
                                                                                   Kraków, dnia 23.03.2017 r.  

 

Poprawki  zgłoszone przez Członków Spółdzielni 

 

do  projektu uchwały nr 6  Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni 

 

w dniu 25.03.2017 r. 
 

Poprawka nr 1 

§ 89 ust. 1   
 

dodanie słów na końcu:  „Na pismo złożone drogą elektroniczną Spółdzielnia 

odpowiada również drogą elektroniczną” 
 

 

Poprawka nr 2 

§ 91 ust. 4 

 

wykreślenie słów:   „Pełnomocnictwo winno być potwierdzone notarialnie” 
 

 

Poprawka nr 3 

§ 93 ust. 3 pkt. 1  

 

dodanie słów: „lub elektronicznie, jeżeli członek Spółdzielni złoży takie 

oświadczenie.” 
 

 

Poprawka nr 4  

§ 95 ust. 6   
 

dodanie słów: „w terminie co najmniej dwa dni przed planowanym zebraniem” 

 

 

Poprawka nr 5 

 

„Rozdział III:  

utworzyć podrozdziały obejmujące różne rodzaje praw do lokali                         

w Spółdzielni  

– spółdzielcze lokatorskie (§§ 22- 32),  

– spółdzielcze własnościowe ( §§ 33-50),  

– odrębna własność  (§ 51). 



– przenieść z §§ 45 - 49 informacje dotyczące spółdzielczego lokatorskiego 

prawa do lokalu do podrozdziału omawiającego spółdzielcze lokatorskie 

prawo do lokalu; 
 

 

Poprawka nr 6 

§ 91  

 

przywrócić drugą turę głosowania 
 

 

Poprawka nr 7 

§ 96   

 

przywrócić Walnemu Zgromadzeniu Spółdzielni sprawę ustalania zasad                         

i wysokości ryczałtów dla członków Rady Nadzorczej na czas jej kadencji. 
 

 

Poprawka nr 8 

§ 106  ust. 1  

 

propozycja: Rada Nadzorcza składa się z jedenastu osób 
 

 

Poprawka nr 9 

§ 3  ust. 4    

      

Zapis sprzeczny z interesem członków Spółdzielni.  

 

 

Poprawka nr 10 

§ 3  ust.  5    

 

Zapis sprzeczny z interesem członków Spółdzielni.  
 

 

Poprawka nr 11  

§ 10 ust. 4  

 

Propozycja zapisu: 

Członek zgłasza pismem lub e-mailem potrzebę dostępu do dokumentów 

dotyczących określonej sprawy, przedsięwzięcia lub zagadnienia. Zarząd 

zamieszcza treść dokumentów na stronie internetowe dostępnej dla członków 

lub sporządza kopie na wniosek członka w terminie 7 dni. 



Uzasadnienie: członek nie wie jakie dokumenty w danej sprawie są                          

w spółdzielni, nie może więc sprecyzować wykazu dokumentów. Propozycja  

nie została uwzględniona w projekcie statutu pomimo przekazania do komisji 

statutowej przez grupę członków w dniu 05.12.2016 r. 
 

 

Poprawka nr 12 

§ 91 ust. 9    

 

Zapis sprzeczny z  u.s.m.  art. 83   ust. 9 

Propozycja zapisu: 

Podczas wyborów do Organów Spółdzielni   oraz  przy podejmowaniu uchwał 

przez organy Spółdzielni  obowiązują zapisy  u.s.m. art. 83 ust. 9.  
 

 

Poprawka nr 13 

§ 91 ust.10    
 

Zapis nie ma uzasadnienia  przy zmianie § 91 ust. 9 
 

 

Poprawka nr 14  

§ 96 ust.1   

 

Uzupełnić pkt. 15) o zapis  Regulaminu udostępniania dokumentów  

Uzasadnienie: regulamin winien być uchwalony przez WZ bowiem członkowie 

doświadczyli praktyk zmiany zapisów regulaminu aby uniemożliwić dostęp do 

dokumentów. Także ustalona oplata za stronę odbitki w wysokości 1 zł jest 

zaporowa. Zgodnie z przepisami spółdzielnia nie może zarabiać na swoich 

członkach. Konieczna kalkulacja kosztów. 
 

 

Poprawka nr 15 

§ 96 ust. 1    

 

dodać  punkt 16) o brzmieniu:  

Ustalenie limitu kilometrów za używanie prywatnych samochodów członków 

Zarządu do celów służbowych. 

Uzasadnienie: członkowie Zarządu wykorzystują maksymalny i bardzo wysoki  

limit kilometrów co  zwiększa koszty. Specyfika pracy Zarządu w niczym nie 

uzasadnia limitu 600 km razy 2. Wprawdzie aktualnie obniżono o 50 % limit, 

ale sprawa powinna być uregulowana w statucie. 
 

 



Poprawka  nr 16 

§ 100    
 

niejasny zapis powiązany z § 91 
 

 

Poprawka nr 17  

§ 101 ust. 4  

 

Sprzeczność  ust. 4  z ust. 1 pkt.2  

Niezgodność z  u.s.m. art. 83 ust. 9 

Proponowany zapis  

Uchwały podejmowane są zgodnie z przepisami u.s.m. art. 83  ust 9                              

z wyjątkiem uchwał wymagających kwalifikowanej większości głosów. 

Uzasadnienie: w sprawie liczenia głosów na walnym zgromadzeniu i ważności 

podjętych uchwał są opinie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Rzecznika 

Praw Obywatelskich a co najważniejsze  wyrok Sądu Apelacyjnego w W-wie 

sygn. akt IACa 1312/13 w którym stwierdzono że „członkami uczestniczącymi 

w walnym zgromadzeniu są wszyscy członkowie obecni na tym zgromadzeniu 

niezależnie od tego czy głosowali za, przeciw czy wstrzymali się od głosu”. Dla 

podjęcia uchwały konieczne jest zatem aby głosy „za „uchwałą stanowiły 

większość z ogólnej liczby członków uczestniczących w walnym zgromadzeniu. 

W załączeniu odpowiedź na interpelację. 
 

 

Poprawka nr 18 

§ 107 ust 1     
 

 niezgodny z u.s.m.  art. 83  ust. 9 
 

 

Poprawka nr 19  

§ 107  ust. 2 

 

Propozycja zapisu: 

Lista kandydatów do Rady Nadzorczej  z opisem kompetencji zostaje 

zamieszczona na stronie internetowej Spółdzielni min. 14 dni przed Walnym 

Zgromadzeniem”. 

Propozycję powyższą zgłosiła grupa członków do Komisji Statutowej 

05.12.2016 r. 
 

 

 

 



Poprawka nr 20 

§ 116 ust. 1 

 

Propozycja zapisu: 

Zarząd składa się z trzech osób  przy czym co najmniej  dwóch członków 

powinno posiadać licencje zarządcy nieruchomości wydaną przez Polską 

Federację Rynku Nieruchomości oraz legitymować się wpisem do centralnego 

rejestru zarządców nieruchomości. Przy wyborze członków Zarządu, Rada 

Nadzorcza powołuje komisje konkursową. Zawiadomienie  o ogłoszeniu 

konkursu i warunkach, RN zamieszcza  na stronie internetowej Spółdzielni                  

i innych środkach przekazu.  Członka Zarządu, Rada Nadzorcza zatrudnia na 

sześciomiesięczny okres próbny. Kandydat na członka Zarządu przedstawia 

zaświadczenie  o niekaralności  Krajowego Rejestru Karnego. 

Uzasadnienie:  w projekcie statutu nie zapisano żadnych wymagań dla członków 

Zarządu. Członkowie spółdzielni oddają w zarząd wielomilionowy majątek. 

Powinno się więc  w statucie zagwarantować minimum kompetencji                      

i niekaralność sądową. 
 

 

Poprawka nr 21 

§  3 ust. 2 pkt. 3)   

 

wykreślić    

uzasadnienie: brak podstaw do takiego działania. Spółdzielnia, która zarządza 

92 budynkami w różnych punktach miasta winna skupić się na ich bieżącej 

eksploatacji. Pomoc członkom  w budowie domów jednorodzinnych???!!!.  
 

 

Poprawka nr 22 

§  3  ust. 2  pkt. 5)   

 

wykreślić  

uzasadnienie: brak podstaw do takiego działania. Spółdzielnia, która zarządza 

92 budynkami w różnych punktach miasta winna skupić się na ich bieżącej 

eksploatacji. Pomoc członkom  w budowie domów jednorodzinnych???!!!.  
 

 

Poprawka nr 23       błąd w druku  dot. pkt. 18  

§ 11  ust. 2 pkt. 17) 

 

wykreślić  

uzasadnienie:  ten zapis   ogranicza  prawo   własności  członków  do   własnego   

mieszkania  i  decydowania  o  jego   wyposażeniu   i   ponadto  obciąża   

finansowo   członków   bez   ich zgody, natomiast zapewnia zlecenia obcym 



firmom, które w spółdzielniach od wielu lat mają intratnego zleceniodawcę 

zawsze wypłacalnego. 

 

 

Poprawka nr 24     błąd w druku dot. pkt. 21 

§ 11  ust. 2 pkt. 20) 

 

wykreślić  

uzasadnienie:  zapis martwy.   Działalność   społeczna Spółdzielni   w  ostatnich   

30-tu  latach nie    jest   znana. Działalność  kulturalna  miała  miejsce                         

w  czasach PRL  na osiedlach  może  w postaci  klubów osiedlowych  a  

działalność społeczno-wychowawcza  skończyła się  około 25 lat  temu. 

 

 

Poprawka nr 25 

§ 109 ust. 1   

 

dopisać  pkt. 39)   o treści: 

uchwalanie regulaminu korzystania przez  mieszkańców z ogródków przed 

budynkami. 

uzasadnienie:  W tym temacie panuje duża dowolność i samowola mieszkańców                 

z parterów z naruszaniem prawa współwłasności do terenu wszystkich 

mieszkańców budynku i przy równoczesnym braku reakcji Zarządu Spółdzielni 

mimo zgłoszenia nieprawidłowości. Przykładem ogrodzone w sposób trwały 

ogródki przed budynkami Żytnia 17 i Wiśniowa 14. 
 

 

Poprawka nr 26 

§ 109 ust. 1 pkt. 27)  

 

wykreślić 

uzasadnienie: Opracowanie takiego regulaminu to stworzenie warunków do 

panującej od kilku lat w Spółdzielni praktyki ograniczania wspólnej 

powierzchni użytkowej w budynkach jak korytarzy, suszarni, wózkowni. Takie 

działania to naruszanie statutowego prawa członków nabytego wraz                    

z przydziałem mieszkania  i powoduje też obniżenie wartości użytkowej danego 

budynku oraz pogarszanie warunków zamieszkiwania. Podobny pomysł 

wykorzystania powierzchni korytarzy na cele mieszkalne miała tzw.  „grupa 

inicjatywna”  w 2007 roku  wobec budynków na Żytniej i Wiśniowej i spotkała 

się ze zdecydowanym sprzeciwem i odrzuceniem przez mieszkańców!!!  Czy           

ta „grupa” odrodziła się, potrzebuje usankcjonowania dla swoich kuriozalnych 

pomysłów?  
 



Poprawka  nr 27 

§ 106 ust. 7  

 

zmienić ostatnie zdanie na: Koszty wystąpienia ponosi członek Rady” 

uzasadnienie: członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie w formie ryczałtu za 

kilkanaście godzin pracy miesięcznie w zależności od pełnionej funkcji                            

w odpowiednich częściach  w stosunku do najniższego wynagrodzenia, które 

obecnie wynosi 2 tys. zł  i ciągle rośnie. To na nich ciąży obowiązek 

udowodnienia swojej niekaralności. Nawet ławnicy  w sądach pokrywają sami  

koszty zaświadczenia  o niekaralności w wysokości około 50 zł,  chociaż takie 

wystawiane są przez sąd. Chętnych do pracy w Radzie  nie brakuje jak wykazały 

ostatnie wybory. Dlaczego członkowie mają pokrywać jeszcze te koszty? Dosyć 

kosztów ryczałtu 15-tu członków Rady miesięcznie!!! 
 

 

Poprawka nr 28 

§ 113  ust. 1   

 

po słowie „większe”  dopisać „od  ½  minimalnego wynagrodzenia za pracę” 
 

 

Poprawka  nr 29 

§ 118 ust. 7 

 

Dopisać na końcu zdanie: „Protokoły z obrad Zarządu i Rady Nadzorczej winny 

zawierać określenie treści pism członków, datę, ich inicjały oraz   oznaczenie 

jakiego rodzaju jest to pismo, tj. wniosek, skarga czy  odwołanie” 

uzasadnienie: Aktualnie sporządzane protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej 

zawierają tylko  informację, o piśmie z dnia, bez inicjałów autora określenia 

czego dotyczyło i jaki to był rodzaj pisma.  Zagadka dla czytających protokół            

i utrudnienie dla kontrolujących Spółdzielnię 

 

 

Poprawka  nr 30 

§ 132  ust. 3  

 

dopisać na końcu zdania: „i ilość osób faktycznie zamieszkałych w lokalu”. 

uzasadnienie:  ilość rzeczywiście zamieszkałych osób w danym lokalu ma 

istotny wpływ na opłaty za media takie jak: wywóz śmieci,  opłata za windę, 

opłata za wodę. 

Brak tak ważnego zapisu w projekcie nowego statutu, to poważne zaniedbanie 

Komisji. 
 

 



Poprawka nr 31  

§ 134 ust. 1 

 

Zmienić ostatnie zdanie na:  Dla skuteczności   powyższej czynności  wymagana 

jest pisemna zgoda wszystkich członków Spółdzielni, których prawa do lokali 

związane są z tą nieruchomością 

Uzasadnienie: Spółdzielnia nie może zaciągać zobowiązania finansowego 

wobec banku w imieniu  innych osób, właścicieli mieszkań hipotecznych, bez 

ich zgody!   To dla członków realne duże zagrożenie nawet zajęciem hipoteki            

i utratą mieszkania. Zaciąganie kredytu, to długoterminowe obciążenie 

Spółdzielni ale przede wszystkim członków, więc należy podchodzić do tego 

tematu z dużą ostrożnością. 
 

 

Poprawka  nr 32 

§ 134 ust. 2  

 

po słowie „związanych z”  dopisać „nagłymi przypadkami stanowiącymi 

zagrożenie bezpieczeństwa osób  lub  mienia Spółdzielni” 

uzasadnienie:  Czasowe wykorzystywanie  tzw. wolnych środków                         

do planowanych inwestycji  jest  nieuzasadnione i stanowi duże zagrożenie            

dla bezpieczeństwa finansowego poszczególnych budynków odrębnie 

rozliczanych i całej  Spółdzielni. 
 

 

Poprawka  nr 33 

§ 3 ust. 4    

 

Wykreślić, gdyż jest  niezgodny z art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali 
 

 

Poprawka nr  34 

§ 3 ust. 5 

 

Wykreślić, gdyż jest  niezgodny z art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali. 

 

 

Poprawka nr 35 

§ 3 ust. 8 

 

wykreślić   § 3 ust. 8 

uzasadnienie: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie przewiduje  

wymienionych form współpracy. 

 



Poprawka  nr 36 

§ 3 ust. 9 

 

wykreślić   § 3 ust. 9 

uzasadnienie: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie przewiduje  

wymienionych form współpracy. 

 

 

Poprawka nr 37 

§ 10 ust 1  

 

Dodatkowy nowy zapis     pkt. 1a)  

Członkowi Spółdzielni przysługują uprawnienia wynikające z postanowień 

niniejszego statutu, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo 

spółdzielcze oraz ustawy  o własności lokali. 

 

 

Poprawka nr 38 

§ 10 ust 1  

 

Dodatkowy nowy zapis,  dopisać pkt. 2a)  

Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo rozpatrzenia przez właściwe organy 

Spółdzielni wniosków w sprawie dotyczącej jej działalności w sposób określony 

w § 85.  

 

 

Poprawka  nr 39 

§ 10 ust 1 pkt. 11)  

 

Członek ma prawo wglądu, otrzymania odpisu lub kopii wymienionych                                     

w punktach od a) do  e).   

 

 

Poprawka  nr 40 

§ 10 ust 1 pkt. 12)  

 

Zmiana zapisu: 

Członek ma prawo wglądu w rejestrze członków Spółdzielni oraz prawo 

przeglądania własnych akt członkowskich prowadzonych przez Spółdzielnię. 

 

 

 

 



Poprawka nr 41  

§ 10 ust.  1 pkt. 13)  

 

Zmiana zapisu  

Członek ma prawo odwoływania sie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym 

od uchwał podjętych w sprawie między członkiem a Spółdzielnią w sposób 

określony  w § 85.  

 

 

Poprawka  nr 42 

§ 10 ust. 1  

 

Nowy zapis pkt. 16A): 

„Członek ma prawo do zamiany lokalu”  

 

 

Poprawka  nr 43 

§ 10 ust. 1 pkt. 18)  

 

Zmiana zapisu 

Prawo żądania przedstawienia kalkulacji wysokości opłat oraz kwestionowania 

zasadności wysokości opłat za używane lokale w postępowaniu 

wewnątrzspółdzielczym   i na drodze sądowej” 

 

 

Poprawka  nr 44 

§ 10 ust. 1 pkt. 20)  

 

Zmiana zapisu 

Członek ma prawo dochodzenia swoich uprawnień w postępowaniu 

wewnątrzspółdzielczym  i na drodze sądowej. 

 

 

Poprawka  nr 45 

§ 10 ust. 1 pkt. 3)  

 

Zmiana zapisu :  

Szczegółowe zasady zaznajamiania sie członków z dokumentami określonymi                    

w ust. 1 pkt. 11 oraz sprawy związane z odpłatnością za wydane dokumenty 

określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą”.  

 

 

 



Poprawka  nr 46 

§ 10 ust. 1 pkt. 4)    

 

wykreślić, zapis został zawarty w pkt. 3 

 

 

Poprawka  nr 47 

§ 10 ust. 1 pkt. 5     

 

zmiana zapisu 

Spółdzielnia może odmówić wglądu do faktur i umów zawieranych z osobami 

trzecimi o których mowa w ust. 1 pkt. 11e), jeżeli naruszyłoby to prawa tych 

osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane 

informacje w celach sprzecznych z interesami Spółdzielni i przez to wyrządzi 

Spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa winna być wyrażona na piśmie. 

 

 

Poprawka  nr 48 

§ 10 ust. 1 pkt. 9 

 

nowy dodatkowy zapis 

Spółdzielnia udostępnia w publikowanych uchwałach i protokołach obrad 

organów oraz umowach i fakturach dane osobowe, o ile członkowie                     

lub przedsiębiorcy nie złożyli pisemnego zastrzeżenia poufałości swoich 

informacji i danych.  

 

 

Poprawka  nr 49 

§ 10 ust. 1 pkt. 10 

 

nowy dodatkowy zapis 

Każdorazowe stosowanie przez Spółdzielnię przywołania „ochrony danych 

osobowych oraz tajemnicy handlowej wymaga  pisemnego uzasadnienia wraz z 

podaniem szczegółowego w danej okoliczności zapisu podstawy prawnej. 

Dotyczy to wszystkich dokumentów przewidzianych  prawem do udostępnienia 

członkom Spółdzielni.  

 

 

Poprawka  nr 50 

§ 18 ust. 3  

 

zmiana zapisu 



Zainteresowanego zawiadamia się co najmniej na 14 dni przed terminem 

posiedzenia z podaniem informacji o prawie członka do osobistego składania 

wyjaśnień. 

  

 

Poprawka  nr 51 

§ 65  ust. 1A 

 

Nowy zapis dodatkowy  

Spółdzielnia jest obowiązana przedstawić kalkulację wysokości opłat na żądanie 

członka Spółdzielni, właściciela nie będącego członkiem Spółdzielni oraz osoby 

nie będącej członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu. 

  

 

Poprawka  nr 52 

§ 65  ust. 1 B 

 

Nowy zapis dodatkowy 1B 

Członkowie Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat  

w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i na drodze sądowej. 

 

 

Poprawka  nr 53 

§ 65  ust. 1 C 

 

 Właściciele lokali nie będący członkami Spółdzielni oraz osoby nie będące 

członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo   

do lokalu, mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat na drodze 

sądowej.  

 

 

Poprawka  nr 54 

dopisać  §  78A   ust. 1     

 

Spółdzielnia obowiązana jest ogłosić przetarg na ustanowienie i przeniesienie 

odrębnej własności lokalu, do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo 

do lokalu mieszkalnego.  

 

Poprawka  nr 55 

dopisać §  78A   ust. 2 

     



Ogłoszenie przetargu winno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia 

opróżnienia lokalu przez publikację ogłoszenia  w prasie lokalnej oraz przez 

wywieszenie ogłoszenia w siedzibie i budynkach Spółdzielni oraz na stronie 

internetowej.  

 

 

Poprawka  nr 56 

dopisać §  78A   ust. 3     

 

Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy 

zawieraniu umowy  oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczysto-księgowym 

obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności.  

 

 

Poprawka  nr 57 

dopisać §  78A   ust. 4    

 

Zasady organizowania przetargu określa regulamin uchwalony przez Radę 

Nadzorczą.  

 

 

Poprawka  nr 58 

§ 91  ust. 1 pkt. 7  

 

Zmiana  zapisu:  

Do organów Spółdzielni wchodzą kandydaci, którzy w pierwszej turze wyborów 

otrzymali największą ilość ważnych głosów, co najmniej 50% + 1 głos.   

 

 

Poprawka  nr 59 

§ 91  ust. 1 pkt. 8  

 

zmiana zapisu: 

Jeżeli w pierwszej turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie mandaty 

zarządza sie drugą turę wyborów.  

 

 

Poprawka  nr 60 

§ 91  ust. 1 pkt. 9   

 

zmiana zapisu: 



Do drugiej tury wyborów stają kandydaci w liczbie równej podwójnej ilości 

nieobsadzonych mandatów, którzy w pierwszej turze wyborów otrzymali 

najwięcej głosów. 

 

 

Poprawka  nr 61 

§ 91  ust. 1 pkt. 10d 

 

zmiana zapisu: 

Z drugiej tury głosowania do Rady Nadzorczej wchodzą kandydaci, którzy 

otrzymali największą ilość ważnych głosów. 

 

 

Poprawka  nr 62 

§ 96 ust. 1 pkt. 3) 

 

Dodatkowy zapis 

udzielanie absolutorium członom Zarządu oraz odwołanie członka Zarządu, 

któremu Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium. 

 

 

Poprawka  nr 63 

§ 96  ust. 1  

 

Nowy zapis pkt. 16) 

Rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu 

polustracyjnego z działalności Spółdzielni i sprawozdań Zarządu Spółdzielni             

z ich realizacji oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie.  

 

 

Poprawka  nr 64 

§ 101  ust. 5 pkt. 2) 

 

zapis wykreślić  

 

 

Poprawka  nr 65 

§ 101   ust. 5 pkt. 3) 

 

Zmienić zapis  

Kwalifikowana większość 2/3 głosów wymagana jest dla podjęcia uchwały                   

w sprawie  połączenia i podziału Spółdzielni.  

 



Poprawka  nr 66 

§ 101    

 

wprowadzić ust. 5 A o treści: 

Uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu podejmowane są zwykłą 

większością głosów. 

 

 

Poprawka  nr 67 

§ 106    

 

nowy zapis  ust. 9   

Kandydaci na członka Rady Nadzorczej powinni posiadać wykształcenie 

wyższe, wiedzę i doświadczenie w zakresie problematyki spółdzielczej oraz 

przedłożyć oświadczenie o niekaralności.  

 

 

Poprawka  nr 68 

§ 108   ust. 1 pkt. 1 

 

Zmiana zapisu  

Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadku odwołania 

członka Rady Nadzorczej zwykłą większością głosów przez Walne 

Zgromadzenie Członków.  

 

 

Poprawka  nr 69 

§ 116 ust. 2 

 

Zmiana zapisu: 

Wszystkich członków Zarządu wybiera Rada Nadzorcza  w drodze konkursu. 

 

 

Poprawka  nr 70 

§ 116   

 

dopisać ust. 2A: 

Kandydaci na prezesa powinni posiadać wykształcenie techniczne, ekonomiczne 

lub prawnicze, licencję zarządcy nieruchomości, doświadczenie zawodowe oraz 

przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.  

Kandydat na prezesa ds. technicznych powinien mieć wykształcenie wyższe                

o kierunku budowlanym oraz przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.  



Uzasadnienie:  Statutowy skład Zarządu powinien zapewnić, aby w organie 

wykonawczym zasiadały osoby z doświadczeniem i określonymi 

kompetencjami, posiadające merytoryczne przygotowanie do pełnienia tych 

funkcji. 
 

 

Poprawka  nr 71 

§ 118 ust. 8  

 

Zmieniony zapis: 

Informacja o ich publikacji każdorazowo powinna być zamieszczona na głównej 

stronie internetowej Spółdzielni. Uchwały i protokoły obrad organów  

Spółdzielni publikowane są  z zastrzeżeniem  § 10 ust. 1 pkt.  9)  i 10). 
 

 

Poprawka  nr 72 

§ 118 ust. 10  

 

Zmieniony zapis:  

Zarząd ma obowiązek publikowania na stronie internetowej Spółdzielni,             

w części dostępnej jedynie członkom  rocznych sprawozdań finansowych             

wg obowiązującego w Spółdzielni planu kont  oraz kalkulacji stawek opłat              

za lokale. 
 

 

Poprawka  nr 73 

§ 128   

 

przepis dodatkowy ust. 1A  

Spółdzielnia prowadzi statutową działalność w zakresie gospodarki zasobami 

mieszkaniowymi pozostającymi w jej zarządzie.  
 

 

Poprawka  nr 74 

§ 128  ust. 3 

 

zapis zmieniony: 

Spółdzielnia prowadzi  rachunkowość i sporządza sprawozdanie finansowe 

zgodnie z obowiązującymi  przepisami. Szczegółowe zasady ewidencji 

księgowej określa dokumentacja polityki księgowej wraz z zakładowym planem 

kont zatwierdzonym przez Zarząd. 
 

 

 



Poprawka  nr 75 

§ 129   ust. 3 pkt. 5) 

 

Zapis dodatkowy :  

Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy wymiany dźwigów.  
 

 

Poprawka  nr 76 

§ 130    ust. 2  

 

Zapis uzupełniony 

Obowiązek świadczenia na fundusz remontowy dotyczy członków Spółdzielni, 

właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni  oraz osób niebędących 

członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do 

lokalu. 
 

 

Poprawka  nr 77 

§ 132 ust. 5  

 

Zapis uzupełniony  

Zarząd Spółdzielni prowadzi  dla każdej nieruchomości ewidencję przychodów  

i kosztów, zgodnie z przepisami i zakładowym planem kont.   

 

 

Poprawka  nr 78   

§ 139  

 

Zapis dodatkowy  ust. 6   

W celu umożliwienia członkom wskazania na nieprawidłowości w działalności 

Spółdzielni ogłaszane są do wiadomości członków terminy przeprowadzania 

rocznego badania przez  biegłego oraz lustracji Spółdzielni.  

Na stronie internetowej zamieszczane są wyznaczone godziny przyjęć członków 

Spółdzielni przez osoby kontrolujące.  

Poprawka  nr 79 

 

nowy zapis   § 139 A   

Członek Zarządu,  Rady Nadzorczej  oraz likwidator  odpowiada wobec 

Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym              

z prawem lub postanowieniem statutu.  

 

 

 

 



Poprawka  nr 80 

§ 30 ust. 3  

 

Po słowach „zaległych opłat” wprowadzić zapis o treści: „eksploatacyjnych” 

 

 

Poprawka  nr 81 

§ 30 ust. 6  

 

Po słowach „ustanowienie spółdzielczego ” wprowadzić zapis o treści: 

„lokatorskiego” 

 

 

Poprawka  nr 82 

§ 37 ust. 2  

 

Po słowach „w szczególności” wykreślić „zaległości eksploatacyjnych”  i w to 

miejsce wprowadzić zapis: „z tytułu zaległości opłat eksploatacyjnych” 

 

 

Poprawka  nr 83 

§ 50 ust. 1  

 

Po słowach „Do spółdzielczego” wprowadzić zapis: „własnościowego” 

 

 

Poprawka  nr 84 

§ 55 ust. 1  

 

Po słowach „mieszkalnego, spółdzielcze” wprowadzić zapis: „własnościowe” 

 

 

Poprawka  nr 85 

§ 59 ust. 1  

 

Po słowach „lub spółdzielcze” wprowadzić zapis: „własnościowe” oraz po 

słowach „w tym spółdzielcze” wprowadzić zapis „własnościowe” 
 

 

Poprawka  nr 86 

§ 132 ust. 5  

 

Na końcu zdania dopisać „oraz pożytków”. 


