
   

UCHWAŁA  Nr 1/2018 

XI Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 „Praga” w Warszawie   

w 2018 r. 

 

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni                       

                        w 2017 r. 

 

XI Walne Zgromadzenie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie, 

działając  na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Statutu, postanawia.  

 

§ 1 

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2017 r. stanowiące załącznik 

do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 czerwca 2018 r. 

 

 

Sekretarz pierwszej części Przewodniczący pierwszej części 

Sekretarz drugiej części Przewodniczący drugiej części 

Sekretarz trzeciej  części Przewodniczący trzeciej części 

Sekretarz czwartej  części          Przewodniczący czwartej części 

Sekretarz piątej  części Przewodniczący piątej części 

Sekretarz szóstej części Przewodniczący szóstej części 

 



   

UCHWAŁA  Nr 2/2018 

XI Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 „Praga” w Warszawie   

w 2018 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  z działalności w 2017 roku. 

 

XI Walne Zgromadzenie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie, 

działając  na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Statutu, postanawia.  

 

§ 1 

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku, stanowiące załącznik 

do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 czerwca 2018 r. 

 

Sekretarz pierwszej części Przewodniczący pierwszej części 

Sekretarz drugiej części Przewodniczący drugiej części 

Sekretarz trzeciej  części 

 

Przewodniczący trzeciej części 

Sekretarz czwartej  części 

 

          Przewodniczący czwartej części 

 

Sekretarz piątej  części Przewodniczący piątej części 

Sekretarz szóstej części Przewodniczący szóstej części 

 



UCHWAŁA  Nr 3/2018 

XI Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 „Praga” w Warszawie   

w 2018 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok. 
 

XI Walne Zgromadzenie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie, 

działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 2 Statutu, zatwierdza: 

 

§ 1 

1. Sprawozdanie finansowe  RSM „Praga” sporządzone na dzień  31 grudnia 2017 r.,                       

składające się z: 

1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,  

2) bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 683 819 011,76 zł 

3) rachunku zysku i strat wykazującego:                            

a) nadwyżkę przychodów nad kosztami na gospodarce zasobami 

mieszkaniowymi w wysokości  

b) zysk netto na działalności gospodarczej w kwocie 

 

 

22 874 349,25 zł 

5 181 473,16 zł 

4) zestawienia zmian w funduszu własnym za rok obrotowy                                 

od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego zmniejszenie  

funduszu własnego o kwotę       

 

 

15 068 528,58 zł 

5) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy                                                   

od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego zmniejszenie stanu      

środków pieniężnych o kwotę 

 

 

10 471 964,13 zł 

6) dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego.  

2. Podział nadwyżki bilansowej (zysku netto) na działalności gospodarczej  

za 2017 rok w wysokości 5 181 473,16 zł z przeznaczeniem na: 

1)  fundusz remontowy w kwocie              4 346 676,60 zł 

2)  działalność eksploatacyjną Osiedli w 2017 r. w kwocie 527 415,79 zł 

3)  

 

 

działalność eksploatacyjną  Biura Zarządu w 2017 r. 

z wypracowanego w Biurze Zarządu w 2017 roku  

zysku netto w kwocie 267 380,77 zł 

 

 

267 380,77 zł  

4)  działalność społeczno-oświatowo-kulturalną Spółdzielni w kwocie        40 000,00 zł 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem   21 czerwca 2018 r.  

 

Sekretarz pierwszej części Przewodniczący pierwszej części 

Sekretarz drugiej części Przewodniczący drugiej części 

Sekretarz trzeciej  części Przewodniczący trzeciej części 

Sekretarz czwartej  części          Przewodniczący czwartej części 

Sekretarz piątej  części Przewodniczący piątej części 

Sekretarz szóstej części Przewodniczący szóstej części 

 

   



 

UCHWAŁA  Nr 4/2018 

XI Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 „Praga” w Warszawie   

w 2018 r. 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Półrolniczakowi – Prezesowi 

Zarządu.  

        

XI Walne Zgromadzenie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie, 

działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Statutu, postanawia.  

 

§ 1 

Udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Półrolniczakowi – Prezesowi Zarządu za okres  

od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 czerwca 2018 r. 

 

Sekretarz pierwszej części Przewodniczący pierwszej części 

Sekretarz drugiej części Przewodniczący drugiej części 

Sekretarz trzeciej  części Przewodniczący trzeciej części 

Sekretarz czwartej  części          Przewodniczący czwartej części 

Sekretarz piątej  części Przewodniczący piątej części 

Sekretarz szóstej części Przewodniczący szóstej części 

 



 

UCHWAŁA  Nr 5/2018 

XI Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 „Praga” w Warszawie   

w 2018 r. 

 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Zarańskiemu – Zastępcy Prezesa  

                   Zarządu ds. Inwestycji. 

 

 

XI Walne Zgromadzenie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie, 

działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Statutu, postanawia.  

 

§ 1 

Udzielić absolutorium Panu Ryszardowi Zarańskiemu – Zastępcy Prezesa Zarządu                              

ds. Inwestycji za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 czerwca 2018 r. 

 

Sekretarz pierwszej części Przewodniczący pierwszej części 

Sekretarz drugiej części Przewodniczący drugiej części 

Sekretarz trzeciej  części Przewodniczący trzeciej części 

Sekretarz czwartej  części           Przewodniczący czwartej części 

Sekretarz piątej  części Przewodniczący piątej części 

Sekretarz szóstej części Przewodniczący szóstej części 

 



 

UCHWAŁA  Nr 6/2018 

XI Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 „Praga” w Warszawie   

w 2018 r. 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Jadwidze Radzikowskiej – Członkowi Zarządu.  

               

 

XI Walne Zgromadzenie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie, 

działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Statutu, postanawia.  

 

§ 1 

Udzielić absolutorium Pani Jadwidze Radzikowskiej – Członkowi Zarządu za okres od 

01.01.2017 r. do 31.07.2017 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 czerwca 2018 r. 

 

Sekretarz pierwszej części Przewodniczący pierwszej części 

Sekretarz drugiej części Przewodniczący drugiej części 

Sekretarz trzeciej  części Przewodniczący trzeciej części 

Sekretarz czwartej  części          Przewodniczący czwartej części 

Sekretarz piątej  części Przewodniczący piątej części 

Sekretarz szóstej części Przewodniczący szóstej części 

 

 



 

UCHWAŁA  Nr 7/2018 

XI Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 „Praga” w Warszawie   

w 2018 r. 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Annie Dobosz– Członkowi Zarządu.  

               

 

XI Walne Zgromadzenie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie, 

działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Statutu, postanawia.  

 

§ 1 

Udzielić absolutorium Pani Annie Dobosz – Członkowi Zarządu za okres od 01.08.2017 r. do 

31.12.2017 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 czerwca 2018 r. 

 

Sekretarz pierwszej części Przewodniczący pierwszej części 

Sekretarz drugiej części Przewodniczący drugiej części 

Sekretarz trzeciej  części Przewodniczący trzeciej części 

Sekretarz czwartej  części          Przewodniczący czwartej części 

Sekretarz piątej  części Przewodniczący piątej części 

Sekretarz szóstej części Przewodniczący szóstej części 

 

 



 

UCHWAŁA  Nr 8/2018 

XI Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 „Praga” w Warszawie   

w 2018 r. 

 

w sprawie: ustalenia najwyższej sumy  zobowiązań. 

 

XI Walne Zgromadzenie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie, 

działając  na podstawie § 38 ust. 1 pkt 6 Statutu, postanawia.  

 

§ 1 

Ustalić najwyższą sumę zobowiązań, jaką RSM „Praga” może zaciągnąć w okresie jednego 

roku, poczynając od 01.01.2019 r., na kwotę 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć 

milionów złotych).                   

 

§ 2 

Zawarcie umów kredytowych wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 czerwca 2018 r. 

 

Sekretarz pierwszej części Przewodniczący pierwszej części 

Sekretarz drugiej części Przewodniczący drugiej części 

Sekretarz trzeciej  części Przewodniczący trzeciej części 

Sekretarz czwartej  części          Przewodniczący czwartej części 

Sekretarz piątej  części Przewodniczący piątej części 

Sekretarz szóstej części Przewodniczący szóstej części 

 



 

UCHWAŁA  Nr 9 /2018 

XI Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 „Praga” w Warszawie   

w 2018 r. 

 

 

w sprawie: zbycia w drodze przetargu prawa własności lokalu mieszkalnego nr 18                               

w budynku przy ul. Namysłowskiej 6 w Warszawie. 
 

XI Walne Zgromadzenie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie, 

działając na podstawie § 38 ust.1 pkt 4 Statutu, postanawia.  

 

§ 1  

Wyrazić zgodę na zbycie przez Robotniczą Spółdzielnię Mieszkaniową „ Praga” w Warszawie 

w drodze przetargu prawa własności lokalu mieszkalnego nr 18 w budynku przy  

ul. Namysłowskiej 6 w Warszawie wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej. 

Budynek mieszkalny przy ul. Namysłowskiej 6 zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej                                  

nr 13/1 w obrębie 4-12-02, będącej w użytkowaniu wieczystym RSM „Praga”, dla której Sąd 

Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 

księgę wieczystą nr WA3M/00156922/5. 

 

§ 2 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi RSM „Praga”. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 czerwca 2018 r. 

 

Sekretarz pierwszej części Przewodniczący pierwszej części 

Sekretarz drugiej części Przewodniczący drugiej części 

Sekretarz trzeciej  części Przewodniczący trzeciej części 

Sekretarz czwartej  części          Przewodniczący czwartej części 

Sekretarz piątej  części Przewodniczący piątej części 

Sekretarz szóstej części Przewodniczący szóstej części 

 



UCHWAŁA  Nr 10/2018 

XI Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 „Praga” w Warszawie   

w 2018 r. 

 

 

w sprawie: przyjęcia   wniosków Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP  

                   z dnia 19.06.2017 r. z przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Spółdzielni                         

                   za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2014 r. 

 

XI Walne Zgromadzenie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie 

działając  na podstawie § 38 ust.1 pkt 3 statutu, postanawia.  

 

§ 1 

Przyjąć do realizacji wnioski Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 

19.06.2017 r. z przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Spółdzielni za  okres  

od 1.01.2013 r.  do 31.12.2014 r. 

§ 2 

Wykaz wniosków, o których mowa w § 1 wraz z zakresem realizacji stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 czerwca 2018 r. 

 

Sekretarz pierwszej części Przewodniczący pierwszej części 

Sekretarz drugiej części Przewodniczący drugiej części 

Sekretarz trzeciej  części Przewodniczący trzeciej części 

Sekretarz czwartej  części          Przewodniczący czwartej części 

Sekretarz piątej  części Przewodniczący piątej części 

Sekretarz szóstej części Przewodniczący szóstej części 

 

 



 Załącznik do Uchwały nr 10/18 

XI Walnego Zgromadzenia  

 

 

Wnioski Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP  

z przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Spółdzielni  

za lata 2013 - 2014. 

  
WNIOSEK NR 1 

Kontynuować prowadzone działania zmierzające do uzyskania tytułu prawnego do 

gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym, będących we władaniu Spółdzielni. 

Rada Nadzorcza rekomenduje XI Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie tego wniosku. 

W latach 2013-2014 Spółdzielnia kontynuowała postępowania w sprawie uzyskania tytułu 

prawnego do nieruchomości gruntowych będących we władaniu Spółdzielni. W posiadaniu 

RSM „Praga” znajduje się 127,45 ha gruntów, w tym 48,9 % to grunty, do których Spółdzielnia 

nie posiada tytułu prawnego, ale posiada roszczenie do m. st. Warszawy o oddanie gruntów 

w użytkowanie wieczyste.  

W poprzednich latach Zarząd Spółdzielni wielokrotnie monitował w Urzędach m. st. Warszawy 

o przyspieszenie czynności związanych z regulacją stanu prawnego gruntów na rzecz Miasta, 

a następnie przekazanie ich w użytkowanie wieczyste Spółdzielni.  

Ponieważ dotychczasowe działania podjęte przez Spółdzielnię okazały się bezowocne, Zarząd 

Spółdzielni zaczął  kolejno kierować sprawy do sądu o zobowiązanie m. st. Warszawy do 

złożenia oświadczenia woli o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego. Jednocześnie 

nadal dokładał starań o uzyskanie tytułu do gruntu na drodze cywilnoprawnej i w tym celu 

wysyłał pisma oraz organizował spotkania z przedstawicielami Miasta. Przykładem tego są 

pisma wysłane: 

1) do Prezydenta m. st. Warszawy – znak NG/01-01411/W/2011 z dnia 29.03.2011 r., 

NG/M/01-01106/W/17 z dnia 11.04.2017r., NGM/01-01839/W/17 z dnia 12.07.2017r., 

2) do Zastępcy Prezydenta m. st. Warszawy – znak NG/01-02495/W/2013 z dnia 23.10.2013 

r., NGM/01-00660/W/16 z dnia 03.03.2016r., NGM/01-03177/W16 z dnia 07.11.2016r. 

oraz spotkanie w dniu 18.09.2014r., 10.04.2015r., 24.11.2016r.   

3) do Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami – NG/01-02744/W/13 z dnia 

18.11.2013 r., NG/01-00750/W/14 z dnia 05.03.2014 r., NG/01-00925/W/14 z dnia 

20.03.2014 r., NG/01-01471/W/14 z dnia 19.05.2014 r., NG/01-02137/W/14 z dnia 

18.07.2014 r., NG/01-02206/W/14 z dnia 28.07.2014 r., NG/01-02788/W/14 z dnia 

09.10.2014 r., NGM/01-02043/W/15 z dnia 08.07.2015r., NGM/01-02224/W/15 z dnia 

06.08.2015r., NGM/01-00978/W/16 z dnia 21.03.2016r. oraz spotkania z nim w dniach: 

21.10.2013 r., 23.01.2014 r., 10.07.2014r., 18.06.2015r., 26.06.2015r., 10.08.2015r., 

19.08.2015r.; 

4) do Dyrektora Biura Mienia Miasta – NG/01-02999/W/17 z dnia 11.12.2017r. oraz spotkania 

z nim w dniu 13.12.2017r.,  

Pozwy do sądu o uregulowanie tytułu do gruntu Spółdzielnia zaczęła kierować już w 2006 r. 

Jako pierwszy został złożony pozew o zobowiązanie m. st. Warszawy do złożenia oświadczenia 

woli polegającego na ustanowieniu na 99 lat prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości 

położonej w Warszawie przy ul. Białostockiej 7, 9, 11.  



2 

 

W związku z wejściem w życie z dniem 31.07.2007r. nowelizacji ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych, która dała Spółdzielni możliwość zasiedzenia nieruchomości na podstawie 

art. 35 ust 41, Zarząd RSM „Praga” zawiesił to postępowanie i złożył wniosek o nabycie tej 

nieruchomości na własność. Podobne wnioski o nabycie na własność zostały złożone dla 

wszystkich zabudowanych nieruchomości, nieuregulowanych na rzecz Spółdzielni. 

Niestety te postępowania nie przyniosły Spółdzielni tytułu do gruntu, gdyż w dniu 29 

października 2010 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym stwierdził, że art. 35 ust 

41 jest niezgodny z Konstytucją. W tej sytuacji Zarząd Spółdzielni natychmiast złożył do sądu 

wnioski o wycofanie pozwów o zasiedzenie, aby móc w ich miejsce złożyć pozwy 

o zobowiązanie m. st. Warszawy do złożenia oświadczenia woli o ustanowieniu użytkowania 

wieczystego. W pierwszej kolejności został złożony wniosek o odwieszenie postępowania dla 

nieruchomości przy ul. Białostockiej 7, 9, 11.  

Obecnie prowadzone są następujące postępowania sądowe: 

1) ul. Białostockiej 7, 9, 11 – (…..) - postępowanie zawieszone przez sąd ze względu na 

roszczenie byłych właścicieli; 

2) ul. J. Szanajcy 3 ( I C 763/11) – pozew zwrócony (nie wniesiono opłaty sądowej w kwocie 

100 tys. zł); 

3) ul. Jagiellońska 2, 4, 6 ( I C 810/13) – postępowanie w toku; 

4) „Szmulowizna A I, A II” tj. nieruchomość przy ulicach: Kijowska 11, Markowska 6, 

Ząbkowska 40, Korsaka 1, al. Tysiąclecia 151 (I C 1148/14) – sprawa w Sądzie 

Apelacyjnym; 

5) „Szmulowizna Wschodnia” tj. nieruchomość przy ulicach: Radzymińskiej, Łochowskiej, 

Wołomińskiej, Siedleckiej ( I C 724/11) – postępowanie w toku; 

6) ul. Sz. Askenazego, Zamiejska, Trocka ( I C 116/12) – postępowanie w toku; 

7) ul. H. Junkiewicz, Kołowa, Wejherowska ( I C 128/12) – postępowanie zawieszone przez 

sąd ze względu na roszczenie byłych właścicieli. 

Pozwami nie zostały objęte grunty na Tarchominie oraz nieruchomość przy ul. Szanajcy 3. 

Grunty na Tarchominie I, IIA i IIB nie zostały dotychczas objęte pozwami, gdyż struktura 

własnościowa gruntów pod budynkami jest niejednorodna, tzn. część terenu pod tym samym 

budynkiem jest własnością m. st. Warszawy, a część Skarbu Państwa. W takim stanie rzeczy 

nawet, gdyby Spółdzielnia złożyła pozew do sądu i uzyskała prawo użytkowania wieczystego, 

nie mogłaby ustanawiać prawa odrębnej własności lokali. Aby ustanowić prawo odrębnej 

własności lokalu, grunt pod budynkiem musi znajdować się w jednej księdze wieczystej, tzn. 

stanowić jedną nieruchomość hipoteczną. Działki gruntu należące do dwóch różnych 

właścicieli nie mogą być wpisane do jednej księgi wieczystej. Do dzisiaj m. st. Warszawa nie 

uregulowało stanu prawnego gruntów w taki sposób, aby mogło zrealizować roszczenie 

Spółdzielni o oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Z inicjatywy Spółdzielni były 

prowadzone rozmowy pomiędzy RSM „Praga”, m. st. Warszawą oraz Skarbem Państwa 

o dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa, a m. st. Warszawą w ten 

sposób, aby uzyskać jednolitą strukturę własnościową pod każdym budynkiem. Niestety m. st. 

Warszawa oraz Skarb Państwa nie wyrazili ostatecznie zgody na dokonanie tej zamiany. Miasto 

st. Warszawa dwukrotnie w tym czasie składało pozwy do sądu, na podstawie różnych 

przepisów prawa, o wzruszenie dotychczasowych postanowień o zasiedzeniu gruntów na rzecz 

Skarbu Państwa i w to miejsce uzyskanie postanowień, na podstawie których będzie mogło 
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Miasto te grunty skomunalizować. Obecnie toczy się trzecie postępowanie sądowe w tej 

sprawie.  

Jeśli chodzi o nieruchomość przy ul. Szanajcy 3 była objęta wnioskiem o zasiedzenie na 

podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Sprawa toczyła się w latach 2006-2010. Niestety 

sąd postanowieniem z dnia 29.11.2010r. oddalił wniosek Spółdzielni twierdząc, że Spółdzielnia 

nie jest samoistnym posiadaczem tej nieruchomości w związku z czym, nie może jej zasiedzieć. 

Obecnie toczą się rozmowy z Zarządem Dzielnicy Praga Północ, który od 01.01.2017r. przejął 

kompetencje w sprawach regulacji gruntów na rzecz spółdzielni mieszkaniowych. 

Z przeprowadzonych rozmów wynika, że, z dużym prawdopodobieństwem, grunt zostanie 

uregulowany na rzecz RSM „Praga” w 2018r. Podobnie przedstawia się sprawa regulacji 

pozostałych gruntów na terenie Dzielnicy Praga Północ. Pomimo, że grunty te są objęte 

pozwami, to jest prawdopodobne, iż zostaną uregulowane na podstawie porozumienia stron, tj. 

Zarządu Dzielnicy i RSM „Praga”. W tej sprawie było zorganizowanych kilka spotkań Zarządu  

Spółdzielni z Zarządem Dzielnicy Praga Północ (26.04.2017r., 17.05.2017r. 14.07.2017r., 

19.09.2017r., 01.12.2017r.). 

Podobne spotkania były organizowane z Zarządem Dzielnicy Targówek (06.02.2017r., 

14.02.2017r., 30.03.2017r., 19.04.2017r., 22.08.2017r., 25.10.2017r., 08.11.2017r.), jednakże 

te spotkania nie przyniosły przełomu w sprawach regulacji gruntów na rzecz Spółdzielni 

w Dzielnicy Targówek. 

Przedstawiciele Spółdzielni także aktywnie brali udział w spotkaniach „Zespołu ds. regulacji 

stanów prawnych nieruchomości oraz wspierania i koordynowania inicjatyw spółdzielni 

i wspólnot mieszkaniowych”, który został powołany Zarządzeniem nr 5072/2013 Prezydenta 

m. st. Warszawy z dnia 08.10.2013 r. Spotkania „Zespołu” odbyły się w dniach 11.10.2013 r., 

28.11.2013 r., 13.02.2014 r., 24.07.2014 r., 01.10.2014 r., 29.10.2014r., 25.03.2015r., 

26.08.2015r., 18.11.2015r. i 16.12.2015r., 29.06.2016r., 19.07.2017r., 30.08.2017r.,  

05.10.2017r., 09.11.2017r., 10.01.2018r. 

 

WNIOSEK NR 2 

Kontynuować działania w zakresie uregulowania statusu lokali mieszkalnych 

zajmowanych bez tytułu prawnego.   

Rada Nadzorcza rekomenduje XI Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie tego wniosku. 

Spółdzielnia kontynuuje realizację prac mającą na celu uregulowanie statusu prawnego lokali 

mieszkalnych zajmowanych bez tytułu prawnego. Zdarzają  się  przypadki, że lokal zajmowany 

jest  bez tytułu prawnego - dotyczy to przede  wszystkim  sytuacji po zgonach osób, które 

posiadały tytuł  prawny do lokalu, a spadkobiercy nie  uregulowali do końca spraw 

spadkowych, bądź gdy RSM "Praga" prowadzi postępowanie eksmisyjne. 

 

WNIOSEK NR 3 

Zintensyfikować prowadzone działania w celu zwiększenia skuteczności windykacji 

należności za używanie lokali. 

Rada Nadzorcza rekomenduje XI Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie tego wniosku. 

Spółdzielnia prowadzi intensywne działania w celu zwiększenia skuteczności windykacji 

należności za używanie lokali. 
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W stosunku do osób użytkujących lokale mieszkalne bez tytułu prawnego oraz zalegających  

w opłatach za użytkowanie lokali  Spółdzielnia podejmowała następujące czynności: 

1) kierowała wezwania o spłatę zadłużenia, wynikającego z należnych Spółdzielni opłat; 

2) wystosowywała monity przesądowe; 

3) występowała do Sądu z pozwami o uzyskanie nakazów zapłaty; w roku 2017 do sądu 

skierowano 1003 pozwów o uzyskanie nakazu zapłaty 

4) prowadziła postępowania egzekucyjne uzyskanych nakazów zapłaty z wynagrodzenia, 

świadczeń emerytalno-rentowych dłużników, rachunku bankowego, ruchomości. 

5) prowadziła postępowanie egzekucyjne z nieruchomości, prowadzące do sprzedaży prawa 

do lokalu lub nieruchomości w drodze licytacji publicznej. Na koniec roku RSM Praga 

prowadziła 80 w/w postępowań. 

6) występowanie z wezwaniem do dobrowolnego opuszczenia lokalu pod rygorem 

prowadzenia postępowania  o eksmisję z  lokalu po uprawomocnieniu się uchwały     

o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, 

7) Spółdzielnia w 2017 roku  wystąpiła z 20 sprawami  do sądu o eksmisję z użytkowanego 

lokalu mieszkalnego; 

8) prowadziła postępowania zmierzające do uzyskania lokali socjalnych i pomieszczeń 

tymczasowych od właściwych urzędów dzielnic na potrzeby przeprowadzenia 

eksmisyjnego;  

9) w roku 2017 RSM Praga dokonała opróżnienia 10 lokali zajmowanych bez tytułu prawnego 

prowadziła rozmowy ugodowe z lokatorami zajmującymi lokale bez tytułu prawnego w 

sprawie spłaty występujących zaległości, uregulowania stanu prawnego w sprawie spłaty 

występujących zaległości, uregulowania stanu prawnego, dokonania zamiany lokalu 

mieszkalnego; 

10) w przypadku spłaty zadłużenia, wynikającego z należnych Spółdzielni opłat, na wniosek  

zainteresowanych przedstawiano Radzie Nadzorczej wnioski o uchylenie uchwały 

wykluczającej skutkowało uzyskaniem tytułu prawnego do lokalu). 

11) prowadziła postępowania egzekucyjne uzyskanych nakazów zapłaty z wynagrodzenia, 

świadczeń emerytalno-rentowych dłużników, rachunku bankowego, ruchomości. 

12) prowadziła postępowanie egzekucyjne z nieruchomości, prowadzące do sprzedaży prawa 

do lokalu lub nieruchomości w drodze licytacji publicznej. Na koniec roku 2017 RSM 

„Praga” prowadziła 72 w/w postępowań. 5 lokali zostało sprzedanych w drodze licytacji. 

Spółdzielnia będzie nadal starać się prowadzić działania windykacyjne. Dotychczasowe 

podjęte działania świadczą o dużej intensywności i ich dalsze wzmożenie może okazać się 

trudne. 

 



UCHWAŁA  Nr 11/2018 

XI Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 „Praga” w Warszawie   

w 2018 r. 
 

w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie RSM „Praga”  

 

XI Walne Zgromadzenie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie, 

działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 9 Statutu RSM „Praga”, postanawia zmienić zapisy 

Statutu w sposób następujący. 

 

§ 1 

XI Walne Zgromadzenie przyjmuje zmiany w Statucie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Praga” wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Sekretarz pierwszej części Przewodniczący pierwszej części 

Sekretarz drugiej części Przewodniczący drugiej części 

Sekretarz trzeciej  części Przewodniczący trzeciej części 

Sekretarz czwartej  części          Przewodniczący czwartej części 

Sekretarz piątej  części Przewodniczący piątej części 

Sekretarz szóstej części Przewodniczący szóstej części 

 



Załącznik do Uchwały nr 11/18 

XI Walnego Zgromadzenia  

  
 

 

Zmiany w Statucie RSM „Praga” 
 

 

1.  § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym 

składzie osobowym, która w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność 

gospodarczą.” 

2.  § 2 otrzymuje brzmienie: 

„1. Spółdzielnia prowadzi swoją działalność na podstawie: 

1) ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 

2017 r. poz. 1560),  

2) ustawy  z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 845), 

3) innych ustaw, 

4) postanowień niniejszego Statutu. 

2. Ilekroć w Statucie jest mowa o „Ustawie” bez bliższego doprecyzowania, należy przez 

to rozumieć ustawę, o której mowa w ust. 1 pkt 2.” 

3.  § 4 ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„budować lub nabywać budynki w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w 

tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu oraz miejsc 

postojowych.” 

4.  W Rozdziale II Członkowie, ich prawa i obowiązki pkt. A otrzymuje brzmienie: 

„Uzyskanie członkostwa” 

5.  § 6 otrzymuje brzmienie: 

„1. Członkiem Spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności 

prawnych   albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych: 

1) której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, 

2) której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 

3) której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa 

do lokalu mieszkalnego, 

4) której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane 

w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych „ekspektatywą własności”, 

5) będąca założycielem Spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 9 Ustawy. 

2. Członkami Spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im 

wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie 

spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej 

własności lokalu. 

3. Członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu, ekspektatywa własności lub będąca założycielem 

spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 9 Ustawy. Osobie tej nie przysługuje 

spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. 

4. Członkiem Spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności 

lokalu. Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem spółdzielni, przysługuje 

roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni. Osoba, która nabyła prawo 

odrębnej własności lokalu w wyniku przekształcenia spółdzielczego własnościowego 

prawa do lokalu, zachowuje członkostwo w Spółdzielni. 

5. Członkiem Spółdzielni może być najemca, o którym mowa w art. 48 ust. 1 Ustawy. 

Przepisy dotyczące członkostwa właścicieli lokali stosuje się odpowiednio. 

6. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu 

albo ekspektatywa własności należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być 

tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku 

zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. 

Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia 
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do sądu, nie dłuższego niż 12 miesięcy, wyboru dokonuje Spółdzielnia. Do czasu 

rozstrzygnięcia, o którym mowa w zdaniu drugim, lub wyboru, o którym mowa w 

zdaniu trzecim, osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do 

lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności, mogą 

wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień 

wynikających z członkostwa w Spółdzielni. 

7. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio do osób, którym przysługuje prawo do 

miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub garażu wolnostojącego, o 

których mowa w art. 1719 Ustawy, lub do ułamkowego udziału we współwłasności 

garażu wielostanowiskowego, o którym mowa w art. 271 Ustawy.” 

6.  § 7 otrzymuje brzmienie: 

„Członkostwo w Spółdzielni powstaje z chwilą: 

1) nabycia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 

mieszkalnego; 

2) nabycia ekspektatywy własności; 

3) zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; 

4) zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 

mieszkalnego, jeżeli członkostwo nie zostało nabyte wcześniej; 

5) upływu terminu jednego roku, o którym mowa w art. 15 ust. 4 Ustawy, w 

przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3 Ustawy, jeżeli przed upływem tego 

terminu jedna z osób, o których mowa w art. 15 ust. 2 lub 3 Ustawy, złożyła 

pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego 

lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem pkt 6; 

6) prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd w postępowaniu nieprocesowym lub 

wyboru dokonanego przez Spółdzielnię, o których mowa w art. 15 ust. 4 Ustawy, 

w przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3 Ustawy, jeżeli pisemne 

zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego 

lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zgłosiła więcej niż jedna osoba; 

7) wpisania spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób 

będących założycielami Spółdzielni.” 

7.  § 8 otrzymuje brzmienie: 

„1. Warunkiem przyjęcia na członka osoby, która nabyła prawo odrębnej własności 

lokalu jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. Podpisana przez przystępującego do Spółdzielni deklaracja powinna 

zawierać jego imię  

i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną - jej nazwę  

i siedzibę. Deklaracja powinna zawierać także dane wskazane w § 10 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i § 12 

ust. 1 pkt 17 Statutu.  

2.W formie pisemnej deklaruje się także wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji. 

3.Decyzję o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni oraz o odmowie przyjęcia w poczet 

członków Spółdzielni podejmuje Zarząd w formie uchwały, w ciągu miesiąca od złożenia 

deklaracji.  

4.O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia 

zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie w ciągu dwóch tygodni od dnia jej 

powzięcia. Zawiadomienie powinno zawierać numer i datę podjęcia uchwały. Zawiadomienie 

o odmowie przyjęcia powinno ponadto zawierać uzasadnienie.  

5.Od uchwały Zarządu, o której mowa w ust. 3, służy odwołanie do Rady Nadzorczej. Do 

postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy Statutu o postępowaniu 

wewnątrzspółdzielczym.” 

8.  Dodaje się nowy § 9 w brzmieniu: 

„Osoba, która stała się członkiem Spółdzielni w związku z zaistnieniem okoliczności 

wskazanych w § 7 pkt. 2 i 3, powinna pisemnie niezwłocznie zawiadomić Spółdzielnię o 

przysługującym jej członkostwie oraz okazać oryginał, bądź poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię dokumentu stanowiącego podstawę nabycia członkostwa. Pismo powinno 

zawierać imię i nazwisko członka oraz jego miejsce zamieszkania, a jeżeli członek jest osobą 
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prawną - jej nazwę i siedzibę, a także dane wskazane w § 10 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i § 12 ust. 1 pkt 

17 Statutu.” 

9.  Dotychczasowy § 9 oznaczony zostaje jako § 10 i otrzymuje brzmienie: 

„1. Rejestr członków zawiera: 

1) imiona i nazwiska członków, 

2) datę urodzenia, 

3) nr PESEL, 

4) stan cywilny, 

5) miejsce zamieszkania członków (w odniesieniu do członków będących osobami 

prawnymi – ich nazwę i siedzibę), 

6) wysokość wniesionych wkładów, ich rodzaj, jeżeli są to wkłady niepieniężne, 

7) zmiany powyższych danych, 

8) datę przyjęcia w poczet członków, 

9) datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania, 

10) informacje o zadłużeniach czynszowych, a także z innych tytułów. 

2. W odniesieniu do członków, którzy uzyskali członkostwo w Spółdzielni przed dniem 

9 września 2017 r., rejestr członków zawiera ponadto wysokość zadeklarowanych i 

wniesionych udziałów. 

3. Wgląd do informacji zawartych w rejestrze mogą mieć członkowie Spółdzielni, ich 

współmałżonkowie, wierzyciele zadłużonych oraz wierzyciele Spółdzielni. Małżonek 

członka Spółdzielni może uzyskać informacje wyłącznie w zakresie zadłużeń 

współmałżonka.” 

10.  Dotychczasowy § 10 oznaczony zostaje jako § 11 i otrzymuje brzmienie: 

„1. Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w Spółdzielni są równe dla wszystkich 

członków. 

2. Członkowi przysługuje prawo: 

1) wyborcze czynne i bierne do organów Spółdzielni, o ile posiada on pełną zdolność do 

czynności prawnych; osoba małoletnia i ubezwłasnowolniona posiada jedynie czynne prawo 

wyborcze i bierze udział w głosowaniu przez swojego przedstawiciela ustawowego, 

2) osobistego udziału w Walnym Zgromadzeniu, albo przez pełnomocnika na zasadach 

określonych w § 35 Statutu, 

3) czynnego udziału w życiu Spółdzielni,  

4) otrzymania informacji, w sposób określony w § 14 ust. 1 Statutu, o czasie, miejscu  

i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, 

5) otrzymania odpisów Statutu i regulaminów obowiązujących w Spółdzielni, oraz kopii 

innych dokumentów, o których mowa w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych z 

zastrzeżeniem przepisów ustawy prawo spółdzielcze, ustawy o ochronie danych osobowych 

oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w oparciu o obowiązujące regulaminy 

uchwalone przez Radę Nadzorczą, 

6) wglądu do dokumentów jego dotyczących oraz uzyskania wyczerpującej informacji  

w sprawach wynikających z jego członkostwa, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia  

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), 

7) odwołania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym w sprawach ze stosunku 

członkostwa  

i w sprawach związanych ze spółdzielczym prawem do lokalu lub garażu, na zasadach 

określonych w § 13 Statutu, 

8) zaskarżania do sądu uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich sprzeczności  

z przepisami Statutu, dobrymi obyczajami, godzeniem w interesy Spółdzielni albo podjętymi 

w celu pokrzywdzenia członka Spółdzielni. Uchwały dotyczące wykluczenia lub wykreślenia 

mogą zaskarżyć tylko członkowie Spółdzielni, których one dotyczą, 

9) korzystania wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi z urządzeń i usług 

Spółdzielni, 

10) uzyskania prawa do lokalu, garażu lub miejsca postojowego, na zasadach określonych 

w niniejszym Statucie, 

11) żądania zawarcia umowy: 
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a) o przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze 

lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, 

b) o przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu, 

c) o przeniesienie ułamkowego udziału we współwłasności garażu 

wielostanowiskowego, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo 

do miejsca postojowego,  

12) wynajęcia lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, 

13) żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Spółdzielni wniosków dotyczących jej 

działalności.” 

11.  Dotychczasowy § 11 zostaje oznaczony jako § 12 i otrzymuje brzmienie: 

„1. Członek jest obowiązany do: 

1) przestrzegania Statutu i aktów wewnątrzspółdzielczych wydanych na podstawie 

obowiązujących przepisów, 

2) dbania o dobro i rozwój Spółdzielni, o poszanowanie jej mienia i o jego 

zabezpieczenie oraz uczestniczenia w realizacji zadań ustawowych i statutowych,  

3) wnoszenia opłat określonych w Statucie, 

4) wniesienia wkładu mieszkaniowego lub budowlanego (w tym spłaty kredytu wraz  

z odsetkami) na zasadach określonych w Statucie, chyba że wkład został uiszczony przez 

małżonka będącego już członkiem Spółdzielni, 

5) wniesienia kaucji zabezpieczającej, w przypadku najmu lokalu lub garażu, 

6) wniesienia środków ponad wkład mieszkaniowy lub budowlany, w przypadku 

uzyskania prawa do lokalu nabytego w drodze przetargu, 

7) poinformowania o swojej dacie i miejscu urodzenia, nr PESEL i stanie cywilnym, 

8) uiszczania w terminie opłat należnych Spółdzielni, 

9) pokrycia zobowiązań wynikających z rocznego rozliczenia mediów w danej 

nieruchomości (budynku) bez względu na datę przejęcia lokalu, 

10) zawiadamiania pisemnie Spółdzielni o zmianie danych zawartych w deklaracji – 

szczególnie danych adresowych, 

11) udostępnienia lokalu oraz pomieszczeń przynależnych w celu zainstalowania 

urządzeń pomiarowych i podzielnikowych zużycia wody, ciepła lub innych mediów oraz 

umożliwienia dokonywania odczytu tych urządzeń lub osobistego odczytu i przekazania jego 

wyniku do administracji Spółdzielni, 

12) niezwłocznego udostępniania lokalu oraz pomieszczeń przynależnych w razie 

konieczności usunięcia awarii, lub przeprowadzenia remontu związanego z awarią, z 

możliwością jej powstania, a także w celu wykonania operatu szacunkowego przez 

rzeczoznawcę. Jeżeli członek lub inna pełnoletnia osoba korzystająca z lokalu jest nieobecna 

lub odmawia jego udostępnienia, Spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu w obecności 

funkcjonariusza Policji, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej - także przy jej udziale. W 

przypadku, gdy otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność członka lub innej pełnoletniej 

osoby z niego korzystającej, Spółdzielnia jest obowiązana zabezpieczyć lokal i znajdujące się 

w nim rzeczy, do czasu przybycia tej osoby; z czynności sporządza się protokół,  

13) udostępniania lokalu oraz pomieszczeń przynależnych w celu dokonania okresowego,  

a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również doraźnego przeglądu wyposażenia 

technicznego lokalu oraz umożliwienia dokonania niezbędnych prac konserwacyjnych  

i remontowych, w tym przeprowadzenia remontów należących do obowiązków Spółdzielni 

oraz wynikających z zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planów gospodarczych, 

14) użytkowania lokalu, garażu, miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym 

zgodnie z jego przeznaczeniem, 

15) zawiadamiania Spółdzielni w formie pisemnej o zmianie liczby osób 

zamieszkujących w lokalu, a wobec braku takiej deklaracji – poddaniu się kontroli 

zasiedlenia, 

16) zawiadamiania w formie pisemnej Spółdzielni o wynajmowaniu lub oddaniu w 

bezpłatne używanie lokalu mieszkalnego, jeżeli będzie miało to wpływ na wysokość opłat na 

rzecz Spółdzielni, jak również, jeżeli jest to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu 

lub jego części, 
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17) pozostawienia Spółdzielni danych kontaktowych, dzięki którym Spółdzielnia może 

porozumieć się z nim lub osobą przez niego wskazaną w przypadku awarii lub innego 

niebezpieczeństwa dotyczącego jego lokalu, 

18) zachowania w tajemnicy informacji udostępnianych przez Spółdzielnię, w tym 

nieudostępniania tych informacji osobom trzecim, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. 

2. Członek ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Spółdzielni i osobom 

trzecim związaną z niezgodnym z prawem wykorzystaniem dokumentów uzyskanych od 

Spółdzielni.” 

12.  Dotychczasowy § 12 zostaje oznaczony jako § 13, w którym ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Odwołania od uchwał Zarządu wynikające z postanowień art. 42 ust. 2 Ustawy 

rozpatrywane mogą być wyłącznie w trybie określonym postanowieniami tej ustawy.” 

13.  Skreśla się dotychczasowy § 13. 

14.  § 14 otrzymuje brzmienie: 

„1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków lub jego 

części, zawiadamia się wszystkich członków na piśmie, co najmniej na 21 dni przed terminem 

posiedzenia  Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. Zawiadomienie powinno 

zawierać czas, miejsce i porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich 

sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie 

członka do zapoznania się z tymi dokumentami. Zawiadomienia członków dokonuje się przez 

wywieszanie zawiadomień na klatkach schodowych nieruchomości oraz w biurach 

Spółdzielni.  

2. Zawiadomienia o wysokości opłat, o potwierdzeniu salda, o rozliczeniach za media 

oraz ich zmianie wkładane są do skrzynek pocztowych należących do określonych lokali  

w poszczególnych budynkach chyba, że osoba, której przysługuje prawo do lokalu wskaże 

inny adres korespondencyjny – wówczas zawiadomienie doręcza się listem poleconym. 

Zawiadomienia takie są skuteczne w zakresie powiadamiania o opłatach za korzystanie z 

lokali.  

3. Jeżeli członek Spółdzielni wskaże adres do doręczeń, wymagający sposobu 

dostarczania korespondencji poprzez pocztę lub w sposób inny, może on ponieść koszty 

dokonywania tego sposobu doręczenia. Dotyczy to także kosztów dostarczania 

korespondencji, związanej  

z zaległościami w uiszczaniu opłat, o których mowa w § 114 Statutu. 

4. Jeżeli członek Spółdzielni wyrazi pisemną zgodę, Spółdzielnia może dostarczać 

wszelką korespondencję temu członkowi za pośrednictwem systemu EBOK, chyba że 

przepisy prawa lub Statutu zastrzegają inny tryb doręczania dla danego rodzaju 

korespondencji.” 

15.  W Rozdziale II Członkowie, ich prawa i obowiązki pkt. D otrzymuje brzmienie: 

„Udziały i wkłady” 

16.  § 15 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Członkowie wnoszą: 

1) wkład mieszkaniowy lub budowlany, 

2) środki ponad wkład mieszkaniowy lub budowlany, o ile uzyskuje spółdzielcze prawo 

do lokalu w wyniku przetargu, 

3) środki wymagane przez Spółdzielnię - w przypadku ubiegania się członka o 

przeniesienie własności lokalu. 

2. Udziały wniesione przed dniem 09.09.2017 r. nie podlegają kumulacji i są liczone 

odrębnie dla każdego prawa.” 

17.  Skreśla się dotychczasowy § 16. 

18.  Dotychczasowy § 17 zostaje oznaczony jako § 16 i otrzymuje brzmienie: 

„1. Zwrot ponadobowiązkowych udziałów następuje na wniosek członka w ciągu 1 

miesiąca po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok, w którym wystąpił on z 

żądaniem zwrotu. 

2. Udziały byłego członka wypłaca się w wysokości nominalnej w ciągu miesiąca po 

zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok, w którym wystąpił on z żądaniem wypłaty 
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pod warunkiem, że jego udział nie został przeznaczony na pokrycie strat Spółdzielni lub nie 

został zbyty w drodze spadku bądź podziału majątku. 

3. Sposób wypłaty, w przypadkach określonych w ust. 1 i 2, członek obowiązany jest 

uzgodnić we właściwym czasie ze Spółdzielnią.” 

19.  Dotychczasowy § 18 zostaje oznaczony jako § 17, w którym ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Osoba ubiegającą się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 

mieszkalnego, wnosi wkład mieszkaniowy według zasad określonych w Statucie w wysokości 

odpowiadającej różnicy między kosztem budowy przypadającym na jej lokal, a uzyskaną 

przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków uzyskanych na 

sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została 

sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy 

danego lokalu, osoba ubiegającą się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do 

lokalu mieszkalnego, jest obowiązana uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami 

w części przypadającej na jej lokal.” 

20.  Dotychczasowy § 19 zostaje oznaczony jako § 18 i otrzymuje brzmienie: 

„1. Wkład mieszkaniowy osoba, o której mowa w § 17 ust. 1 Statutu, obowiązana jest 

wnieść w całości przed ustanowieniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 

mieszkalnego. 

2. Uznaje się, że w przypadku uzyskania praw do wkładu mieszkaniowego w drodze 

darowizny lub dziedziczenia – osoba ubiegająca się o ustanowienie na jej rzecz spółdzielczego 

lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego posiada wymagany przez Spółdzielnię wkład 

mieszkaniowy. 

3. W wypadku, gdy trudna sytuacja materialna osoby, o której mowa w § 17 ust. 1 

Statutu i jej rodziny nie pozwala na wywiązanie się z obowiązku wniesienia wkładu 

mieszkaniowego w całości, Zarząd Spółdzielni może zezwolić tej osobie na wniesienie 

wkładu w ratach. Wówczas harmonogram wpłat rat na poczet wkładu wynika z zawartej ze 

Spółdzielnią umowy gwarantującej ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do 

lokalu mieszkalnego. Do czasu wniesienia wkładu mieszkaniowego w wymaganej wysokości 

z osobą tą zawierana jest umowa najmu.”                                                                                

21.  Dotychczasowy § 20 zostaje oznaczony jako § 19 i otrzymuje brzmienie: 

„Osoba ubiegającą się o ustanowienie odrębnej własności lokalu wnosi wkład budowlany na 

warunkach określonych umową. Wkład budowlany może być wniesiony w całości lub w 

ratach, w zależności od warunków finansowania kosztów budowy danego lokalu.” 

22.  Dotychczasowy § 21 zostaje oznaczony jako § 20, w którym ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Postanowienia Zarządu, o których mowa w ust. 1, są doręczane członkom oraz osobie, 

o której mowa w § 17 ust. 1 Statutu, w formie pisemnej.” 

23.  Dotychczasowy § 22 zostaje oznaczony jako § 21, w którym ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wysokość wkładu mieszkaniowego wnoszonego przez osobę, o której mowa w § 17 

ust. 1 Statutu, powinna odpowiadać różnicy między kosztem budowy przypadającym na jego 

lokal a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków 

uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego 

została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów 

budowy danego lokalu, osoba, o której mowa w § 17 ust. 1 Statutu, jest zobowiązana 

uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jej lokal.”, 

ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wysokość wkładu budowlanego wnoszonego przez osobę ubiegającą się o 

ustanowienie odrębnej własności lokalu, powinna odpowiadać całości kosztów budowy 

przypadających na jego lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z 

zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, 

członek Spółdzielni obowiązany jest uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w 

części przypadającej na jego lokal.” 

24.  Dotychczasowy § 23 zostaje oznaczony jako § 22 i otrzymuje brzmienie: 

„1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 

Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. 

2. Z wartości rynkowej lokalu, potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań 

Spółdzielni związanych z budową w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli 
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Spółdzielnia korzystała w trakcie budowy z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z 

innych środków potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji w części 

przypadającej na ten lokal oraz ustalone na dzień przekazania lokalu Spółdzielni w stanie 

wolnym kwoty zaległych opłat z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości w części 

przypadającej na ten lokal, a także koszty ustalenia wartości rynkowej lokalu i postępowania 

przetargowego. 

3. Warunkiem wypłaty, o której mowa w ust. 1, jest opróżnienie lokalu i pozostawienie 

go do dyspozycji Spółdzielni. 

4. Przepisy ustępów 1-3 nie dotyczą lokali realizowanych przy udziale środków 

finansowych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.” 

25.  Dotychczasowy § 24 zostaje oznaczony jako § 23, w którym ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, po dniu 

14 stycznia 2003 r. Spółdzielnia obowiązana jest uiścić uprawnionemu wartość rynkową 

lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa lokalu nie może być wyższa od 

kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przeprowadzonego 

przez Spółdzielnię przetargu, zgodnie z postanowieniami § 55 ust. 3 Statutu.” 

26.  Dotychczasowe § 25 i § 26 zostaje oznaczone odpowiednio jako § 24 i § 25. 

27.  Dotychczasowy § 27 zostaje oznaczony jako § 26 i otrzymuje brzmienie: 

„1. Członkostwo w Spółdzielni ustaje z chwilą: 

1) wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego; 

2) zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie; 

3) zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie; 

4) zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie; 

5) wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 

mieszkalnego; 

6) rozwiązania umowy o budowę lokalu, w celu ustanowienia odrębnej własności tego 

lokalu; 

7) śmierci członka;  

8) ustania osoby prawnej. 

2. Członkostwo w Spółdzielni ustaje także w przypadkach określonych w art. 241 ust. 1 

i art. 26 Ustawy. Do osób, które w następstwie tego utraciły członkostwo w Spółdzielni, 

przepisy art. 108b ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze dotyczące członków 

Spółdzielni stosuje się odpowiednio. 

3. Jeżeli członkowi przysługuje w Spółdzielni więcej niż jeden tytuł prawny do lokalu 

będący podstawą uzyskania członkostwa, utrata członkostwa następuje dopiero w przypadku 

utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali w ramach Spółdzielni. Przepis ten stosuje się 

odpowiednio do członka, który jest stroną umowy lub umów o budowę lokalu lub lokali.” 

28.  Dotychczasowy § 28 zostaje oznaczony jako § 27, w którym ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Członek, będący założycielem Spółdzielni lub któremu przysługuje prawo odrębnej 

własności lokalu, może wystąpić ze Spółdzielni za wypowiedzeniem, które pod rygorem 

nieważności powinno być złożone na piśmie.”, 

ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie 

okresu wypowiedzenia.” 

29.  Dotychczasowe § 29 i § 30 zostają skreślone. 

30.  Dotychczasowy § 31 zostaje oznaczony jako § 28 i otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni następuje na skutek: 

1) ustania członkostwa, 

2) wypowiedzenia, o którym mowa w § 27 ust. 1 Statutu. 

2. Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem od dnia, w 

którym nastąpiła śmierć.  

3. Osobę prawną skreśla się z rejestru członków Spółdzielni, ze skutkiem od dnia jej 

ustania.” 

31.  Dotychczasowy § 32 zostaje oznaczony jako § 29 i otrzymuje brzmienie: 

„Organami Spółdzielni są: 
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1) Walne Zgromadzenie, 

2) Rada Nadzorcza, 

3) Zarząd, 

4) Rady Osiedli, 

5) Rada Członków Oczekujących.” 

32.  Dotychczasowy § 33 zostaje oznaczony jako § 30 i otrzymuje brzmienie: 

„1. Z zastrzeżeniem postanowień Statutu kandydatem do organów wymienionych w § 29 

pkt 2, 4 i 5 Statutu może zostać każdy członek Spółdzielni, z tym że każda kandydatura do 

Rady Nadzorczej musi być poparta przez co najmniej 10 członków Spółdzielni.  

2. Wybory do organów Spółdzielni, wymienionych w § 29 pkt 2, 4 i 5 Statutu odbywają 

się w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów - członków 

Spółdzielni. 

3. Odwołanie członków tych organów przed upływem kadencji następuje również w 

głosowaniu tajnym. 

4. Do organów Spółdzielni wymienionych w § 29 pkt 2, 4 i 5 Statutu wchodzą osoby, 

które w wyborach przeprowadzonych w podziale na środowiska uzyskały kolejno największą 

ilość głosów. 

5. Nie można jednocześnie pełnić funkcji członka Zarządu i być członkiem Rady 

Nadzorczej. 

6. Rada Nadzorcza może, w razie konieczności wyznaczyć jednego lub kilku swoich 

członków do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu. 

7. Do Rady Nadzorczej, Rad Osiedli i Rady Członków Oczekujących nie mogą być 

wybrani członkowie pozostający w stosunku pracy ze Spółdzielnią lub stosunkach 

cywilnoprawnych niezwiązanych z zaspokajaniem ich potrzeb mieszkaniowych.  

8. Mandat członka Rady Osiedla lub Rady Członków Oczekujących wygasa z dniem 

ustania lub wypowiedzenia członkostwa, a także nawiązania przez członka stosunku pracy 

lub stosunku cywilnoprawnego ze Spółdzielnią. 

9. Przy ustalaniu liczby Członków Rady Osiedla stosuje się obliczenia do dwóch miejsc 

po przecinku. Końcówki 0,50 i powyżej zaokrągla się do pełnych liczb w górę, a końcówki 

poniżej 0,50 w dół. 

10. Nie może być członkiem Zarządu Spółdzielni lub Rady Nadzorczej osoba pełniąca 

funkcję członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej zarządzanej przez Spółdzielnię, lub 

powstałej poprzez wydzielenie się z majątku Spółdzielni. 

11. Na liście kandydatów do Rady Nadzorczej lub do Rad Osiedli nie może być 

umieszczony członek, posiadający na dzień przyjęcia listy zadłużenie wobec Spółdzielni.” 

33.  Dotychczasowy § 34 zostaje oznaczony jako § 31 i otrzymuje brzmienie: 

„1. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 4 lata, chyba że przepisy prawa stanowią 

inaczej. 

2. Kadencja organów wymienionych w § 29 pkt 4 i 5 Statutu trwa tyle ile kadencja Rady 

Nadzorczej. 

3. Kadencja członków organów Spółdzielni rozpoczyna bieg od posiedzenia organu, na 

którym nastąpił wybór. Po upływie kadencji mandat członka do sprawowania funkcji w 

danym organie wygasa. 

4. Ponadto członek organu Spółdzielni przestaje pełnić swoją funkcję, także w trakcie 

kadencji, gdy: 

1) zostanie odwołany przez organ, który go wybrał, 

2) zrzeknie się mandatu, 

3) przestanie być członkiem Spółdzielni. 

5. Przyczyną odwołania członka organu w trakcie kadencji może być m.in.: 

1) naruszanie przez członka postanowień Statutu i innych aktów prawnych wydanych na 

jego podstawie, 

2) brak uczestnictwa w pracach organu lub zaniedbywanie innego rodzaju obowiązków, 

związanych ze sprawowaną funkcją. 

6. W przypadku, gdy członek organów Spółdzielni określonych w § 29 pkt 2, 4 i 5 

Statutu przestaje pełnić swoją funkcję w trakcie kadencji wówczas na najbliższym 

posiedzeniu organu przeprowadza się wybory uzupełniające.” 
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34.  Dotychczasowy § 35 zostaje oznaczony jako § 32, w którym ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Odwołanie członka Rady Nadzorczej wymaga większości 2/3 głosów, a odwołanie 

członka Zarządu wymaga większości 3/4 głosów.” 

35.  Dotychczasowy § 36 zostaje oznaczony jako § 33 i otrzymuje brzmienie: 

„Decyzje przekraczające zakres zwykłego zarządu w stosunku do lokali stanowiących 

odrębną własność podejmują odpowiednio określone Statutem organy Spółdzielni, chyba że 

ustawa stanowi inaczej.” 

36.  Dodaje się § 34 w brzmieniu: 

„1. Członkom Rady Nadzorczej, Rady Osiedla i Rady Członków Oczekujących 

przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, wypłacane w formie miesięcznego 

ryczałtu, bez względu na liczbę posiedzeń w organach samorządowych Spółdzielni. 

Wynagrodzenie nie może być większe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym 

mowa  

w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i wynosi: 

1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 100 % minimalnego wynagrodzenia za 

pracę, 

2) dla Członków Prezydium Rady Nadzorczej 75 % minimalnego wynagrodzenia za 

pracę, 

3) dla Członków Rady Nadzorczej 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

2. Wynagrodzenia członków dla Rady Osiedla i Rady Członków Oczekujących określa 

uchwała Rady Nadzorczej. 

3. Regulamin wypłacania wynagrodzeń, o którym mowa wyżej uchwala Rada 

Nadzorcza.” 

37.  Dotychczasowy § 37 zostaje oznaczony jako § 35, w którym ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na pisemne żądanie: 

1) Rady Nadzorczej, 

2) przynajmniej jednej dziesiątej liczby członków.”, 

ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez 

pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.”, 

ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. 

Pełnomocnictwo dołącza się do protokołu Walnego Zgromadzenia.”, 

dodaje się ust. 11 w brzmieniu: 

„11. Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu nie może być: 

1) członek Zarządu Spółdzielni, 

2) pracownik Spółdzielni z zastrzeżeniem art. 36 § 6 ustawy z dnia 16 września 1982 r. 

Prawo spółdzielcze.”, 

dodaje się ust. 12 w brzmieniu: 

„12. Członek Spółdzielni, który nie zawiadomił Spółdzielni o przysługującym mu 

członkostwie w trybie określonym w § 9 Statutu w terminie 7 dni przed rozpoczęciem części 

Walnego Zgromadzenia, do której powinien być przypisany zgodnie z ust. 4, przed pobraniem 

mandatu jest zobowiązany okazać oryginał, bądź poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię dokumentu potwierdzającego prawo do lokalu, bądź dokumentu z którego wynika 

roszczenie o ustanowienie prawa do lokalu.” 

38.  Dotychczasowy § 38 zostaje oznaczony jako § 36 i otrzymuje brzmienie: 

„1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy: 

1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i 

kulturalnej, 

2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych  

i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał, co do wniosków zgłoszonych przez 

Członków Spółdzielni, Radę Nadzorczą lub Zarząd w tych sprawach a także udzielanie 

absolutorium członkom Zarządu, 

3) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu 

polustracyjnego  

z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie, 
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4) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej 

wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, 

5) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji 

gospodarczych oraz występowania z nich, 

6) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, 

7) ustalanie zasad podziału i podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się 

Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni, 

8) uchwalanie zmian Statutu, 

9) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze 

związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie, 

10) wybór delegatów na zjazd związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest 

zrzeszona, 

11) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 

12) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub pokrycia strat, 

13) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 

2. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie z wyjątkiem głosowania 

w sprawie wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej. 

3. Każdemu członkowi Spółdzielni przysługuje na Walnym Zgromadzeniu jeden głos.” 

39.  Dotychczasowy § 39 zostaje oznaczony jako § 37, w którym ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia członków powiadamia 

Zarząd w sposób określony w § 14 ust. 1 Statutu.”, 

ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku wniesienia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowych 

spraw, zgłoszonych, co najmniej na 15 dni przed terminem pierwszej części Walnego 

Zgromadzenia przez podmioty uprawnione do żądania zwołania Zgromadzenia – uzupełniony 

porządek obrad powinien być ponownie podany do wiadomości członków Spółdzielni i 

zaproszonych gości na 7 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. 

Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia wywiesza się w biurach Spółdzielni, 

oraz na klatkach schodowych nieruchomości, w których prawo do lokali posiadają 

członkowie Spółdzielni.” 

40.  Dotychczasowy § 40 zostaje oznaczony jako § 38, w którym ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie na wszystkich 

częściach Walnego Zgromadzenia a za uchwałą opowiedziała się wymagana w § 32 Statutu 

większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.” 

41.  Dotychczasowy § 41 zostaje oznaczony jako § 39, w którym ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Zarząd Spółdzielni w terminie 7 dni po zakończeniu obrad ostatniej części Walnego 

Zgromadzenia zwołuje Przewodniczących poszczególnych części Zgromadzenia lub ich 

Zastępców oraz Przewodniczących Komisji Skrutacyjnych celem ustalenia ostatecznych 

wyników głosowania nad uchwałami, wnioskami i odwołaniami, będącymi przedmiotem 

obrad w oparciu o wyniki głosowań na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia. Z 

prac Przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia i Przewodniczących 

Komisji Skrutacyjnych sporządza się protokół, który podpisują wszyscy uczestnicy 

posiedzenia. Protokół, ten stanowi część protokołu Walnego Zgromadzenia.”, 

dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Protokół Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni przez co najmniej 

10 lat.” 

42.  Dotychczasowy § 42 zostaje oznaczony jako § 40. 

43.  Dotychczasowy § 43 zostaje oznaczony jako § 41 i otrzymuje brzmienie: 

„Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy: 

1) uchwalanie planów gospodarczych, 

2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez: 

a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych, 

b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań 

gospodarczych, 

c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków 

organów Spółdzielni i jej członków, 
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d) ocenę przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków, 

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających szczegółowe wyniki 

kontroli i ocenę wyników finansowych, 

4) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub obciążenia nieruchomości oraz nabycia 

zakładu lub innej jednostki organizacyjnej, 

5) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych lub 

gospodarczych oraz występowania z nich, 

6) określanie i uchwalanie struktury organizacyjnej Spółdzielni, 

7) uchwalanie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru członków, 

8) wyrażanie zgody na wystąpienie do sądu z wnioskiem o wygaśnięcie spółdzielczego 

lokatorskiego prawa do lokalu, 

9) określanie – według zasady terytorialności – budynków i garaży, z których 

członkowie posiadający w nich prawa – stanowią część Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 

35 ust. 2, 

10) wybór i odwoływanie członków Zarządu, 

11) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między 

Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka 

Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania 

Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych, 

12) ustalanie podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu, spraw zastrzeżonych do 

decyzji kolegialnych Zarządu oraz powinności Zarządu wobec członków Spółdzielni, 

13) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu, 

14) uchwalanie regulaminu wyborów Rady Osiedla i Rady Członków Oczekujących oraz 

ustalanie liczby członków Rady Osiedla i Rady Członków Oczekujących, 

15) uchwalanie regulaminów: Rady Osiedla, Rady Członków Oczekujących, Komitetów 

Nieruchomości i innych regulaminów określonych w Statucie,  

16) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu, Rad Osiedli i Rady Członków 

Oczekujących, 

17) uchylanie uchwał Rad Osiedli i Rady Członków Oczekujących w przypadku ich 

niezgodności z prawem lub, gdy wykonanie ich spowoduje naruszenie interesów członka lub 

Spółdzielni, 

18) zawieszanie w sprawowaniu funkcji członka Rady Osiedla lub Rady Członków 

Oczekujących, w przypadku, gdy dopuścił się on naruszenia prawa, statutu lub aktów 

wewnątrzspółdzielczych, 

19) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w sytuacji określonej w art. 39 § 5 ustawy z dnia 

16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, 

20) przyjęcie list kandydatów do Rady Nadzorczej, Rad Osiedli, Rady Członków 

Oczekujących, 

21) przyjmowanie i opiniowanie wniosków członków Spółdzielni kierowanych do 

Walnego Zgromadzenia, 

22) uchwalanie zasad: 

a) rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat, 

b) ustalania opłat za użytkowanie lokali użytkowych, garaży lub miejsc postojowych  

w garażach wielostanowiskowych, 

c) przyjmowania do rejestru zgłoszeń członków ubiegających się o zawarcie umowy 

najmu garażu lub miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym, 

d) najmu lokali, garaży lub miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych, 

e) tworzenia i gospodarowania funduszami, o których mowa w § 107 Statutu, 

f) przetargów organizowanych przez Spółdzielnię, 

g) pobierania podwyższonych opłat, zależnych od Spółdzielni, za korzystanie z lokalu, 

garażu lub miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym, 

h) ustalania innych opłat w Spółdzielni, 

i) używania lokali i porządku domowego, 

j) w pozostałych sprawach zastrzeżonych w Statucie do właściwości Rady Nadzorczej. 

23) ustalanie wysokości opłat: 

a) na pokrycie kosztów administrowania, 
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b) na pokrycie kosztów utrzymania czystości, 

c) na pokrycie kosztów konserwacji, 

d) na pokrycie kosztów obowiązkowych przeglądów technicznych, 

e) na fundusz remontowy, 

f) na pokrycie kosztów działalności społeczno – oświatowo – kulturalnej, 

g) dotyczących właścicieli lokali użytkowych, z tytułu utrzymania nieruchomości 

wspólnej 

h) na pokrycie kosztów obsługi rejestru wniosków o zamianę lokali, 

i) za inne czynności wykonywane przez Spółdzielnię, 

24) uchwalanie programów działalności społeczno – oświatowo – kulturalnej, 

25) podejmowanie uchwał w sprawach: 

a) badania rocznego sprawozdania finansowego i wyboru podmiotu uprawnionego do 

badania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, 

b) lustracji Spółdzielni, 

c) przeznaczania budynków do realizacji i sprzedaży na zasadach komercyjnych, 

26)  wyrażanie zgody na udzielenie przez Zarząd Spółdzielni pełnomocnictwa do 

dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością 

gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej gospodarczo lub organizacyjnie jednostki, 

27) uchwalanie swojej wewnętrznej struktury, trybu zwoływania posiedzeń oraz sposobu 

obradowania.” 

44.  Dotychczasowy § 44 zostaje oznaczony jako § 42 i otrzymuje brzmienie: 

„1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej 

lub Zastępca Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji w celu ukonstytuowania się Rady.  

2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji lub jego Zastępca nie 

zwoła pierwszego posiedzenia nowej Rady, o którym mowa w ust. 1, wówczas pierwsze 

posiedzenie zwołuje Zarząd w trybie określonym w regulaminie Rady Nadzorczej. 

3. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezydium, którego zadaniem jest 

organizowanie prac Rady.  

4. W skład Prezydium wchodzą: Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego dwaj Zastępcy, 

Sekretarz i Przewodniczący stałych Komisji Rady. 

5. Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną oraz inne Komisje 

stałe lub czasowe. 

6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w obecności, co najmniej 2/3 członków Rady.  

7. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji 

określonego w art. 56 § 3 i 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze - Rada 

może podjąć uchwałę o zawieszeniu swego członka w pełnieniu czynności. Walne 

Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia bądź 

odwołaniu zawieszonego członka Rady. 

8. Kadencja Rady Nadzorczej trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym została 

wybrana.” 

45.  Dotychczasowy § 45 zostaje oznaczony jako § 43 i otrzymuje brzmienie: 

„1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Oświadczenia woli w imieniu Spółdzielni składają dwaj członkowie Zarządu lub 

jeden członek Zarządu i pełnomocnik. 

3. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich działań i decyzji 

niezastrzeżonych w ustawie lub Statucie do właściwości innych organów Spółdzielni, a w 

szczególności: 

a) podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia członków do Spółdzielni, 

b) podejmowanie czynności związanych z ustanawianiem odrębnej własności lokali,  

c) zawieranie umów o budowę lokali oraz umów o ustanowienie spółdzielczych praw 

do lokali oraz prawa odrębnej własności lokali, przeniesienie własności lokali i 

współwłasności garaży wielostanowiskowych, 

d) sporządzanie planów gospodarczych,  

e) prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalanych planów i wykonywania 

związanych z tym czynności organizacyjnych, prawnych i finansowych, 

f) zabezpieczanie majątku Spółdzielni, 
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g) sporządzanie rocznych sprawozdań oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia 

Walnemu Zgromadzeniu, 

h) zwoływanie Walnego Zgromadzenia, 

i) zaciąganie zobowiązań kredytowych i innych zobowiązań do wysokości określonej 

przez Walne Zgromadzenie, 

j) udzielanie pełnomocnictw (z zastrzeżeniem § 41 pkt 26 Statutu), 

k) współdziałanie z organami władzy i administracji lokalnej i innymi organami 

administracji oraz organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi, 

l) wyliczanie mandatów do Rady Nadzorczej, 

m) rejestrowanie kandydatów do Rady Nadzorczej, Rady Osiedli i Rady Członków 

Oczekujących zgłaszanych przez członków Spółdzielni, 

n) określanie wysokości opłat za wydawanie członkom Spółdzielni kopii dokumentów, 

o) prowadzenie rejestru członków.” 

46.  Dotychczasowy § 46 zostaje oznaczony jako § 44, w którym ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zarząd składa się z 3 członków, w tym Prezesa i co najmniej jednego Zastępcy.” 

47.  Dotychczasowe § 47 i § 48 zostają oznaczone odpowiednio jako § 45 i § 46. 

48.  Dotychczasowy § 49 zostaje oznaczony jako § 47 i otrzymuje brzmienie: 

„1. Rada Osiedla jest organem Spółdzielni działającym w wyodrębnionym 

organizacyjnie  

Osiedlu. 

2. Członków Rady Osiedla wybierają i odwołują członkowie – mieszkańcy 

nieruchomości zgrupowanych w danym osiedlu, uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu. 

Wybory dokonywane są spośród członków Spółdzielni posiadających prawo do lokalu w 

nieruchomościach zgrupowanych w danym osiedlu. 

3. Liczba mandatów powinna – w zależności od liczby członków w Osiedlu, z 

zastrzeżeniem ust. 4 i 5, odpowiadać proporcji 1 członek Rady Osiedla na 220 członków. 

4. W Osiedlach, w których przy zachowaniu proporcji wynikających z ust. 3 liczba 

członków Rady Osiedla byłaby mniejsza niż 13 osób, to liczba mandatów odpowiada 

proporcji 1 członek Rady Osiedla na taką ilość członków, jaka wynika z podziału liczby 

członków w Osiedlu przez 13. 

5. W Osiedlach, w których przy zachowaniu proporcji wynikających z ust. 3 liczba 

członków Rady Osiedla byłaby większa niż 21 osób, to liczba mandatów odpowiada proporcji 

1 członek Rady Osiedla na taką ilość członków, jaka wynika z podziału liczby członków w 

Osiedlu przez 21. 

6. Członek Rady Osiedla przestaje pełnić swoje funkcje w przypadkach określonych w 

§ 31 ust. 4  i § 41 pkt 18 Statutu a także wówczas, gdy zamieszka w innym Osiedlu. 

7. Koszty działalności Rad Osiedli ponoszą członkowie zamieszkali w Osiedlu.” 

49.  Dotychczasowy § 50 zostaje oznaczony jako § 48 i otrzymuje brzmienie: 

„Do zakresu działania Rady Osiedla należy:  

1) opiniowanie projektów planów eksploatacji i utrzymania nieruchomości 

zgrupowanych w Osiedlu oraz planów działalności społeczno-oświatowo- kulturalnej 

prowadzonej w Osiedlu, 

2) opiniowanie projektu planów działalności remontowej w Osiedlu, obejmującego 

projekty planów działalności remontowej nieruchomości zgrupowanych w Osiedlu, 

3) opiniowanie struktury organizacyjnej Administracji Osiedla, 

4) rozpatrywanie skarg na działalność Administracji Osiedla i zgłaszanie Zarządowi 

oraz Radzie Nadzorczej wniosków z analizy tych skarg, 

5) opiniowanie kandydatów na kierownika Administracji Osiedla i jego zastępców oraz 

składanie wniosków o ich odwołanie, 

6) rozpatrywanie odwołań od decyzji władz Administracji Osiedla, 

7) wydawanie opinii w sprawach: 

a) wyboru najemców lokali użytkowych w Osiedlu, 

b) utworzenia i lokalizacji na terenie Osiedla placówek gospodarczych i socjalnych, 

c) wyboru firm wykonujących prace remontowo - konserwacyjne na rzecz Osiedla, 

wyłonionych w Osiedlu, 
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d) postępowania wewnątrzspółdzielczego w sprawach wynikających ze stosunku 

członkostwa, 

e) naruszania przez członków Spółdzielni podstawowych obowiązków statutowych, 

f) zmiany sposobu wykorzystania lokalu mieszkalnego na cel inny niż mieszkaniowy, 

8) rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością Osiedla, jeśli nie leżą one  

w kompetencji innych organów.” 

50.  Dotychczasowy § 51 zostaje oznaczony jako § 49 i otrzymuje brzmienie: 

„Rada Członków Oczekujących jest reprezentacją członków oczekujących na zaspokojenie 

potrzeb mieszkaniowych w Spółdzielni, o których mowa w § 54.” 

51.  Dotychczasowy § 52 zostaje oznaczony jako § 50, w którym ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rada Członków Oczekujących składa się z 5 osób.”, 

ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Członków Rady Członków Oczekujących wybierają i odwołują spośród siebie 

członkowie, o których mowa w § 49, uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu.”, 

ust. 4 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„4. Członek Rady Członków Oczekujących przestaje pełnić swoje funkcje: 

a) w przypadkach określonych w § 31 ust. 4 i § 41 pkt 18 Statutu,”. 

52.  Dotychczasowy § 53 zostaje oznaczony jako § 51. 

53.  W Rozdziale III Organy Spółdzielni skreśla się pkt.: G. Zebranie Przedstawicieli; H. Rada 

Nadzorcza; I. Zarząd; J. Zebranie Grup Członkowskich; K. Rady Osiedli; L. Rada Członków 

Oczekujących. 

54.  Skreśla się dotychczasowe § 54 - § 77. 

55.  Dotychczasowe § 78 i § 79 zostają oznaczone odpowiednio jako § 52 i § 53. 

56.  Dotychczasowy § 80 zostaje oznaczony jako § 54 i otrzymuje brzmienie: 

„Członkami oczekującymi są osoby fizyczne lub prawne ubiegające się o ustanowienie na ich 

rzecz spółdzielczego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu, posiadające 

oszczędnościowe książeczki mieszkaniowe z zawinkulowanym wkładem mieszkaniowym, z 

którymi: 

1) w latach ubiegłych Spółdzielnia zawarła umowy określające kolejność realizacji ich 

potrzeb mieszkaniowych lub, którym służy roszczenie o zawarcie takiej umowy, 

2) Spółdzielnia zawarła umowy o ustanowieniu na ich rzecz prawa do oznaczonego 

indywidualnie lokalu.” 

57.  Dotychczasowy § 81 zostaje oznaczony jako § 55, w którym ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego 

Spółdzielnia  

z zastrzeżeniem przepisu art. 15 i art. 161 Ustawy ogłasza przetarg na ustanowienie odrębnej 

własności tego lokalu.” 

58.  Dotychczasowe § 82 - § 84 zostają oznaczone odpowiednio jako § 56 - § 58. 

59.  Dotychczasowy § 85 zostaje oznaczony jako § 59 i otrzymuje brzmienie: 

„Postanowienia § 52 - § 58 Statutu stosuje się odpowiednio do lokali użytkowych, garaży oraz 

do miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych.” 

60.  Dotychczasowy § 86 zostaje oznaczony jako § 60. 

61.  Dotychczasowy § 87 zostaje oznaczony jako § 61, w którym ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia 

między członkiem a Spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa 

do lokalu mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie 

pisemnej.”, 

dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Członek, na rzecz, którego Spółdzielnia ustanawia spółdzielcze lokatorskie prawo do 

lokalu wnosi wkład mieszkaniowy według zasad określonych w § 21 ust. 1 Statutu.” 

62.  Skreśla się dotychczasowy § 88. 

63.  Dotychczasowy § 89 zostaje oznaczony jako § 62, w którym ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione na 

rzecz członka Spółdzielni, albo członka Spółdzielni i jego małżonka.”, 

dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
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„3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego dla lokalu mieszkalnego 

wybudowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego realizowanego przy 

wykorzystaniu finansowania zwrotnego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 26 

października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, może 

być ustanowione wyłącznie na rzecz osób spełniających warunki, o których mowa w art. 30 

ust. 1 pkt 1 i 3 tej ustawy.” 

64.  Dodaje się § 63 w brzmieniu: 

„1. Z osobą ubiegającą się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 

mieszkalnego Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po 

wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego 

lokalu, a ponadto powinna zawierać: 

1) zobowiązanie osoby ubiegającej się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego 

prawa do lokalu do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na 

jej lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego w umowie, 

2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które 

będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu, 

3) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu, 

4) inne postanowienia określone w Statucie. 

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, wnosi wkład mieszkaniowy według zasad określonych 

w Statucie w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy przypadającym na 

jej lokal a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków 

uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego 

została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów 

budowy danego lokalu, osoba, o której mowa w ust. 1, jest obowiązana uczestniczyć w spłacie 

tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jej lokal. 

3. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania 

budynku do użytkowania.” 

65.  Dotychczasowy § 90 zostaje oznaczony jako § 64 i otrzymuje brzmienie: 

„1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby 

albo do małżonków. 

2. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa 

małżonkowie zawiadamiają Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie 

prawo do lokalu mieszkalnego. Do momentu zawiadomienia Spółdzielni o tym, komu 

przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, małżonkowie, których 

małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód lub unieważnione, odpowiadają solidarnie za 

opłaty, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy. 

3. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 

mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. 

4. Przepis ust. 3 nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.” 

66.  Dodaje się § 65 w brzmieniu: 

„1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania 

członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w Ustawie.  

2. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 

mieszkalnego w następstwie śmierci uprawnionego lub w przypadkach, o których mowa w 

art. 11 Ustawy, roszczenia o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego 

prawa do lokalu mieszkalnego przysługują jego osobom bliskim, wymienionym w art. 2 ust. 

5 Ustawy. 

3. Umowy, o których mowa w ust. 2, zawiera się na warunkach określonych w 

dotychczasowej umowie o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 

mieszkalnego.  

4. W przypadku śmierci osoby, o której mowa w art. 10 Ustawy, w okresie oczekiwania 

na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 

mieszkalnego osobom, o których mowa w ust. 2, które miały wspólnie z osobą, o której mowa 

w art. 10 Ustawy zamieszkać w tym lokalu, przysługują roszczenia o zawarcie umowy 

zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu. 
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5. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 2 i 4, konieczne jest złożenie w 

terminie jednego roku pisemnego zapewnienia o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie 

spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W przypadku zgłoszenia się 

kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w 

szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona na podstawie ust. 2 zamieszkiwała z byłym 

członkiem. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu 

wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia. Jeżeli o roszczeniu rozstrzygał sąd, 

osoby, które pozostawały w sporze, niezwłocznie zawiadamiają o tym Spółdzielnię. Do 

momentu zawiadomienia Spółdzielni o tym, komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo 

do lokalu mieszkalnego, osoby te odpowiadają solidarnie za opłaty, o których mowa w § 114 

i § 117 ust. 1 Statutu. 

6. Zarząd Spółdzielni może odmówić zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego 

lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli występują zaległości w opłatach za 

korzystanie z lokalu będącego przedmiotem tej umowy.  

7. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 

mieszkalnego Spółdzielnia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 8, ogłasza nie później niż w ciągu 3 

miesięcy od dnia opróżnienia lokalu przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, 

zawiadamiając o przetargu przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej, na klatkach 

schodowych nieruchomości oraz w biurach Spółdzielni. Warunkiem przeniesienia odrębnej 

własności lokalu na takiego członka jest wpłata wartości rynkowej lokalu. 

8. Przepisów ust. 7 nie stosuje się do lokali mieszkalnych wybudowanych przy 

wykorzystaniu finansowania zwrotnego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 26 

października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dla 

takich lokali, w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 

mieszkalnego, Spółdzielnia może ustanowić spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 

mieszkalnego wyłącznie na rzecz osób spełniających warunki, o których mowa w art. 30 ust. 

1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania 

budownictwa mieszkaniowego.” 

67.  Dotychczasowy § 91 zostaje oznaczony jako § 66 i otrzymuje brzmienie: 

„Rozliczenia związane z wygaśnięciem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 

mieszkalnego następują na zasadach określonych w § 22 Statutu.” 

68.  Dotychczasowy § 92 zostaje oznaczony jako § 67 i otrzymuje brzmienie: 

„Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na 

spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.” 

69.  Dotychczasowy § 93 zostaje oznaczony jako § 68 i otrzymuje brzmienie: 

„Nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się członkiem spółdzielni, z 

zastrzeżeniem art. 3 Ustawy. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta. 

Nabywca zawiadamia niezwłocznie spółdzielnię o nabyciu prawa.” 

70.  Dotychczasowy § 94 zostaje oznaczony jako § 69. 

71.  Dotychczasowy § 95 zostaje oznaczony jako § 70, w którym ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może należeć do kilku osób z tym, że 

członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono małżonkom.” 

72.  Dotychczasowy § 96 zostaje oznaczony jako § 71, w którym ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku nabycia przez Spółdzielnię spółdzielczego własnościowego prawa do 

lokalu w trybie art. 1712 Ustawy Zarząd Spółdzielni dokonuje zbycia tego prawa w drodze 

przetargu w terminie 6 miesięcy.” 

73.  Dotychczasowy § 97 zostaje oznaczony jako § 72 i otrzymuje brzmienie: 

„Postanowienia § 67 - § 71 Statutu stosuje się odpowiednio do lokali użytkowych, garaży, 

miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych.” 

74.  Dotychczasowy § 98 zostaje oznaczony jako § 73. 

75.  Dotychczasowy § 99 zostaje oznaczony jako § 74 i otrzymuje brzmienie: 

„1. Z osobą ubiegającą się o ustanowienie odrębnej własności lokalu Spółdzielnia 

zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o 

ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, a ponadto powinna zawierać: 
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1) zobowiązanie osoby ubiegającej się o ustanowienie odrębnej własności lokalu do 

pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jej lokal przez 

wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie; 

2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które 

będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu; 

3) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu; 

4) określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego 

przynależnych; 

5) inne postanowienia określone w Statucie. 

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, wnosi wkład budowlany według zasad określonych w 

statucie i umowie, o której mowa w ust. 1 w wysokości odpowiadającej całości kosztów 

budowy przypadających na jego lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego sfinansowana 

została z kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnie na sfinansowanie kosztów budowy danego 

lokalu osoba ta zobowiązana jest do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części 

przypadającej na jej lokal. 

3. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia oddania 

budynku do użytkowania. Po upływie tego terminu roszczenie Spółdzielni o uzupełnienie 

wkładu budowlanego wygasa. 

4. W przypadku ustanowienia odrębnej własności lokalu, który nie został dotychczas 

zasiedlony a znajduje się w budynku, który został już zrealizowany Spółdzielnia zawiera z 

osobą, o której mowa w ust. 1 umowę przedwstępną regulującą między innymi warunki 

wniesienia wkładu budowlanego. 

5. Jeżeli prawo odrębnej własności ma należeć lub należy do kilku osób, członkiem 

Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba, że przysługuje ono wspólnie małżonkom. 

6. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo 

osób wskazanych przez osobę, o której mowa w ust. 1, które wspólnie z nim ubiegają się o 

ustanowienie takiego prawa. 

7. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić również w przypadku zbycia 

przez Zarząd Spółdzielni w drodze przetargu lokalu obciążonego ponad wymagany wkład lub 

lokalu dotychczas wykorzystywanego dla potrzeb administracyjnych Spółdzielni. 

8. Przepisy ust. 1 – 3 oraz 5 – 6 stosuje się odpowiednio do lokali użytkowych, garaży i 

do ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego.” 

76.  W Rozdziale IV „Prawo do lokalu” skreśla się pkt. „F. Przekształcenie spółdzielczego 

lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu” 

77.  Dotychczasowy § 100 zostaje oznaczony jako § 75 i otrzymuje brzmienie: 

„1. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w § 74 ust. 1 Statutu, powstaje 

ekspektatywa własności. Ekspektatywa własności jest zbywalna wraz z wkładem 

budowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. 

2. Nabycie ekspektatywy własności obejmuje również wniesiony wkład budowlany albo 

jego część. 

3. Umowa zbycia ekspektatywy własności powinna być zawarta w formie aktu 

notarialnego.” 

78.  Dotychczasowy § 101 zostaje oznaczony jako § 76 i otrzymuje brzmienie: 

„1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez 

Spółdzielnię lub osobę, o której mowa w § 74 Statutu. 

2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy osoba, o której mowa 

w § 74 ust. 1 Statutu, lub jej następca prawny, z przyczyn leżących po ich stronie, nie 

dotrzymali tych warunków umowy określonych w § 74 ust. 1 pkt 1 i 5 Statutu, bez których 

dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie odrębnej własności lokali 

wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe 

albo poważnie utrudnione. 

3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału 

kalendarzowego, chyba że strony postanowią w umowie inaczej.” 

79.  Dodaje się § 77 w brzmieniu: 

„1. Spółdzielnia ustanawia na rzecz osoby, o której mowa w § 74 ust. 1 Statutu, albo 

nabywcy ekspektatywy własności odrębną własność lokalu, w terminie 2 miesięcy po jego 



18 

 

 

wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na 

użytkowanie - w terminie 2 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia. Na żądanie członka 

Spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji 

możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu. 

2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo 

osób wskazanych przez osobę, o której mowa w § 74 ust. 1 Statutu, które wspólnie z nią 

ubiegają się o ustanowienie takiego prawa.” 

80.  Dodaje się § 78 w brzmieniu: 

„1. Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez 

Spółdzielnię łącznie ze wszystkimi osobami, które ubiegają się o ustanowienie takiego prawa, 

wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim wypadku wysokość 

udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa. 

2. Nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali, może być zabudowana 

również więcej niż jednym budynkiem, stosownie do postanowień umowy, o której mowa w 

ust. 1.” 

81.  Dodaje się § 79 w brzmieniu: 

„Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków niebędącego jej członkiem 

właściciela lokalu podlegającego przepisom Ustawy, w tym także nabywcy prawa odrębnej 

własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiercy i licytanta, z zastrzeżeniem art. 3 Ustawy.” 

82.  Dodaje się § 80 w brzmieniu: 

„Przepisy § 74 - § 79 Statutu stosuje się odpowiednio do lokali użytkowych, garaży, miejsc 

postojowych w garażach wielostanowiskowych.” 

83.  W Rozdziale IV „Prawo do lokalu” pkt. G. „Przeniesienie spółdzielczego lokatorskiego i 

własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo własności lokalu” zostaje oznaczony 

jak pkt. F. 

84.  Dotychczasowy § 102 zostaje oznaczony jako § 81, w którym ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Stosownie do postanowień art. 542 Ustawy przeniesienie własności lokalu nie 

wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia pozwalającej na zbycie nieruchomości.” 

85.  Dotychczasowy § 103 zostaje oznaczony jako § 82, w którym ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli dla przeniesienia własności lokalu jest niezbędne ustalenie przez rzeczoznawcę 

wartości rynkowej lokalu, koszty tej wyceny ponosi wnioskujący o uzyskanie odrębnej 

własności.” 

86.  Dotychczasowy § 104 zostaje oznaczony jako § 83 i otrzymuje brzmienie: 

„Postanowienia § 81 i § 82 Statutu stosuje się odpowiednio do lokali użytkowych, garaży i 

miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych.” 

87.  Dotychczasowy § 105 zostaje oznaczony jako § 84, w którym ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do 

lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, Spółdzielnia jest zobowiązana zawrzeć z tym 

członkiem umowę przeniesienia własności lokalu, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia 

przez członka pisemnego żądania, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan 

prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami lub Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania 

wieczystego gruntu, na którym wybudowała sama budynek lub wybudowali go jej 

poprzednicy prawni.”, 

dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Lokale mieszkalne oraz inne części przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, w 

szczególności garaże i miejsca postojowe w garażu wielostanowiskowym, wybudowane przy 

wykorzystaniu finansowania zwrotnego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 26 

października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, nie 

mogą być, pod rygorem nieważności, wyodrębniane na własność ani zbywane jako udziały 

we współwłasności nieruchomości, na której zrealizowano przedsięwzięcie inwestycyjno-

budowlane.” 

88.  Dotychczasowy § 106 zostaje oznaczony jako § 85 i otrzymuje brzmienie: 

„Po śmierci członka Spółdzielni, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności lokalu 

określonym, w § 84 Statutu , jeżeli brak jest osób uprawnionych: małżonka, dzieci i innych 
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osób bliskich zamieszkałych razem z byłym członkiem, którym przysługuje roszczenie o 

przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego 

prawa do lokalu mieszkalnego, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich 

własności lokalu, nawet, jeżeli żaden z nich nie jest członkiem Spółdzielni. W tym przypadku 

nie stosuje się przepisu dotyczącego rozliczenia z tytułu wkładu oraz uznaje się, iż wniosek o 

przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem 

przez członka Spółdzielni.” 

89.  Dotychczasowy § 107 zostaje oznaczony jako § 86, w którym ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Umowę o przeniesieniu własności lokalu Spółdzielnia zawiera z członkiem posiadającym 

spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego po dokonaniu przez niego przed 

podpisaniem aktu notarialnego: 

1) spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy, będących zobowiązaniami 

Spółdzielni, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 Ustawy, w tym w szczególności 

odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami, z zastrzeżeniem przepisu 

punktu 2, 

2) spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na 

jego lokal, jeżeli spółdzielnia korzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu 

państwa uzyskanej ze środków publicznych lub innych środków. 

3) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 114 i § 117 ust. 1 Statutu.” 

90.  Dotychczasowy § 108 zostaje oznaczony jako § 87, w którym ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, którym 

przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem ust. 

2, Spółdzielnia zobowiązana jest zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu w terminie 

6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada 

nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami lub Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub 

użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała budynek lub wybudowali go jej 

poprzednicy prawni.”, 

ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Po śmierci członka Spółdzielni albo osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, której 

przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a które to osoby wystąpiły z 

żądaniem przeniesienia własności określonym w art. 1714 lub 1715 Ustawy, ich spadkobiercy 

mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu lub udziału we współwłasności garażu. W 

tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu 

pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni lub osobę niebędącą członkiem 

Spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.”. 

91.  Dotychczasowy § 109 zostaje oznaczony jako § 88 i otrzymuje brzmienie: 

„Umowę o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zawiera z członkiem 

lub osobą niebędącą członkiem Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe 

prawo do lokalu po dokonaniu przez nich przed podpisaniem aktu notarialnego: 

1) spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z 

budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni 

wraz z odsetkami, 

2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 114 i § 117 ust. 1 Statutu. 

2. Koszty zawarcia notarialnej umowy przeniesienia własności lokalu, koszty założenia 

księgi wieczystej dla lokalu oraz wpisu do księgi wieczystej ponosi członek, na którego 

przenoszona jest własność lokalu. 

3. Przepisy ust. 1 – 2 stosuje się odpowiednio do spółdzielczych własnościowych praw 

do lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych.” 

92.  W Rozdziale IV „Prawo do lokalu” pkt. H. „Zamiana lokali” zostaje oznaczony jak pkt. G. 

93.  Dotychczasowe § 110 – § 112 zostają oznaczone odpowiednio jako § 89 - § 91. 

94.  W Rozdziale IV „Prawo do lokalu” pkt. I. „Najem lokali mieszkalnych” zostaje oznaczony 

jak pkt. H. 

95.  Dotychczasowy § 113 zostaje oznaczony jako § 92 i otrzymuje brzmienie: 
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„Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne w budynkach znajdujących się w jej 

posiadaniu lub stanowiących jej własność.” 

96.  Dotychczasowy § 114 zostaje oznaczony jako § 93. 

97.  Dodaje się § 94 w brzmieniu: 

„Do lokali mieszkalnych na wynajem wybudowanych przez Spółdzielnię przy wykorzystaniu 

finansowania zwrotnego przepisy art. 28-33 ustawy z dnia 26 października 1995r. o 

niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego stosuje się odpowiednio.” 

98.  W Rozdziale IV „Prawo do lokalu” pkt. J. „Lokale użytkowe” zostaje oznaczony jak pkt. I. 

99.  Dotychczasowy § 115 zostaje oznaczony jako § 95. 

100. Dotychczasowy § 116 zostaje oznaczony jako § 96 i otrzymuje brzmienie: 

„Przy ustanawianiu prawa odrębnej własności lokali użytkowych przepisy § 81 i § 82 Statutu, 

stosuje się odpowiednio.” 

101. Dotychczasowe § 117 - § 119 zostają oznaczone odpowiednio jako § 97 - § 99. 

102. W Rozdziale IV „Prawo do lokalu” pkt. K. „Garaże” zostaje oznaczony jak pkt. J. 

103. Dotychczasowe § 120 - § 122 zostają oznaczone jako § 100 - § 102. 

104. Dotychczasowy § 123 zostaje oznaczony jako § 103 i otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku najmu garażu postanowienia § 98 Statutu stosuje się odpowiednio.” 

105. Dotychczasowy § 124 zostaje oznaczony jako § 104. 

106. Dotychczasowy § 125 zostaje oznaczony jako § 105 i otrzymuje brzmienie: 

„Postanowienia § 100 - § 104 Statutu stosuje się odpowiednio do miejsc postojowych w 

garażach wielostanowiskowych.” 

107. Dotychczasowy § 126 zostaje oznaczony jako § 106. 

108. Dotychczasowy § 127 zostaje oznaczony jako § 107, w którym w ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Fundusze Spółdzielni stanowią: 

1) fundusz udziałowy, 

2) fundusz zasobowy, 

3) fundusz wkładów budowlanych i mieszkaniowych.” 

109. Dotychczasowy § 128 zostaje oznaczony jako § 108. 

110. Dotychczasowy § 129 zostaje oznaczony jako § 109 i otrzymuje brzmienie: 

„Roczne sprawozdania finansowe podlegają badaniu pod względem rzetelności i 

prawidłowości przez podmioty audytorskie. Uchwałę w tym zakresie podejmuje Rada 

Nadzorcza.” 

111. Dotychczasowy § 130 zostaje oznaczony jako § 110. 

112. Dotychczasowy § 131 zostaje oznaczony jako § 111, w którym ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości zarządzanej 

przez Spółdzielnię na podstawie art. 1 ust. 3 Ustawy a przychodami, o których mowa w art. 4 

ust. 1 - 2 i 4 Ustawy, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania 

danej nieruchomości w roku następnym.” 

113. Dotychczasowy § 132 zostaje oznaczony jako § 112. 

114. Dotychczasowy § 133 zostaje oznaczony jako § 113, w którym ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Spółdzielnia jest zobowiązana do utrzymania w należytym stanie technicznym 

budynków a w szczególności do dokonywania napraw i wymiany:  

a) pokryć dachowych, 

b) dźwigów, 

c) instalacji ppoż., 

d) instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, jeżeli ich wymiana jest 

wskazana i technicznie uzasadniona, 

e) przewodów instalacji gazowej do zaworu odcinającego przed odbiornikiem włącznie, 

f)    przewodów instalacji wodociągowej do zaworu przed punktem czerpalnym, z 

wyłączeniem połączeń elastycznych, 

g) instalacji wentylacji, 

h) przewodów pionowych instalacji kanalizacyjnej do trójnika pionu kanalizacyjnego 

włącznie,  

i) przewodów instalacji elektrycznej do bezpieczników lokalowych, 

j) instalacji anteny zbiorczej.” 
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zaś ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Pozostałe obowiązki związane z utrzymywaniem w należytym stanie lokali i garaży 

należą do członków Spółdzielni.” 

115. Dotychczasowy § 134 zostaje oznaczony jako § 114 i otrzymuje brzmienie: 

„1. Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, 

zobowiązani są uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i 

utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale oraz eksploatacją i 

utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez wnoszenie opłat zgodnie 

z postanowieniem statutu i obowiązujących w Spółdzielni regulaminów. 

2. Osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze 

własnościowe prawa do lokali zobowiązane są uczestniczyć w pokrywaniu kosztów 

związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, w częściach przypadających na ich 

lokale oraz eksploatacji i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez 

uiszczanie opłat na takich samych zasadach jak członkowie spółdzielni z zastrzeżeniem 

przepisu ust. 9, 11, 15.  

3. Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali zobowiązani są uczestniczyć w 

pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i 

utrzymaniem nieruchomości wspólnych oraz eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości 

stanowiących mienie Spółdzielni przez wnoszenie opłat zgodnie z postanowieniami Statutu i 

obowiązujących w Spółdzielni regulaminów. 

4. Właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni zobowiązani są uczestniczyć w 

pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem należących do nich lokali oraz 

utrzymaniem nieruchomości wspólnych a także uczestniczą w wydatkach związanych z 

eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są 

przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych 

budynkach lub osiedlu. Obowiązki te właściciele niebędący członkami Spółdzielni wykonują 

przez wnoszenie opłat na takich samych zasadach jak członkowie Spółdzielni, z 

zastrzeżeniem przepisu ust. 9, 11, 15. 

5. Przepisy ust. 1, 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do członków Spółdzielni oraz osób 

niebędących członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa 

lub własność garaży lub miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych. 

6. Koszty eksploatacji i utrzymania, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 4 obejmują koszty 

administrowania, utrzymania czystości, konserwacji, przeglądów technicznych, odpisu na 

fundusz remontowy, koszty dostawy energii cieplnej, koszty energii elektrycznej, dostawy 

gazu, dostawy wody i odprowadzania ścieków, eksploatacji i remontów dźwigów, anteny 

zbiorczej, domofonów, podatków, opłat z tytułu wywozu odpadów i nieczystości ciekłych, 

opłat związanych z użytkowaniem gruntów, ubezpieczenia oraz inne koszty zarządu 

nieruchomościami.  

7. Za opłaty, o których mowa w ust. 1-4 odpowiadają solidarnie z osobami niebędącymi 

członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, osoby 

pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych 

pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu. 

8. Członkowie Spółdzielni uczestniczą w kosztach działalności społecznej oświatowej i 

kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię. Osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym 

przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali oraz właściciele lokali niebędący 

członkami Spółdzielni mogą odpłatnie korzystać z w/w działalności na podstawie umów 

zawieranych ze Spółdzielnią. Koszty działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej 

prowadzonej przez Spółdzielnię pokrywane są przede wszystkim ze środków pochodzących 

z opłat wnoszonych przez osoby, o których mowa powyżej oraz w przypadku takiej 

możliwości z pożytków i innych przychodów z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni 

zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy. 

9. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą do pokrywania wydatków 

związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem a w pierwszej kolejności na remonty w tej 

nieruchomości. 

10. Z zastrzeżeniem ust. 13 koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej 

ustala się proporcjonalnie do udziału właściciela w nieruchomości wspólnej. 
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11. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielnia przeznacza 

na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, przede 

wszystkim na zasilenie funduszu remontowego Spółdzielni oraz na prowadzenie działalności 

społecznej, oświatowej i kulturalnej.  

12. Przychody z komercyjnej działalności inwestycyjnej Spółdzielnia może również 

przeznaczyć na przygotowanie i rozwój działalności inwestycyjnej. 

13. Jeżeli to uzasadnia sposób korzystania z lokali użytkowych Rada Nadzorcza może 

podjąć uchwałę zwiększającą obciążenia właścicieli lokali użytkowych z tytułu utrzymania 

nieruchomości wspólnej. 

14. Udział właściciela w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni 

użytkowej lokalu, garażu lub miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym wraz z 

powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni wszystkich lokali, garaży i 

lokali garażowych wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku bądź w budynkach, 

stanowiących odrębną nieruchomość. 

15. Osoby niebędące członkami Spółdzielni nie korzystają z pożytków i innych 

przychodów z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni, o których mowa w art. 5 ust. 2 

Ustawy. 

16. Osoby wymienione w ust. 1-5 nie mogą potrącać swoich wierzytelności wobec 

Spółdzielni z wierzytelności Spółdzielni wobec tych osób z tytułu opłat, o których mowa w 

ust. 6.”. 

116. Dotychczasowy § 135 zostaje oznaczony jako § 115, w którym ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wysokość opłat, o których mowa w § 114 Statutu na dany rok, ustalana jest na 

podstawie planowanych kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości.”, 

ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do członków spółdzielni oraz osób 

niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do 

garaży lub miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych, a także do właścicieli 

lokali, garaży lub miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych będących członkami 

spółdzielni oraz niebędących członkami spółdzielni.”, 

ust. 4 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a) określenie jednostki organizacyjnej rozliczania poszczególnych rodzajów kosztów 

(nieruchomość lub budynek),”, 

ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Opłaty za używanie lokali, garaży i miejsc postojowych oddanych w najem określa 

umowa najmu, z zastrzeżeniem art. 15f ust. 1 oraz art. 28 ustawy z dnia 26 października 1995r. 

o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.”. 

117. Dotychczasowy § 136 zostaje oznaczony jako § 116, w którym ust. 5 pkt 1 lit. d otrzymuje 

brzmienie: 

„d) pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej w danej nieruchomości, zgodnie  

z art. 5 ust. 1 Ustawy,”, 

ust. 6 pkt 1 lit a otrzymuje brzmienie: 

„a) pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni, zgodnie  

z art. 5 ust. 2 Ustawy,”, 

ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Spółdzielnia prowadzi ewidencję i rozliczenie wpływów i wydatków środków 

remontowych na poszczególne nieruchomości.”, 

ust. 17 otrzymuje brzmienie: 

„17. Projekt planu działalności remontowej w Osiedlu obejmujący projekty planów 

działalności remontowej poszczególnych nieruchomości w ramach możliwości finansowych 

przyjmuje opiniuje Rada Osiedla.”. 

118. Dotychczasowy § 137 zostaje oznaczony jako § 117, w którym ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia jest obowiązana powiadomić co najmniej na 

3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego, z tym że o zmianie wysokości opłat 

na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni; w szczególności energii, gazu, wody oraz 

odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych, Spółdzielnia jest zobowiązana 

powiadomić co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później 
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niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga 

uzasadnienia na piśmie.”, 

ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Od niewpłacanych w terminie należności, o których mowa wyżej, Spółdzielnia może 

pobierać odsetki za opóźnienie.”, 

ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Na pisemne żądanie członka oraz niebędącego członkiem Spółdzielni właściciela 

lokalu Spółdzielnia przedstawia kalkulację wysokości opłat.” 

119. Dotychczasowy § 138 zostaje oznaczony jako § 118, w którym dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Odpowiedzialność osób pełnoletnich stale zamieszkujących w lokalu z członkami 

Spółdzielni, osobami niebędącymi członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze 

prawo do lokalu oraz właścicielami lokali niebędącymi członkami Spółdzielni, z wyjątkiem 

pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osób faktycznie 

korzystających z lokalu ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich stałego 

zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu.” 

120. Skreśla się dotychczasowy § 139. 

121. Dotychczasowy § 140 zostaje oznaczony jako § 119. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA  Nr 12/2018 

XI Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 „Praga” w Warszawie   

w 2018 r. 

 

w sprawie: przyjęcia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Robotniczej 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”. 

 

XI Walne Zgromadzenie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie, 

działając na podstawie § 37 ust. 1 Statutu RSM „Praga”, postanawia zmienić zapisy 

Regulaminu Walnego Zgromadzenia RSM „Praga” w sposób następujący. 

 

§ 1 

1. XI Walne Zgromadzenie przyjmuje zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia 

Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” wymienione w załączniku nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

2. Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Praga” stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 

Sekretarz pierwszej części Przewodniczący pierwszej części 

Sekretarz drugiej części Przewodniczący drugiej części 

Sekretarz trzeciej  części Przewodniczący trzeciej części 

Sekretarz czwartej  części          Przewodniczący czwartej części 

Sekretarz piątej  części Przewodniczący piątej części 

Sekretarz szóstej części Przewodniczący szóstej części 

 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/18 

XI Walnego Zgromadzenia  

 

 

Zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia RSM „Praga” 

1.  § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Walne Zgromadzenie, zwane dalej „Zgromadzeniem”, jest najwyższym 

organem Spółdzielni, działającym na podstawie: 

1) ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2017 r., poz. 

1560),  

2) ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 

2018 r., poz. 845) 

3) Statutu RSM „Praga”,  

4) niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”).” 

2.  § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Członkowie Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście 

lub przez pełnomocnika. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział 

w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Lista 

pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.” 

3.  § 2 otrzymuje brzmienie: 

„1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć członkowie Rady 

Nadzorczej oraz Zarządu Spółdzielni.  

2. Z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć 

Przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej i Przedstawiciele Związku 

Rewizyjnego, w którym zrzeszona jest Spółdzielnia a także inne osoby zaproszone 

przez Zarząd.” 

4.  § 3 otrzymuje brzmienie: 

„Kompetencje Walnego Zgromadzenia określa § 36 Statutu Spółdzielni.” 

5.  § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dopóki liczba członków Spółdzielni przekracza 1000 osób Walne 

Zgromadzenie dzieli się na części.” 

6.  § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Członek Spółdzielni może brać udział tylko w jednej części Walnego 

Zgromadzenia, do której został zaliczony, zgodnie z przepisem § 35 ust. 5 Statutu.” 

7.  § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Po dokonaniu wyboru Prezydium Przewodniczący Zgromadzenia odczytuje 

porządek obrad.” 

8.  § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Walne Zgromadzenie obraduje i podejmuje uchwały jedynie w sprawach 

objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości Członków w sposób określony 

w § 37 Statutu. Walne Zgromadzenie, bądź jego część, może zwykłą większością 

głosów zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.” 

9.  § 6 otrzymuje brzmienie: 

„1. Każda część Walnego Zgromadzenia wybiera ze swego grona: 

1) Komisję Mandatową w składzie 3 - 5 osób, której zadaniem jest: 

a) sprawdzenie, listy obecności członków Spółdzielni należących do danej 

części Walnego Zgromadzenia i zbadanie ważności pełnomocnictw posiadanych 

przez osoby reprezentujące członków, 

b) sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał, 

c) odczytanie listy pełnomocnictw, 
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2) Komisję Wyborczą w składzie 3 - 5 osób, której zadaniem jest przedstawienie 

listy kandydatów oraz obliczanie wyników głosowań w wyborach do Rady 

Nadzorczej, Rady Osiedla i Rady Członków Oczekujących, 

3) Komisję Skrutacyjną w składzie 3 – 5 osób, której zadaniem jest obliczanie 

wyników głosowań, za wyjątkiem głosowań określonych w pkt. 2, oraz 

wykonywanie innych czynności technicznych związanych z przeprowadzanymi 

głosowaniami, 

4) inne Komisje w miarę potrzeby. 

2. Komisję Wyborczą powołuje się w przypadku przeprowadzania przez Walne 

Zgromadzenie wyborów do Rady Nadzorczej, Rady Osiedla lub Rady Członków 

Oczekujących. 

3. Każda Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza. 

4. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej 

liczby głosów "za" i "przeciw" decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 

5. Komisja Mandatowa sporządza protokół z wykonanych czynności. Komisja 

Wyborcza sporządza protokół z wykonanych czynności, w tym przeprowadzonych 

głosowań tajnych. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z przeprowadzonych 

głosowań tajnych, zaś wyniki głosowań jawnych przekazuje Sekretarzom 

Zgromadzenia bezpośrednio po przeprowadzonych głosowaniach. Członek Komisji 

ma prawo zgłosić do protokołu odrębne zdanie z prawem uzasadnienia swego 

stanowiska wobec Zgromadzenia. Protokoły podpisuje Przewodniczący i Sekretarz 

Komisji. 

6. Przewodniczący Komisji składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z 

czynności Komisji. Dodatkowo, w ramach sprawozdania z czynności Komisji, 

Przewodniczący Komisji Mandatowej odczytuje listę pełnomocnictw. W przypadku 

uzupełnienia listy pełnomocnictw po jej odczytaniu Przewodniczący Komisji 

odczytuje uzupełnioną listę pełnomocnictw nie później niż przed zakończeniem 

obrad.” 

10.  § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Prowadzący Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, 

jeżeli odbiega on od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas ustalony przez 

Zgromadzenie dla poszczególnych wystąpień. Niestosującym się do uwag 

prowadzący Zgromadzenie może odebrać głos. Przewodniczący może odmówić 

udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już zabierała głos – nie dotyczy to 

przedstawicieli Zarządu, Rady Nadzorczej, Krajowej Rady Spółdzielcze oraz 

związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.” 

11.  W § 7 skreśla się ust. 5. 

12.  Skreśla się § 8. 

13.  § 9 zostaje oznaczony jako § 8 i otrzymuje brzmienie: 

„1. Walne Zgromadzenie i poszczególne jego części są ważne niezależnie od 

liczby obecnych na nich członków Spółdzielni.  

2. W przypadku podejmowania uchwał w sprawach:  

1) likwidacji Spółdzielni i przeznaczenia majątku pozostałego po likwidacji 

Spółdzielni, 

2) zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej 

Spółdzielni, konieczna jest obecność łącznie co najmniej połowy wszystkich 

członków Spółdzielni. 

3. Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych 

porządkiem obrad, podanym do wiadomości członków w sposób określony w § 37 

Statutu.  
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4. Głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium odbywa się 

oddzielnie dla każdego członka Zarządu. 

5. Jeżeli ustawa lub Statut nie stanowi inaczej, uchwałę uważa się za podjętą, 

jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a 

liczba głosów „za” jej podjęciem jest większa niż łączna liczba głosów „przeciw” i 

„wstrzymujących się”. Przy obliczaniu wymaganej większości nie uwzględnia się 

osób niebiorących udziału w głosowaniu.” 

14.  § 10 zostaje oznaczony jako § 9 i otrzymuje brzmienie: 

„Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie z wyjątkiem głosowania 

w sprawie wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej, Rady Osiedla oraz Rady 

Członków Oczekujących.” 

15.  § 11 zostaje oznaczony jako § 10 i otrzymuje brzmienie: 

„1. Zarząd Spółdzielni w terminie 7 dni po zakończeniu ostatniej części 

Walnego Zgromadzenia zwołuje Komisję składającą się z Przewodniczących 

poszczególnych części Zgromadzenia lub ich Zastępców oraz Przewodniczących 

Komisji Skrutacyjnych, a także Przewodniczących Komisji Wyborczych w 

przypadku wyborów do Rady Nadzorczej, Rady Osiedla lub Rady Członków 

Oczekujących, celem ustalenia ostatecznych wyników głosowania odpowiednio nad 

uchwałami, wnioskami i odwołaniami, będącymi przedmiotem obrad, w oparciu o 

wyniki głosowań zawarte w protokołach  

z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.  

2. Z prac Komisji, o których mowa w ust. 1 sporządza się protokół, który 

podpisują wszyscy uczestnicy posiedzenia. Protokół ten stanowi część protokołu z 

Walnego Zgromadzenia.” 

16.  § 12 zostaje oznaczony jako § 11, w którym ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej może zgłosić każdy członek 

Spółdzielni. Kandydatem może zostać każdy członek Spółdzielni pod warunkiem 

uzyskania poparcia co najmniej 10 członków Spółdzielni. Liczba kandydatów jest 

nieograniczona.”, 

ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Do zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej należy dołączyć jego pisemną 

zgodę na kandydowanie oraz przetwarzanie danych osobowych.” 

17.  § 13 zostaje oznaczony jako § 12, w którym ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Głos jest ważny, jeżeli został oddany za pomocą karty wyborczej złożonej 

do urny w obecności Komisji Wyborczej a liczba nieskreślonych na karcie nazwisk 

w każdym środowisku nie przekracza liczby mandatów, przyznanych środowisku, 

zgodnie z proporcjonalnym podziałem mandatów do Rady Nadzorczej. Oddanie 

karty wyborczej, na której głosujący pozostawił nazwiska nieskreślone w liczbie 

większej niż ustalona liczba wybieranych członków, uznaje się za głos nieważny.”, 

ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Liczbę mandatów przysługujących do obsadzenia przez poszczególne 

środowiska w Radzie Nadzorczej wylicza Zarząd zgodnie z § 40 ust. 2 Statutu a 

zatwierdza Rada Nadzorcza.”, 

ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Do Rady Nadzorczej wchodzą kandydaci, którzy otrzymali kolejno 

największą liczbę oddanych głosów w ramach poszczególnych środowisk według 

przyznanej środowisku liczby mandatów do Rady Nadzorczej oraz uzyskali 

większość, o której mowa w § 8 ust. 5 Regulaminu.”, 

ust. 5 otrzymuje brzmienie: 



4 

 

„5. Jeżeli w wyniku wyborów dwóch lub więcej kandydatów uzyska w ramach 

środowiska równą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych 

osób w stosunku do liczby nieobsadzonych mandatów wówczas Komisja Wyborcza 

zarządza losowanie między tymi osobami.”. 

18.  § 14 zostaje oznaczony jako § 13, w którym ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Głos jest ważny, jeżeli został oddany za pomocą karty do głosowania 

złożonej do urny w obecności Komisji Wyborczej.”, 

ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Odwołanie członka Rady Nadzorczej wymaga większości 2/3 ważnie 

oddanych głosów, ogólnej liczby członków uczestniczących we wszystkich 

częściach Walnego Zgromadzenia.” 

19.  § 15 zostaje oznaczony jako § 14 i otrzymuje brzmienie: 

„Sprawy dotyczące sposobu obradowania nieobjęte niniejszym regulaminem 

rozstrzyga Prezydium Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami ustawy 

o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo spółdzielcze, Statutu Spółdzielni 

oraz ogólnie przyjętymi zasadami obradowania.” 

20.  § 16 zostaje oznaczony jako § 15. 

21.  § 17 zostaje oznaczony jako § 16 i otrzymuje brzmienie: 

„Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół. Protokół Walnego 

Zgromadzenia składa się z protokołów z obrad każdej części Zgromadzenia oraz 

protokołów z obrad Komisji, o których mowa w § 10 niniejszego Regulaminu. 

Protokół z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia podpisują 

Przewodniczący i Sekretarze a protokół z Komisji, o których mowa w § 10 

Regulaminu, Przewodniczący poszczególnych części Zgromadzenia oraz 

Przewodniczący tych Komisji.” 

 



  

                                                         Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/18 

XI Walnego Zgromadzenia  

  

 

 

R E G U L A M I N 

WALNEGO ZGROMADZENIA 

Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Praga" 

 

I. Postanowienia ogólne. 
 

§ 1. 

1. Walne Zgromadzenie, zwane dalej „Zgromadzeniem”, jest najwyższym organem 

Spółdzielni, działającym na podstawie: 

1) ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2017 r., poz. 1560),  

2) ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 

845), 

3) Statutu RSM „Praga”,  

4) niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”). 

2. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem decydującym wszyscy 

członkowie Spółdzielni. 

3. Każdemu członkowi Spółdzielni obecnemu na Walnym Zgromadzeniu przysługuje tylko 

jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów. 

4. Członkowie Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez 

pełnomocnika. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym 

Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Lista pełnomocnictw 

podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 2.  
1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć członkowie Rady Nadzorczej oraz 

Zarządu Spółdzielni.  

2. Z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć Przedstawiciele 

Krajowej Rady Spółdzielczej i Przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym zrzeszona 

jest Spółdzielnia a także inne osoby zaproszone przez Zarząd. 

 

§ 3. 

Kompetencje Walnego Zgromadzenia określa § 36 Statutu Spółdzielni. 

 

§ 4. 

1. Dopóki liczba członków Spółdzielni przekracza 1000 osób Walne Zgromadzenie dzieli się 

na części. 

2. Każda część Walnego Zgromadzenia obraduje oddzielnie. 

3. Członek Spółdzielni może brać udział tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia, do 

której został zaliczony, zgodnie z przepisem § 35 ust. 5 Statutu. 

 

II. Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał. 
 

§ 5. 

1. Obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia otwiera upoważniony przez Radę 

Nadzorczą jej członek lub członek Zarządu. 

2. Otwierający obrady zarządza wybór - Prezydium części Zgromadzenia w składzie: 

Przewodniczący Zgromadzenia, jego zastępca i dwaj Sekretarze. W skład Prezydium nie 

mogą wchodzić członkowie Zarządu. 
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3. Obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący 

Zgromadzenia lub jego zastępca. Sekretarze Zgromadzenia zobowiązani są prowadzić 

ewidencję podejmowanych uchwał i wyników przeprowadzonych głosowań. 

4. Po dokonaniu wyboru Prezydium Przewodniczący Zgromadzenia odczytuje porządek 

obrad. 

5. Walne Zgromadzenie obraduje i podejmuje uchwały jedynie w sprawach objętych 

porządkiem obrad podanym do wiadomości Członków w sposób określony w § 37 Statutu. 

Walne Zgromadzenie, bądź jego część, może zwykłą większością głosów zmienić 

kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad. 

6. W przypadku wniesienia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowych spraw 

zgłoszonych, co najmniej na 15 dni przed terminem pierwszej części Zgromadzenia przez 

organy i członków uprawnionych do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia, 

uzupełniony porządek obrad powinien być ponownie podany do wiadomości członków 

Spółdzielni i zaproszonych gości na 7 dni przed terminem pierwszej części Zgromadzenia. 

 

§ 6. 

1. Każda część Walnego Zgromadzenia wybiera ze swego grona: 

1) Komisję Mandatową w składzie 3 - 5 osób, której zadaniem jest: 

a) sprawdzenie, listy obecności członków Spółdzielni należących do danej części 

Walnego Zgromadzenia i zbadanie ważności pełnomocnictw posiadanych przez 

osoby reprezentujące członków, 

b) sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał, 

c) odczytanie listy pełnomocnictw, 

2) Komisję Wyborczą w składzie 3 - 5 osób, której zadaniem jest przedstawienie listy 

kandydatów oraz obliczanie wyników głosowań w wyborach do Rady Nadzorczej, Rady 

Osiedla i Rady Członków Oczekujących, 

3) Komisję Skrutacyjną w składzie 3 – 5 osób, której zadaniem jest obliczanie 

wyników głosowań, za wyjątkiem głosowań określonych w pkt. 2, oraz wykonywanie 

innych czynności technicznych związanych z przeprowadzanymi głosowaniami, 

4) inne Komisje w miarę potrzeby. 

2. Komisję Wyborczą powołuje się w przypadku przeprowadzania przez Walne 

Zgromadzenie wyborów do Rady Nadzorczej, Rady Osiedla lub Rady Członków 

Oczekujących. 

3. Każda Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza. 

4. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów 

"za" i "przeciw" decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 

5. Komisja Mandatowa sporządza protokół z wykonanych czynności. Komisja Wyborcza 

sporządza protokół z wykonanych czynności, w tym przeprowadzonych głosowań tajnych. 

Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z przeprowadzonych głosowań tajnych, zaś 

wyniki głosowań jawnych przekazuje Sekretarzom Zgromadzenia bezpośrednio po 

przeprowadzonych głosowaniach. Członek Komisji ma prawo zgłosić do protokołu odrębne 

zdanie z prawem uzasadnienia swego stanowiska wobec Zgromadzenia. Protokoły 

podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Komisji. 

6. Przewodniczący Komisji składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności 

Komisji. Dodatkowo, w ramach sprawozdania z czynności Komisji, Przewodniczący 

Komisji Mandatowej odczytuje listę pełnomocnictw. W przypadku uzupełnienia listy 

pełnomocnictw po jej odczytaniu Przewodniczący Komisji odczytuje uzupełnioną listę 

pełnomocnictw nie później niż przed zakończeniem obrad. 
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§ 7. 

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję w punkcie porządku obrad 

przeznaczonym do dyskusji, udzielając głosu uczestnikom zgodnie z kolejnością 

zgłoszeń. Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu przysługuje prawo zabierania głosu 

poza kolejnością. 

2. Prowadzący Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega 

on od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas ustalony przez Zgromadzenie dla 

poszczególnych wystąpień. Niestosującym się do uwag prowadzący Zgromadzenie 

może odebrać głos. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która  

w danej sprawie już zabierała głos – nie dotyczy to przedstawicieli Zarządu, Rady 

Nadzorczej, Krajowej Rady Spółdzielcze oraz związku rewizyjnego, w którym 

Spółdzielnia jest zrzeszona. 

3. W sprawach formalnych prowadzący Zgromadzenie udziela głosu poza kolejnością 

zgłoszeń. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące sposobu 

obradowania i głosowania a w szczególności: 

1) głosowania bez dyskusji, 

2) przerwania dyskusji, 

3) zamknięcia listy mówców, 

4) zamknięcia listy kandydatów, 

5) ograniczenia czasu przemówień, 

6) zarządzenia przerwy, 

7) kolejności i sposobu uchwalania wniosków. 

W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj 

mówcy; jeden za wnioskiem i jeden przeciw wnioskowi. 

4. Oświadczenia do protokołu mogą być składane do Prezydium Zgromadzenia wyłącznie 

na piśmie. 

 

§ 8. 

1. Walne Zgromadzenie i poszczególne jego części są ważne niezależnie od liczby obecnych 

na nich członków Spółdzielni.  

2. W przypadku podejmowania uchwał w sprawach:  

1) likwidacji Spółdzielni i przeznaczenia majątku pozostałego po likwidacji Spółdzielni, 

2) zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Spółdzielni, 

konieczna jest obecność łącznie co najmniej połowy wszystkich członków Spółdzielni. 

3. Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, 

podanym do wiadomości członków w sposób określony w § 37 Statutu.  

4. Głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium odbywa się oddzielnie dla 

każdego członka Zarządu. 

5. Jeżeli ustawa lub Statut nie stanowi inaczej, uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była 

poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a liczba głosów „za” 

jej podjęciem jest większa niż łączna liczba głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przy 

obliczaniu wymaganej większości nie uwzględnia się osób niebiorących udziału  

w głosowaniu. 

 

§ 9. 

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie z wyjątkiem głosowania w sprawie 

wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej, Rady Osiedla oraz Rady Członków 

Oczekujących. 

 

§ 10. 
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1. Zarząd Spółdzielni w terminie 7 dni po zakończeniu ostatniej części Walnego 

Zgromadzenia zwołuje Komisję składającą się z Przewodniczących poszczególnych części 

Zgromadzenia lub ich Zastępców oraz Przewodniczących Komisji Skrutacyjnych, a także 

Przewodniczących Komisji Wyborczych w przypadku wyborów do Rady Nadzorczej, 

Rady Osiedla lub Rady Członków Oczekujących, celem ustalenia ostatecznych wyników 

głosowania odpowiednio nad uchwałami, wnioskami i odwołaniami, będącymi 

przedmiotem obrad, w oparciu o wyniki głosowań zawarte w protokołach  

z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.  

2. Z prac Komisji, o których mowa w ust. 1 sporządza się protokół, który podpisują wszyscy 

uczestnicy posiedzenia. Protokół ten stanowi część protokołu z Walnego Zgromadzenia. 

 

III. Wybory i odwołania członków Rady Nadzorczej.  
 

§ 11. 

1. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej może zgłosić każdy członek Spółdzielni. 

Kandydatem może zostać każdy członek Spółdzielni pod warunkiem uzyskania poparcia 

co najmniej 10 członków Spółdzielni. Liczba kandydatów jest nieograniczona. 

2. Zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej należy dokonać na piśmie do Zarządu Spółdzielni 

w terminie do 15 dni przed terminem obrad pierwszej części Walnego Zgromadzenia. 

Zgłoszenie powinno zawierać: 

1) imię i nazwisko kandydata oraz adres zamieszkania i numer telefonu kontaktowego, 

2) imię i nazwisko zgłaszającego a w przypadku pełnomocnika osoby prawnej - także jej 

firmę, 

3) informację o środowisku Spółdzielni, z którego wywodzi się kandydat. 

3. Do zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej należy dołączyć jego pisemną zgodę na 

kandydowanie oraz przetwarzanie danych osobowych.  

4. Zarząd Spółdzielni sporządza listę kandydatów spośród osób zgłoszonych zgodnie  

z postanowieniami ust. 2 i 3 i przedkłada ją pod obrady Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 12. 

1. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy karty wyborczej, na której 

umieszczone są w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów w podzielone 

na środowiska, z których wywodzą się zgłoszeni kandydaci. Przy każdym środowisku na 

karcie wyborczej zaznaczona jest liczba miejsc w Radzie Nadzorczej, przysługujących 

środowisku. Kolejność środowisk Spółdzielni na liście wyborczej umieszczona jest 

alfabetycznie. 

2. Głos jest ważny, jeżeli został oddany za pomocą karty wyborczej złożonej do urny  

w obecności Komisji Wyborczej a liczba nieskreślonych na karcie nazwisk w każdym 

środowisku nie przekracza liczby mandatów, przyznanych środowisku, zgodnie z 

proporcjonalnym podziałem mandatów do Rady Nadzorczej. Oddanie karty wyborczej, na 

której głosujący pozostawił nazwiska nieskreślone w liczbie większej niż ustalona liczba 

wybieranych członków, uznaje się za głos nieważny. 

3. Liczbę mandatów przysługujących do obsadzenia przez poszczególne środowiska w Radzie 

Nadzorczej wylicza Zarząd zgodnie z § 40 ust. 2 Statutu a zatwierdza Rada Nadzorcza. 

4. Do Rady Nadzorczej wchodzą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę 

oddanych głosów w ramach poszczególnych środowisk według przyznanej środowisku 

liczby mandatów do Rady Nadzorczej oraz uzyskali większość, o której mowa w § 8 ust. 5 

Regulaminu. 

5. Jeżeli w wyniku wyborów dwóch lub więcej kandydatów uzyska w ramach środowiska 

równą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych osób w stosunku do 
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liczby nieobsadzonych mandatów wówczas Komisja Wyborcza zarządza losowanie między 

tymi osobami.  

 

§ 13. 

1. Głosowanie w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy 

pomocy karty do głosowania, na której umieszczone są w porządku alfabetycznym 

nazwiska i imiona członków Rady, w sprawie odwołania, których prowadzone jest tajne 

głosowanie. 

2. Głos jest ważny, jeżeli został oddany za pomocą karty do głosowania złożonej do urny  

w obecności Komisji Wyborczej. 

3. Głosujący za odwołaniem członka Rady Nadzorczej skreśla jego imię i nazwisko na karcie 

do głosowania. 

4. Odwołanie członka Rady Nadzorczej wymaga większości 2/3 ważnie oddanych głosów, 

ogólnej liczby członków uczestniczących we wszystkich częściach Walnego 

Zgromadzenia. 

 

IV. Postanowienia końcowe. 
 

§ 14. 

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga 

Prezydium Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych, ustawy Prawo spółdzielcze, Statutu Spółdzielni oraz ogólnie przyjętymi 

zasadami obradowania. 

 

§ 15. 

Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad prowadzący Walne 

Zgromadzenie ogłasza zamknięcie obrad. 

 

§ 16. 

Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół. Protokół Walnego Zgromadzenia 

składa się z protokołów z obrad każdej części Zgromadzenia oraz protokołów z obrad Komisji, 

o których mowa w §10 niniejszego Regulaminu. Protokół z poszczególnych części Walnego 

Zgromadzenia podpisują Przewodniczący i Sekretarze a protokół z Komisji, o których mowa 

w § 10 Regulaminu, Przewodniczący poszczególnych części Zgromadzenia oraz 

Przewodniczący tych Komisji. 


