była na żywo za pośrednictwem sejmowej strony internetowej, szkaluje ich dobre imię
oraz może narazić na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywanej przez niego działalności
spółdzielczej, co wypełnia znamiona przestępstwa, o którym mowa w art. 212 § 2 Kodeksu karnego.
W opinii Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, cytowana wypowiedź wypełnia
przesłanki przestępstwa opisanego w art. 212 § 2 kk, co stanowi zniesławienie za pomocą środka
masowego komunikowania.
Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP jest największym związkiem rewizyjnym spółdzielni
mieszkaniowych w Polsce działającym na podstawie art. 240 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo
spółdzielcze ( Dz.U. z 2016r. poz. 21 t.j. z późn. zm.) oraz swojego statutu. Celem działania Związku jest
zapewnienie zrzeszonym spółdzielniom mieszkaniowym pomocy w ich działalności statutowej.
Związek prowadzi badania lustracyjne spółdzielni mieszkaniowych, reprezentuje interesy zrzeszonych
spółdzielni wobec organów władzy i administracji państwowej, opracowuje i rozpowszechnia materiały
instruktażowe dla spółdzielni w sprawach prawnych, organizacyjnych, finansowych i technicznych,
prowadzi działalność szkoleniową i wydawniczą, współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami
spółdzielczymi.
W 2013 roku Związek zrzeszał ok. 500 spółdzielni mieszkaniowych z terenu wszystkich województw.
Spółdzielnie zrzeszone w Związku posiadają w swoim zarządzie ok. 1 mln mieszkań.
Wypowiedzi, które padły podczas ww. konferencji, w kontekście działalności organizacji spółdzielczych,
stawia je nie tylko w negatywnym świetle, ale również podważa do nich zaufanie. W konsekwencji , w
ocenie Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, interes społeczny został naruszony.
Związek zrzesza spółdzielnie zarządzające ok. 1 mln mieszkań, co oznacza grupę kilku milionów osób.
Wskazać wreszcie należy, iż w trakcie konferencji zorganizowanej przez KUKIZ 15 wielokrotnie
wskazywano na potrzebę uniemożliwienia realizacji rządowego programu „Mieszkanie plus” poprzez
wyłączenie z tego programu spółdzielni mieszkaniowych oraz sugerowano niekompetencje p. Prezesa
Jarosława Kaczyńskiego oraz członków klubu Prawo i Sprawiedliwość z uwagi na uwzględnienie
spółdzielni mieszkaniowych w realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego, a tym samym negując
zasadność uchwały Rady Ministrów, która przyjęła ten program.
Nie do zaakceptowania jest również fakt łączenia w trakcie konferencji, poświęconej w swoich założeniach
spółdzielniom mieszkaniowym, procederu „czyścicieli kamienic” z funkcjonowaniem spółdzielni mieszka-

niowych. Takie porównanie należy uznać za nieuprawnione i stanowi dowód, iż celem konferencji organizowanych przez KUKIZ 15 jest de facto krytyka obecnego rządu, jak okazuje się przy wsparciu Platformy
Obywatelskiej (wielokrotnie przywoływanej w trakcie tej konferencji jako autorytet zmian) oraz

lobbowanie na rzecz prywatnych firm – zarządców wspólnot mieszkaniowych, a nie merytoryczna dyskusja w zakresie, w jakim KUKIZ 15
zwrócił się do Pana Marszałka o udostępnienie sali sejmowej.
W związku z powyższym zwracam się do Pana Marszałka o wyciągnięcie
konsekwencji wobec p. posła Jarosława Sachajko z KUKIZ 15 jako organizatora tej konferencji oraz rozważenie zaniechania na terenie Sejmu RP
konferencji zniesławiających organizacje spółdzielcze, społeczne i osoby je
reprezentujące.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady Nadzorczej Prezes Zarządu
Tomasz Jórdeczka

Jerzy Jankowski
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