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Prof. Łętowska kontra syndyk spółdzielni.
Szykuje się ciekawy i ważny proces
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Prof. Łętowska: Tu nie chodzi o tych 550 zł, których domaga się ode mnie syndyk. Chętniej
dam trzy razy tyle na cele dobroczynne, niż pójdę jak baran ciągnięty na rzeź w procederze
ułatwiającym różnym cwaniakom wzbogacanie się.

Z

aczęło się od spektakularnego upadku. Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Warszawie, z majątkiem
wartym 130 mln zł w nieruchomościach, stanęła nagle przed groźbą wyłączenia prądu w tysiącach mieszkań.

Kasa okazała się pusta. Proces 12 osób, z byłą prezes Krystyną R. na czele, o wyprowadzenie z tej spółdzielni 42 mln
zł (i próbę wyprowadzenia dodatkowych 120 mln zł, co jednak udało się zablokować) – toczy się trzeci rok.
W prokuratorskich zarzutach powtarza się sformułowanie, że Krystyna R. „samodzielnie i w sposób dowolny”
dysponowała majątkiem spółdzielców. Zawarła umowę z dużą kancelarią prawną na 2,5 mln zł na negocjacje
z wierzycielami. Tuż przed upadłością płaciła Marcinowi M., adwokatowi i zarazem członkowi rady nadzorczej
spółdzielni, po pół miliona złotych za sprawy, w których reprezentował spółdzielnię. Gdy już została odwołana
z funkcji prezesa, dorzuciła mu premię w wysokości 300 tys. I przelew – 120 tys. zł bez żadnej podstawy.
Powierzyła mu też w depozyt 3 mln zł. I to był gwóźdź do trumny. – Gdyby spółdzielnia dysponowała w tamtej chwili
tymi pieniędzmi, w ogóle nie doszłoby do bankructwa. Ale one leżały już nie w kasie spółdzielni, tylko w kancelarii
prawnika. Ten depozyt najbardziej pogrążył spółdzielnię – mówi dziś radca prawny Tomasz Szołucha, pełnomocnik
spółdzielni w tym procesie.

Utrudnianie orientacji

20 kwietnia 2015 r. spółdzielnia ostatecznie upadła. Wszedł syndyk. I napięcie zaczęło już tylko rosnąć. Bo szybko
doszło do kon�iktu o to, kto ma zarządzać �nansami spółdzielni. A dokładnie wnoszonymi przez mieszkańców
opłatami; kwartalnie to niemal 4 mln zł. Czy rozporządzać nimi ma syndyk Krzysztof Gołąb, czy wybrany przez
spółdzielców na walnym zgromadzeniu w 2014 r. zarząd spółdzielni z prezes Małgorzatą Boszko?
Syndyk cytuje prawo upadłościowe. – Choć to zarząd pobierałby opłaty od mieszkańców, nic z nimi nie mógłby zrobić –
mówi, dodając, że działa dla dobra spółdzielni, bo dokonuje niejako przy okazji jej restrukturyzacji majątkowej.
Prezes Małgorzata Boszko cytuje prawo spółdzielcze oraz orzeczenie sądu okręgowego, że „to organy spółdzielni,
a nie syndyk, są właściwe do podejmowania decyzji w sprawie opłat służących do utrzymania spółdzielczych
zasobów mieszkaniowych”. Twierdzi też, że działalność syndyka raczej szkodzi mieszkańcom, niż im pomaga. – W
czasie upadłości spółdzielnia została zadłużona wobec miasta na 11,5 mln zł. I to mimo że mieszkańcy karnie płacili
swoje comiesięczne opłaty – dodaje.
Zarząd napisał do sędziego komisarza, prezesów sądów, ministrów i senatorów, że syndyk, działając w interesie
wierzycieli, obciąża kosztami upadłości członków spółdzielni, w dodatku ukrywając to przed nimi. W odwecie
syndyk postanowił wziąć zarząd głodem. Przestał wypłacać pensje i wszystkie pieniądze na bieżącą działalność,
także te na materiały biurowe czy znaczki pocztowe. – A przecież mieszkańcy wnoszą opłaty, w tym również na
funkcjonowanie organów statutowych. Ale gdy występujemy o nie, dostajemy odpowiedź, że mamy bezzasadne żądania,
a nasze wnioski to bzdury – mówi Boszko.
Doszło nawet do tego, że Antoni Frontczak, członek zarządu i jednocześnie członek spółdzielni, musiał iść do sądu,
by wywalczyć u syndyka udostępnienie dokumentów. Chodziło o umowy i faktury, które były podstawą kalkulacji
wysokości czynszu. Sąd, nakazując je wydać, zwrócił uwagę, że udostępnienie dokumentów nie utrudnia przecież
zaspokojenia wierzycieli. Za to pozwoli członkom spółdzielni na skorzystanie z praw wynikających z ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych.
Zarząd dodaje, że syndykowi właśnie o to chodzi, żeby ludzie nie mieli orientacji w sytuacji �nansowej i nie mogli
przeprowadzić zmiany z upadłości likwidacyjnej na układ upadłościowy. Bo wówczas zarząd przejąłby negocjacje
z wierzycielami. Tak jak to stało się np. w spółdzielni w Łodzi.

Żonglowanie rachunkami
A jeśli chodzi o przerzucanie kosztów upadłości na mieszkańców, to prezes Boszko pokazuje dwie wersje tego
samego sprawozdania syndyka za okres 21.12.2017–31.08.2018. Najpierw jako koszt prowadzenia upadłości wpisano
1 mln 573 tys. zł. Kiedy zarząd zwrócił sędziemu komisarzowi uwagę, że nie wskazał źródła s�nansowania takich
kosztów, syndyk zmienił kwali�kacje wydatków. I z kwoty 1 mln 573 tys. zrobiło się 677 tys. zł. To, co wcześniej było
kosztem masy upadłości, stało się nagle rosnącym kosztem gospodarki zasobami mieszkaniowymi i oznaczało
konieczność podwyższenia opłat. Były i inne zmiany: materiały biurowe miały kosztować 11 tys. zł, a wedle drugiej
wersji sprawozdania już nic. Wydatki na czynności syndyka z 591 tys. zł zjechały niespodziewanie o 200 tys. zł – do
349 tys.
Tymczasem widocznych efektów procesu upadłości brak. Trwa siódmy rok, kosztowała wiele milionów. – Kogo
spłaciłem z wierzycieli? Nikogo – rozkłada ręce syndyk. – Po pierwsze, syndyk może spłacać długi, jeżeli zlikwiduje
majątek. Obecnie jest w toku przetarg na zbycie nieruchomości. Po drugie, syndyk może spłacać długi, jeśli ma
prawomocnie ustaloną listę wierzycieli, którzy powinni uzyskać środki ze sprzedaży majątku. A ja tej prawomocnej listy
wierzycieli nie mam – odpowiada.

Dlaczego? Mówi, że spółdzielnia ma 150 mln zł uznanych wierzytelności. A on odmówił uznania wierzytelności na
117 mln zł. Trwają więc postępowania odwoławcze. Kiedy zostanie zatwierdzona lista wierzycieli? Nie wiadomo,
procedury są w toku. Do tego czasu, miesiąc w miesiąc, koszty samego postępowania upadłościowego wynoszą 60
tys. zł. Przynajmniej według danych syndyka.

Walka na pozwy
W tym czasie syndyk zajmuje się szukaniem pieniędzy. Zarządzeniami wprowadził już podwyżki opłat, również za
lata minione. Wówczas zasypała go lawina pozwów od spółdzielców. Ponad 300 spraw, ok. 700 osób. Sądy nakazały
wstrzymanie wykonania zarządzeń syndyka do czasu rozstrzygnięcia procesów. Mimo to syndyk wydaje kolejne
rozporządzenia o nowych wysokościach opłat. Ostatnie, datowane na koniec sierpnia, o podwyżce liczonej od
stycznia 2017 r. Na argument, że poprzednie rozporządzenia zostały wstrzymane, ma odpowiedź, że dotyczy to
tylko tamtych spraw, w których tak sąd postanowił.
Sam też pozywa. Także osoby, którym już kiedyś wystawił zaświadczenia, że z niczym nie zalegają. Ma w toku
ponad 190 spraw w sądzie. W sprawozdaniu pisze więc do sędziego komisarza o konieczności zaangażowania
kancelarii prawnej – „z uwagi na skalę i zakres czynności obsługa w/w postępowań jest bardzo czasoi pracochłonna”. To kolejny koszt „odzyskania długów”.
Coraz częściej pojawiają się też wyroki oddalające powództwo syndyka o zapłatę, skierowane przeciw
mieszkańcom. Koszty sądowe – prawie tysiąc złotych za sprawę – ma zapłacić syndyk. To znów koszt.
W szukaniu pieniędzy syndyk sięga więc coraz głębiej. W pismach do mieszkańców o wpłacenie zaległości zwykle
pisze, że dopiero teraz stwierdzono niedobór.

Starcie z panią profesor
Do tej „maszynki” wpadła również prof. Ewa Łętowska. Jest jedną z tysiąca pozwanych ze wspólnot, które – jak
przyznaje sam syndyk Krzysztof Gołąb w rozmowie z „Polityką” – wyodrębniły się ze spółdzielni.
Profesor Ewa Łętowska, mieszkanka jednego ze spółdzielnianych budynków, gdy tylko pojawiło się widmo
bankructwa, rzuciła na szalę całą swoją wiedzę prawniczą, żeby ratować ludzi. Ostrzegała przed prawnymi
pułapkami, które mogą wykorzystać cwaniacy, żeby w tym zamieszaniu przejąć ich mieszkania. Wyprosiła, aby
biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zaskarżyło bezprawne uchwały rady nadzorczej, co umożliwiło obalenie
wpisów do hipotek. Służyła też radą syndykowi Krzysztofowi Gołąbowi, co pozwoliło uratować wiele z majątku
spółdzielni. Ze swoimi wychowankami opracowała memorandum dla prokuratury opisujące mechanizmy
dokonywanych oszustw. W toczącym się procesie karnym przeciw zarządowi ma status poszkodowanej. Przed
sądem składała już jako świadek zeznania, objaśniając przekręty.
Cztery lata temu prof. Łętowska wraz z pozostałymi lokatorami domu, w którym mieszka, wyszła ze spółdzielni
i utworzyła wspólnotę mieszkaniową. Oczywiście po pełnym rozliczeniu ze spółdzielnią (wyszło nawet, że pani
profesor miała nadwyżkę i dostała zwrot). Tymczasem w grudniu 2020 r. lokatorzy otrzymali „zawezwanie do próby
ugodowej” od prawników syndyka z wynajętej kancelarii zewnętrznej. Wraz z informacją, że stwierdzili niedopłatę
z lat, gdy lokatorzy byli jeszcze w spółdzielni.
Propozycja brzmiała, że zapłacą 90 proc. z ponad 522 tys. zł. Bez odsetek, ale w ciągu dziesięciu dni. Prof. Łętowska
wtedy tylko wzruszyła ramionami, bo to było niepoważne. Po pierwsze, jej zdaniem podstawa prawna była zła –

żądano pieniędzy tytułem bezpodstawnego wzbogacenia. I jeszcze należność miała stać się wymagalna przed
zawiązaniem się wspólnoty. – To byłby jakiś prawniczy cud nad cudami – wspomina. – Wierzytelność wymagalna,
która nie istnieje wcześniej, a dłużnik też nie istnieje. Chyba się zorientowali, że to nie najlepsza metoda, bo na tym się
skończyło.
Kilka miesięcy później sądowe „nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym” przyszły już na indywidualne
nazwiska. Prof. Ewa Łętowska dostała z pozwu syndyka nakaz zapłaty 402 zł 37 gr z odsetkami liczonymi od 2017 r.,
zwrotu 107 zł kosztów procesu i 60 zł zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (dla pełnomocnika syndyka).
Zastosowano tryb uproszczony, gdy należność wydaje się oczywista. Sąd z góry uznaje roszczenie, a proces
dowodowy rozpoczyna się dopiero, gdy pozwany zgłosi sprzeciw w ciągu dwóch tygodni.
Od razu prof. Łętowskiej rzuciło się w oczy, że nie sędzia, a asystent sędziego skierował sprawę na tryb
uproszczony, choć prawnie się nie kwali�kowała do tego trybu. Dalej tryb nadał referendarz. Gdyby sędzia miał nad
jego pracą właściwy nadzór, nie puściłby tego. Profesor złożyła sprzeciw.
Będzie więc proces. Na razie biegła z zakresu ekonomii, �nansów i rachunkowości ustanowiona przez sędziego do
oceny wyliczeń syndyka stwierdziła, że nie wiadomo, wedle jakiej metodologii powstały. Że dane za ten sam okres
są różne i w sumie nie wiadomo, kto robił te wyliczenia, bo nikt pod nimi nie jest podpisany. Jak pisze
w podsumowaniu, „nie ma potwierdzenia, że Aktualna Ewidencja Księgowa Spółdzielni, która została skorygowana
na zlecenie Syndyka przez służby księgowe Spółdzielni, jest rzetelna”.
Prof. Ewa Łętowska mówi: – Tu nie chodzi o tych 550 zł, których domaga się ode mnie syndyk. Choć pod koniec 2018 r.
pisał do mnie, że nic nie jestem nikomu winna. Chętniej dam trzy razy tyle na cele dobroczynne, niż pójdę jak baran
ciągnięty na rzeź w procederze ułatwiającym różnym cwaniakom wzbogacanie się.
Jej zdaniem każda instytucja prawna ma tendencje do patologizacji. Instytucja upadłości i syndyka też. – Chodzi mi
o pokazanie nonsensu tej całej sytuacji. Chcę uświadomić jej grozę, bić na alarm. Bo właśnie odbywa się kolejny akt
rozszarpywania resztek spółdzielni kosztem obecnych i byłych spółdzielców. A przecież mieszkania to jest dobro
konstytucyjne. Na razie to wygląda na systemowe żerowanie na trupie spółdzielni kosztem ludzi. I ktoś to musi głośno
powiedzieć. Jest szansa na ciekawy i ważny proces.
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