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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1 

Nazwa Spółdzielni brzmi : SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SPÓŁDZIELCZY DOM 
MIESZKALNY DRZYMAŁÓWKA”. Dopuszcza się stosowanie w dokumentach skrótu: 
SDM.  

§ 2 
1. Siedzibą Spółdzielni jest miasto Wisła. 
2. Spółdzielnia działa na terenie województwa śląskiego. 
3. Czas trwania Spółdzielni nie jest ograniczony. 
4. Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków. 

§ 3 
Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie statutu oraz : 
- ustawy Prawo spółdzielcze, 
- ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych, 
- innych ustaw i aktów prawnych. 

§ 4 
Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz 
ich rodzin.  

§ 5 
Przedmiotem działalności Spółdzielni jest Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi jej 
mienie lub mienie jej członków. 

§ 6 
 
 Powyższy przedmiot działalności,  Spółdzielnia realizuje poprzez: 
 1) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków praw do 
lokalu zgodnie z przepisami Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 
2) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej 
własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym 
przeznaczeniu, 
 3) budowanie lub nabywanie budynków w celu sprzedaży znajdujących się w tych 
budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,  
4) budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania znajdujących się w tych 
budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,  
5) zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Spółdzielni,  
6) zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność członków Spółdzielni,  
7) zarządzania nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków na 
podstawie umowy zawartej z właścicielem nieruchomości,  
8) prowadzenie działalności społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej. 
 
 
II. CZŁONKOWIE 

§ 7 
1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna , choćby nie miała zdolności do czynności 
prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby o ograniczonej 
zdolności do czynności prawnych lub niemające tej zdolności nie mogą być członkami 
organów Spółdzielni. W Walnym Zgromadzeniu biorą one udział przez swoich 
przedstawicieli ustawowych. 
 
2. Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu 
albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich. Małżonkowi 
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członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni. 
3. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, która spełnia jeden z niżej wymienionych 
warunków: 
1) przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności, 
2) nabyła ekspektatywę odrębnej własności lokalu, 
3) małżonek jest członkiem Spółdzielni. 
4. Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest złożenie deklaracji, która pod rygorem 
nieważności powinna być złożona w formie pisemnej. Podpisana przez przystępującego do 
Spółdzielni deklaracja członkowska powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz miejsce 
zamieszkania, PESEL,  ilość zadeklarowanych udziałów oraz dane dotyczące wkładów. 
5.Członek może w deklaracji lub odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Spółdzielni 
wskazać osobę , której Spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały. 
6) Zarząd prowadzi rejestr członków zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce 
zamieszkania, w odniesieniu do osób będących osobami prawnymi ich nazwę i siedzibę, 
liczbę zadeklarowanych i wniesionych udziałów, wysokość wniesionych wkładów 
mieszkaniowych lub budowlanych, zmiany danych w tym zakresie,  datę przyjęcia w poczet 
członków oraz datę ustania członkostwa. 

§ 8 
1. O przyjęciu w poczet członków Spółdzielni decyduje Zarząd . 
2. Przyjęcie w poczet członków Spółdzielni stwierdza się na deklaracji podpisem dwóch 
członków Zarządu lub osób do tego przez Zarząd upoważnionych z podaniem daty uchwały 
o przyjęciu. 
3. Decyzja o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni powinna być podjęta w ciągu jednego 
miesiąca od daty złożenia deklaracji członkowskiej. O decyzji Zarząd powinien zawiadomić 
zainteresowaną osobę pisemnie najpóźniej w ciągu 14 dni do daty podjęcia decyzji. 
4. W razie decyzji odmownej w zawiadomieniu należy podać jej uzasadnienie i pouczyć 
o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od daty otrzymania 
zawiadomienia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą najpóźniej 
w ciągu trzech miesięcy od dnia jego wniesienia. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna w 
postępowaniu wewnątrz spółdzielczym. 
 
III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW 

§ 9 
1.Członkowi Spółdzielni przysługuje: 
1) prawo używania przez czas nie określony lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym 
przeznaczeniu uzyskanego na podstawie przydziału lub umowy, 
2) prawo żądania przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, do którego 
przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, 
3) prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, 
4) prawo wybierania i bycia wybieranym do organów Spółdzielni, 
5) prawo przeglądania w lokalu Spółdzielni własnych akt członkowskich, 
6) prawo podejmowania uchwały w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu 
pokrycia strat w Spółdzielni. 
7) do świadczeń Spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności, 
8) prawo otrzymania odpisu statutu oraz regulaminów wydanych na jego podstawie oraz kopii 
uchwał organów Spółdzielni protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz 
faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię  z osobami trzecimi. Koszty sporządzenia 
kopii i odpisów tych dokumentów, za wyjątkiem statutu, pokrywa członek Spółdzielni 
wnioskujący o ich wydanie., 
9) prawo żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Spółdzielni wniosków dotyczących jej 



4 

 

działalności, 
10) prawo do zamiany lokalu, 
11) prawo odwołania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał w sprawach 
wynikających ze stosunku członkostwa, 
12) prawo do uzyskiwania zaświadczeń o stanie i wielkości zajmowanego lokalu, 
13) uzyskania informacji od organów Spółdzielni o działalności Spółdzielni, jej wynikach 
oraz zamierzeniach, 
14) zapoznania się z kalkulacją kosztów stanowiących podstawę do ustalenia wysokości opłat 
za użytkowanie lokalu, 
15) odwołania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał w sprawach 
wynikających ze stosunku członkostwa oraz zasadności zmiany opłat, 
16) osobistego składania wyjaśnień na posiedzeniach organów Spółdzielni rozpatrujących 
jego sprawę oraz z korzystania z pomocy pełnomocnika, 
17) prawo modernizowania lokalu według projektów uzgodnionych ze Spółdzielnią oraz 
wyposażania i wykańczania lokalu według indywidualnych potrzeb, gustów i możliwości,  
18) prawo do ujawnienia w księdze wieczystej własnościowego spółdzielczego prawa do 
lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu. 
19) Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami 
trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że 
członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni i 
przez to wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. 
Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami 
trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do 
udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
członkowi pisemnej odmowy 
 
 

§ 10 
Członek spółdzielni obowiązany jest: 
1) wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały, 
2) wnieść wkład mieszkaniowy lub budowlany w terminie określonym przez Zarząd, 
oraz pokryć koszty związane z wyodrębnieniem lokalu, 
3) uczestniczyć w wydatkach określonych w §§ 15 i 17, przez uiszczanie opłat co miesiąc 
z góry do 10 dnia każdego miesiąca, 
4) dbać o dobre imię Spółdzielni, jej dobro i rozwój oraz poszanowanie mienia spółdzielczego 
i jego ochronę, 
5) stosować się do postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał (decyzji) organów 
Spółdzielni oraz przestrzegać zasad współżycia społecznego, 
6) uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów, 
7) zawiadamiać niezwłocznie Spółdzielnię o zmianach danych w deklaracji członkowskiej 
oraz mających wpływ na stosunki cywilno – prawne ze Spółdzielnią, 
8) uiszczać terminowo wymagane należności, 
9) utrzymywać swój lokal w należytym stanie, 
10) korzystać z pomieszczeń i urządzeń wspólnych w sposób nie utrudniający korzystania        
z nich innym, 
11) zezwolić osobom upoważnionym przez Zarząd na wstęp do lokalu w celu dokonania 
odczytów, naprawy, wymiany lub legalizacji urządzeń pomiarowych, przeprowadzenia 
okresowego lub doraźnego przeglądu stanu technicznego, konserwacji lub remontu, a także w 
celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje lub 
urządzenia, 
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12) niezwłocznie udostępnić lokal w razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej 
bezpośrednio powstaniem szkody w celu jej usunięcia; jeżeli członek jest nieobecny lub 
odmawia udostępnienia lokalu, osoby upoważnione przez Zarząd mają prawo 
wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza policji lub straży miejskiej, a gdy wymaga to 
pomocy straży pożarnej – także przy jej udziale. 
13) po wygaśnięciu prawa do lokalu opróżnić lokal wraz z zamieszkującymi w tym lokalu 
osobami, które prawa swoje od członka wywodzą i przekazać lokal Spółdzielni, w terminie 3 
miesięcy, 
14) udostępnić lokal w celu wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę 
majątkowego, 
15) przystąpić w wyznaczonym terminie do aktu notarialnego dot. ustanowienia odrębnej 
własności lokalu. 
16) Członek lub osoba, której przysługuje prawo do lokalu, obowiązani są informować 
Spółdzielnię o liczbie osób faktycznie zamieszkałych w zajmowanym lokalu w celu 
prawidłowego naliczania opłat. W przypadku stwierdzenia przez Spółdzielnię, że osoby 
zamieszkujące nie zostały zgłoszone, członek lub osoba, której przysługuje prawo do lokalu, 
obciążeni zostaną skorygowanymi opłatami wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie i to  
za okres faktycznego zamieszkiwania większej liczby osób, nie dłużej jednak niż do trzech lat 
wstecz. 
 

§ 11 
1. Wnioski członków skierowane do Zarządu, jeżeli statut nie stanowi inaczej, powinny być 
rozpatrzone przez Zarząd w ciągu 1 miesiąca, a jeżeli sprawa jest skomplikowana w ciągu 
3 miesięcy od dnia ich złożenia. O sposobie załatwienia wniosku Zarząd zawiadamia 
zainteresowanego członka na piśmie. 
2. W razie odmownego załatwienia wniosku w sprawie wynikającej ze stosunku członkostwa 
Zarząd jest obowiązany podać uzasadnienie i pouczyć członka o prawie wniesienia odwołania 
do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez niego zawiadomienia 
z uzasadnieniem oraz o skutkach niezachowania tego terminu. Jeżeli we wskazanym terminie 
członek nie złoży odwołania, decyzja (uchwała) Zarządu staje się ostateczna. 
3. Rada Nadzorcza jest obowiązana rozpatrzyć odwołanie członka w ciągu 3 miesięcy od dnia 
jego wniesienia i doręczyć odwołującemu się odpis uchwały wraz z uzasadnieniem 
w terminie 14 dni od daty jej podjęcia. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie 
odwoławczym jest w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczna. 
4. Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji członkowi przysługuje prawo 
odwołania do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od daty jej podjęcia, a jeżeli statut 
przewiduje doręczenie – od dnia otrzymania uchwały na piśmie wraz z uzasadnieniem. 
Odwołanie winno być rozpatrzone przez najbliższe Walne Zgromadzenie jeżeli zostało 
złożone co najmniej 30 dni przez jego zwołaniem. 
5.Uchwała Walnego Zgromadzenia w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym jest ostateczna. 
Odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem doręcza się odwołującemu członkowi w terminie 
14 dni od jej podjęcia. 
6. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie statutowego 
terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza 6 miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je 
wyjątkowymi okolicznościami. 
7.W wypadku wniesienia przez członka odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym 
bieg przedawnienia i terminów zawitych ulega zawieszeniu do dnia zakończenia tego 
postępowania, jednakże przez okres nie dłuższy niż rok od dnia, w którym organ odwoławczy 
powinien rozpatrzyć odwołanie. 
8.W wypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym 
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i sądowym, postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu. 
 
 
 
IV. WPISOWE I UDZIAŁY 

§ 12 
1. Opłaty członkowskie wynoszą: 
• wpisowe wynosi 10 zł, 
• udział wynosi 20 zł, 
2. Członek Spółdzielni jest obowiązany zadeklarować jeden udział. 
3. Wpisowe i zadeklarowane udziały członek obowiązany jest wpłacić do Spółdzielni 
w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o uzyskaniu członkostwa. 
Niewpłacenie wpisowego lub udziału w terminie powoduje wykreślenie z rejestru 
członków. 

§ 13 
Wpisowe nie podlega zwrotowi. 

§ 14 
1. Udział byłego członka wypłaca się na podstawie zatwierdzonego sprawozdania 
finansowego za rok , w którym członek przestał należeć do Spółdzielni. 
2. Wypłata kwoty z tytułu udziałów należnych byłemu członkowi lub spadkobiercom członka 
powinna być dokonana w ciągu 1 miesiąca od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
przez Walne Zgromadzenie za rok, w którym członek przestał należeć do Spółdzielni. 
3. Należność z tytułu udziałów Spółdzielnia wypłaca w sposób określony przez osobę 
uprawnioną . Brak określenia sposobu wypłaty lub odmowa przyjęcia należności przez osobę 
uprawnioną zwalnia Spółdzielnię od odpowiedzialności za skutki powstałej w wyniku tego 
zwłoki w wypłacie należności. 
 
V. OPŁATY ZA UŻYWANIE LOKALI 

§ 15 
Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani 
uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości 
w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości 
stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. 

§ 16 
Osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe 
prawa 
do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją 
i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją 
i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat na 
takich samych zasadach, jak członkowie Spółdzielni, z zastrzeżeniem § 24. 

§ 17 
Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć                                 
w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją                                         
i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości 
stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. 

§ 18 
Właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć                                
w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją                      
i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć                           
w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie 



7 

 

Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania. Obowiązki te wykonują przez 
uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie Spółdzielni, z zastrzeżeniem § 
24. 

§ 19 
Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia tak stanowi członkowie Spółdzielni uczestniczą w 
kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez 
Spółdzielnię. 
Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym 
przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej 
działalności na podstawie umów zawieranych ze Spółdzielnią. 

§ 20 
Za opłaty, o których mowa w §§ 15, 16 ,17 i 18, odpowiadają solidarnie z członkami 
Spółdzielni, właścicielami lokali niebędącymi członkami Spółdzielni lub 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. 

§ 21 
Opłaty, o których mowa w §§ 15, 16 ,17 i 18, wnosi się co miesiąc z góry do 10 dnia 
miesiąca. 
Opłaty, o których mowa w §§ 15, 16 , 17 i 18, przeznacza się wyłącznie na cele określone w 
tych przepisach. 

§ 22 
Od nie wpłaconych w terminie należności Spółdzielnia może pobierać odsetki ustawowe za 
opóźnienie. 

§ 23 
Od osób zajmujących lokale spółdzielcze bez tytułu prawnego Spółdzielnia może pobierać 
odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokali w wysokości nie mniejszej niż opłaty 
o których mowa w §§ 15, 16 , 17 i 18. 

§ 24 
1. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków 
związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki 
przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej. 
2. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielnia może 
przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją                                  
i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie 
działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej. 

§ 25 
Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, Zarządzanej przez 
Spółdzielnię na podstawie § 6, a przychodami z opłat, o których mowa w §§ 15, 16 , 17 i 18, 
zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości 
w roku następnym. 

§ 26 
Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz 
obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz 
dotyczy członków Spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni oraz 
osób niebędących członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe 
prawa do lokali. 

§ 27 
1. O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których 
mowa w §§ 15, 16, 17 i 19 statutu, co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca 
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kalendarzowego. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie. 
2. W przypadku zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni, 
Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w §§ 15, 16, 17 i 18 
statutu, co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później 
niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat na 
pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni wymaga uzasadnienia na piśmie. 

§ 28 
1. Dodatkowe wyposażenie lokalu to nakłady poniesione przez użytkownika lokalu                           
z własnych środków na ponadnormatywne wyposażenie i wykończenie lokalu mające 
charakter trwały i podnoszące wartość użytkową lokalu. 
2. Wartość nakładów poczynionych z tytułu dodatkowego wyposażenia i wykończenia lokalu 
nie jest zaliczana na wkład mieszkaniowy lub budowlany. 
3. Dodatkowe wyposażenie lokalu stanowi własność użytkownika lokalu i podlega 
rozliczeniu bezpośrednio między zwalniającym a obejmującym lokal. 
 
VI. USTANIE CZŁONKOSTWA 

§ 29 
Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek: 
1) wystąpienia członka, 
2) wykluczenia członka, 
3) wykreślenia członka, 
4) skreślenia członka. 

§ 30 
1. Członek może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym 
Zarządowi, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na piśmie. 
2. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni i rozpoczyna się od pierwszego dnia następującego po 
dniu zgłoszenia wypowiedzenia. 
3. Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu 
wypowiedzenia. 

§ 31 
Członek może być wykluczony ze Spółdzielni w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub 
z powodu jego rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić 
z postanowieniami statutu Spółdzielni, dobrymi obyczajami lub z zasadami współżycia 
społecznego. 

§ 32 
Wykluczenie ze Spółdzielni może nastąpić w szczególności, gdy członek: 
1) umyślnie szkodzi Spółdzielni lub świadomie działa wbrew jej interesom, 
2) zachowuje się niewłaściwie czyniąc korzystanie z innych lokali lub nieruchomości 
wspólnej uciążliwym, 
3) poważnie narusza zasady współżycia społecznego lub uporczywie narusza postanowienia 
statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni, 
4) rażąco lub uporczywie wykracza przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu, 
5) uchyla się od wykonywania istotnych zobowiązań wobec Spółdzielni, w tym finansowych, 
a w szczególności jest w zwłoce z uiszczaniem opłat, o których mowa w § 15 i § 17, za 
6 miesięcy, 
6) świadomie wprowadza Spółdzielnię w błąd w celu nabycia określonych uprawnień 
lub korzyści 
7) nie udostępnia lokalu w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej 
bezpośrednio powstaniem szkody , przeprowadzenia konserwacji, modernizacji, 
remontu lub przeprowadzenia kontroli, o których mowa w przepisach prawa 



9 

 

budowlanego . 
§ 33 

Członek Spółdzielni nie wykonujący statutowych obowiązków z przyczyn przez niego 
niezawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie go z rejestru członków 
Spółdzielni. 

§ 34 
Wykreślenie z rejestru członków może nastąpić w szczególności gdy członek: 
1) nie wpłacił w terminie wpisowego, udziału lub wkładu, 
2) zbył prawo do lokalu bądź rezygnuje z realizacji prawa do lokalu, 
3) nie zawiadomił Spółdzielni o zmianie adresu i Spółdzielnia nie może uzyskać z nim 
kontaktu,  
4) nie wniósł co najmniej za dwa okresy płatności opłaty,  
5) utracił spółdzielcze prawo do lokalu w wyniku podziału majątku, na mocy którego prawo 
do lokalu przypadło byłemu małżonkowi członka Spółdzielni,  
6) zbył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności, jeśli było 
to jedyne jego prawo do lokalu w Spółdzielni i nie złożył rezygnacji z członkostwa,  
7) utracił spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności w 
postępowaniu egzekucyjnym, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu w Spółdzielni,  
9) zbył prawo odrębnej własności lokalu, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu w 
Spółdzielni i nie złożył rezygnacji z członkostwa,  
10) utracił prawo do lokalu w wyniku orzeczenia sądowego,  
11) nie wykonuje istotnych zobowiązań wobec Spółdzielni a w szczególności nie wnosi opłat 
lub świadczeń związanych z używaniem lokalu, 

§ 35 
Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem od dnia, w którym 
nastąpiła jego śmierć. 

§ 36 
Uchwałę o wykluczeniu, lub o wykreśleniu członka z rejestru podejmuje Rada Nadzorcza po 
Uprzednim ewentualnym  wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego członka. 
Zarząd zawiadamia pisemnie zainteresowanego członka o terminie posiedzenia Rady 
Nadzorczej, na którym ma być podjęta uchwała o wykluczeniu lub uchwała o wykreśleniu 
członka z rejestru z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. Nie stawienie się członka na 
posiedzenie Rady Nadzorczej celem złożenia wyjaśnień nie powstrzymuje podjęcia uchwały 
pozbawiającej go członkostwa, o ile członek został prawidłowo zawiadomiony o tym 
posiedzeniu. Zawiadomienie zwrócone z powodu niezgłoszenia przez członka zmiany 
podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia. 

§ 37 
Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą: 
1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, chyba 
że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej 
do Walnego Zgromadzenia , 
2) bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania od 
uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do 
sądu uchwały Rady Nadzorczej, 
3) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały walnego 
zgromadzenia, 
4) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej 
albo Walnego Zgromadzenia 

§ 38 
Rada Nadzorcza ma obowiązek zawiadomić członka na piśmie wraz z uzasadnieniem 
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o wykluczeniu ze Spółdzielni lub o wykreśleniu z rejestru w terminie dwóch tygodni od dnia 
podjęcia uchwały. Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy, którymi 
kierował się organ Spółdzielni uznając, że zachowanie członka wyczerpuje przesłanki 
wykluczenia albo wykreślenia określone w statucie. Zawiadomienie zwrócone z powodu 
niezgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia. 

§ 39 
Osoba wykluczona lub wykreślona z rejestru członków ma prawo: 
1) odwołać się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do Walnego Zgromadzenia 
w ciągu 30 dni od daty otrzymania uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu członkostwa 
oraz uczestniczyć w jego obradach przy rozpatrywaniu odwołania i jego popieranie, albo 
2) zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia 
doręczenia członkowi uchwały z uzasadnieniem; przepisy § 60 stosuje się odpowiednio. 

§ 40 
Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu , a odwołujący 
się powinien być zawiadomiony o terminie Walnego Zgromadzenia co najmniej trzy tygodnie 
przed tym terminem. 
Zawiadomienie zwrócone z powodu niezgłoszenia przez członka zmiany podanego przez 
niego adresu ma moc prawną doręczenia. 
O uchwale Walnego Zgromadzenia odwołujący powinien być zawiadomiony w ciągu 14 dni 
od dnia jej podjęcia, zawiadomienie powinno zawierać odpis uchwały wraz z jej 
uzasadnieniem. 

§ 41 
W wypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez walne 
zgromadzenie termin do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, o którym mowa 
w § 39 pkt 2, biegnie od dnia, w którym odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone. 
 
VII. PRAWO DO LOKALU 
 1.SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU 

§ 42 
1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na 
spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym. 
2. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. 
Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne. 
3. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta                                    
w formie aktu notarialnego. 
4. Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do 
lokalu. Pozostałym współuprawnionym tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje 
prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa do lokalu 
zawarta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im 
do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością jest nieważna. 

§ 43 
Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zostały założone oddzielne księgi wieczyste. 

§ 44 
1. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, 
powinni oni, w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie 
pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego 
prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu. W razie 
bezskutecznego upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub Spółdzielni, sąd w 
postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela. 
2. W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 
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przysługiwało wspólnie, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 
§ 45 

W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w §§ 15 i 16 statutu, 
rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko 
obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby 
czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Zarząd 
Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu                     
w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji                  
z nieruchomości. 

§ 46 
1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia 
wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową lokalu uzyskaną w drodze przetargu 
 potrącając kwotę zaległości wraz z odsetkami oraz kosztów. 
2. Warunkiem wypłaty jest opróżnienie lokalu. 

§ 47 
1. W wypadkach gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa 
do lokalu, prawo to, jeżeli jest obciążone hipoteką, nie wygasa, lecz przechodzi z mocy prawa 
na Spółdzielnię. 
2. Prawo do lokalu, nabyte w sposób określony w ust. 1, Spółdzielnia powinna zbyć w drodze 
przetargu w terminie 6 miesięcy. 
3. Spółdzielnia jest obowiązana uiścić osobie uprawnionej wartość nabytego prawa po 
potrąceniu należności wymienionych w § 46 ust. 2 oraz z tytułu obciążenia hipoteką. 
Obowiązek Spółdzielni powstaje dopiero z chwilą zbycia prawa w drodze przetargu. 

§ 48 
1. Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, którym 
przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, Spółdzielnia mieszkaniowa jest 
obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu: 
1) spłaty przypadających 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 §§ 15 i 16 statutu. 
2. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu 
umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym 
obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu. 
 
2. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI 

§ 49 
Właściciel lokalu niebędący członkiem Spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę walnego 
zgromadzenia Spółdzielni w takim zakresie, w jakim dotyczy ona jego prawa odrębnej 
własności lokalu. Przepisy art. 42 ustawy Prawo spółdzielcze stosuje się odpowiednio. 

§ 50 
Na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie 
danej nieruchomości obliczanej według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej Rada 
Nadzorcza podejmuje uchwałę, którą może ustalić zwiększenie obciążenia właścicieli lokali 
użytkowych z tytułu wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem nieruchomości 
wspólnej w części nieznajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach, jeżeli 
uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali. 
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§ 51 

Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza 
w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo 
przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości 
wspólnej uciążliwym Zarząd Spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku 
występuje z żądaniem sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu 
postępowania cywilnego  o egzekucji z nieruchomości. 

§ 52 
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, zapisobiorcy i licytanta. 
 
VIII. ORGANY SPÓŁDZIELNI 

§ 53 
1. Organami Spółdzielni są: 
1) Walne Zgromadzenie, 
2) Rada Nadzorcza, 
3) Zarząd. 
2. Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w ust 1 pkt. 2 i 3 dokonywane są 
w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu 
następuje także w głosowaniu tajnym. 
3. Do organów Spółdzielni wchodzą kandydaci , którzy otrzymali kolejno największą liczbę 
oddanych głosów. 
4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów przy wyborach do organów Spółdzielni                   
i przy podejmowaniu innych uchwał przez ograny Spółdzielni uwzględnia się tylko głosy 
oddane za i przeciw kandydatowi lub uchwale. 
5. Tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz 
sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa statut. 
 
1.WALNE ZGROMADZENIE 

§ 54 
1. Walne Zgromadzenie członków jest najwyższym organem Spółdzielni. 
2. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście. 
3. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów. 
4. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele 
związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady 
Spółdzielczej, oraz inne zaproszone osoby. 

§ 55 
Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy: 
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności inwestycyjnej, gospodarczej i społeczno – 
kulturalnej, 
2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych                           
i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał w tych sprawach oraz udzielanie 
absolutorium członkom Zarządu, 
3) rozpatrywanie wniosków wynikających z oceny polustracyjnej działalności Spółdzielni, 
oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie, 
4) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia 
strat, 
5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości lub jej części, 
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6) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, 
7) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni lub 
likwidacji Spółdzielni, 
8) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady 
Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji, 
9) uchwalanie zmian statutu Spółdzielni, 
10) upoważnianie Zarządu do działań mających na celu założenie związku spółdzielczego, 
11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku 
oraz upoważnianie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie, 
12) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, 
13) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych 
oraz występowania z nich, 
14) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej 
15) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. 

§ 56 
1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po 
upływie roku obrachunkowego. 
2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie: 
1) Rady Nadzorczej, 
2) przynajmniej jednej dziesiątej, nie mniej jednak niż trzech członków. 
3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone pisemnie z podaniem celu 
jego zwołania. 
4.W przypadku wskazanym w ust. 2 Walne Zgromadzenie zwołuje się w takim terminie, aby 
mogło się ono odbyć w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to 
nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest 
zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt Spółdzielni. 

§ 57 
1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich 
członków na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. 
Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, 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. 
2. Dopuszcza się zawiadomienie członków o czasie, miejscu i porządku obrad walnego 
zgromadzenia : 
a) poprzez wywieszenie zawiadomień na tablicach ogłoszeń usytuowanych na klatkach 
schodowych budynków stanowiących zasób Spółdzielni oraz w siedzibie Spółdzielni, 
b) poprzez umieszczenie na stronie internetowej SDM, 
c) poprzez powiadomienie drogą mailową. 
d) listownie. 

§ 58 
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych 
porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w 
ustawie. 
2. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków. 
3. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego 
zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz członkowie. Projekty 
uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co 
najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 
4. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 3, 
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w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały 
zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków. 
5. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni 
przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia. 

§ 59 
1.Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie poprzez podniesienie mandatu 
nad głowę z wyjątkiem wyborów do organów Spółdzielni i odwołania członków Rady 
Nadzorczej. 
2.Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że 
ustawa lub statut stanowią inaczej. 
3.Uchwałę uważa się za podjętą jeżeli za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub 
statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w głosowaniu na Walnym 
Zgromadzeniu. 

§ 60 
1.Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz 
wszystkie jej organy. 
2.Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna. 
3.Uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca 
w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona 
do sądu. 
4. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. 
Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka 
przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu. 
5.Jeżeli Zarząd wytacza powództwo, Spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony 
przez Radę Nadzorczą. W wypadku nieustanowienia pełnomocnika sąd właściwy do 
rozpoznania sprawy ustanawia kuratora dla Spółdzielni. 
6.Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu 
sześciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi 
członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania - w ciągu 
sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później 
jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia. 
7.Jeżeli ustawa lub statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin 
sześciotygodniowy wskazany w ust. 6 biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego                     
w sposób wskazany w statucie. 
8. Sąd może nie uwzględnić upływu terminu, o którym mowa w ust. 6, jeżeli utrzymanie 
uchwały Walnego Zgromadzenia w mocy wywołałoby dla członka szczególnie dotkliwe 
skutki, a opóźnienie w zaskarżeniu tej uchwały jest usprawiedliwione wyjątkowymi 
okolicznościami i nie jest nadmierne. 
9.Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia 
bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz 
wszystkich jej organów. 

§ 61 
1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny 
upoważniony jej członek. 
2. Członkowie uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu wybierają prezydium w składzie: 
przewodniczący i sekretarz. 
3. Jeżeli w porządku obrad Walnego Zgromadzenia przewidziano wybory członków Rady 
nadzorczej uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu wybierają komisję skrutacyjną w 
składzie: 
przewodniczący i sekretarz. 



15 

 

Do zadań komisji należy: 
 a) sprawdzenie listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników osób prawnych — 
członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób pozbawionych zdolności do czynności 
prawnych lub posiadających tę zdolność ograniczoną, 
 b) potwierdzenie prawidłowości zwołania danej części Walnego Zgromadzenia i zdolności 
do podejmowania prawomocnych uchwał,  
c) dokonywanie na zarządzenie przewodniczącego danej części Zgromadzenia obliczeń 
wyników głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu,  
d) wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania. 
4. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład prezydium Walnego Zgromadzenia a 
członkowie komisji skrutacyjnej kandydować do Rady. 

§ 62 
1. Jeżeli w porządku obrad Walnego Zgromadzenia przewidziano wybory członków Rady 
Nadzorczej członkowie Spółdzielni zgłaszają pisemnie kandydatów. Zgłoszenie powinno 
zawierać pisemną zgodę kandydata oraz oświadczenie o nie prowadzeniu działalności 
konkurencyjnej wobec Spółdzielni. Dopuszcza się możliwość ustnego zgłoszenia kandydata 
na członka Rady i przyjęcia ustnego oświadczenia o nie prowadzeniu działalności 
konkurencyjnej w trakcie Walnego Zgromadzenia przed zamknięciem listy kandydatów. 
2. Komisja skrutacyjna przekazuje listę zgłoszonych kandydatów prezydium walnego 
zgromadzenia. 

§ 63 
1. Przystępując do wyborów członków Rady Nadzorczej przewodniczący Walnego 
Zgromadzenia podaje do wiadomości zebranych listę kandydatów zgłoszonych zgodnie z § 62 
statutu. 
2. Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym na 
ostemplowanych pieczęcią Spółdzielni kartach wyborczych. Karty wyborcze powinny 
zawierać nazwiska i imiona wszystkich zgłoszonych zgodnie z § 62 statutu kandydatów                   
w kolejności alfabetycznej. Głosować można tylko na zgłoszonych zgodnie z § 62 statutu 
kandydatów - w ustalonej przepisem § 68 statutu liczbie - stawiając znak „x” w kratce z lewej 
strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku „x” w kratkach przy większej liczbie 
nazwisk kandydatów niż przewiduje to przepis § 68 statutu lub niepostawienie znaku „x”                 
w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. 
3.Karty wyborcze uprawnionym do głosowania wręcza komisja skrutacyjna, po czym 
przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub jego części wyznacza czas na wypełnienie tych 
kart. Po upływie tego czasu uprawnieni do głosowania wrzucają do urny karty wyborcze. 

§ 64 
1. Po zakończeniu oddawania głosów komisja skrutacyjna otwiera urnę, ustala liczbę 
wrzuconych kart, liczbę ważnych głosów oraz liczbę głosów  oddanych na poszczególnych 
kandydatów oraz nazwiska i imiona kandydatów wybranych. Wybrani do Rady Nadzorczej 
zostają ci spośród kandydatów, którzy uzyskali w kolejności największą liczbę głosów. 
Wyniki głosowania podlegają wpisaniu do protokołu Walnego Zgromadzenia. 
2. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, co powodowałoby 
przekroczenie ustalonej przepisem § 68 statutu liczby członków Rady Nadzorczej, 
przeprowadza się dodatkowo tajne głosowanie na tych kandydatów. Przepisy ust. 1 oraz § 63 
statutu stosuje się odpowiednio. 

§ 65 
1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący 
i sekretarz Walnego Zgromadzenia. 
2. Protokoły są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli Związku Rewizyjnego oraz 
Krajowej Rady Spółdzielczej. 
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3. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni przez okres co najmniej 10 lat. 
§ 66 

Przewodniczący walnego zgromadzenie zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady 
Nadzorczej w terminie 30 dni od daty Walnego Zgromadzenia na którym dokonano wyboru 
jej członków Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej jej członkowie wybierają ze 
swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Rady. 
 
 
2. RADA NADZORCZA 

§ 67 
Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. 

§ 68 
Rada Nadzorcza składa się z 5 członków Spółdzielni wybranych przez Walne Zgromadzenie 
spośród członków Spółdzielni . 

§ 69 
W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni. 
Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą 
nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w radzie 
nadzorczej tej samej Spółdzielni. 

§ 70 
1. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata trwa od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na 
którym Rada Nadzorcza została wybrana do zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 
na którym zostanie dokonany wybór nowego składu Rady. 
2. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady 
Nadzorczej. Były członek Rady Nadzorczej może ponownie kandydować do Rady 
Nadzorczej po przerwie trwającej co najmniej jedną kadencję. 

§ 71 
Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji na którą został wybrany. 
Wygaśnięcie mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach: 
1) odwołania większością 2/3 głosów przez organ, który dokonał wyboru, 
2) zrzeczenia się mandatu, 
3) ustania członkostwa w Spółdzielni, 
4) nawiązania ze Spółdzielnią stosunku pracy. 
Na miejsce członka, którego mandat uległ wygaśnięciu najbliższe Walne Zgromadzenie 
dokonuje wyboru innego członka na okres do końca kadencji Rady Nadzorczej. 

§ 72 
Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje społecznie. 

§ 73 
1. Do zakresu działań Rady Nadzorczej należy: 
1) uchwalenie rocznych planów gospodarczo – finansowych i programów działalności 
społecznokulturalnej, 
2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez: 
a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych, 
b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań 
gospodarczych, ze specjalnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw 
członkowskich, 
c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów 
Spółdzielni i poszczególnych jej członków, 
3) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i obciążania nieruchomości oraz nabycia 
zakładu, lub innej jednostki organizacyjnej, 
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4) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz 
występowania z nich, 
5) zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni, 
6) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu, 
7) składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki 
kontroli i ocenę sprawozdań finansowych, 
8) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy 
Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie 
członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do 
reprezentowania Spółdzielni wystarczy 2 członków Rady Nadzorczej przez nią 
upoważnionych, 
9) uchwalanie regulaminu używania lokali oraz porządku domowego i współżycia 
mieszkańców, 
10) wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym prezesa Zarządu, 
11) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu wynikających ze stosunku członkostwa, 
12) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w statucie, 
13) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie 
lub wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni, 
14) uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonywaniem zaleceń 
polustracyjnych (pokontrolnych), 
15) wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni, 
16) zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej, 
17) udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej, na 
ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie nadbudowy lub 
przebudowy i rozporządzenie tym lokalem oraz na zmianę wysokości udziałów 
w następstwie powstania odrębnej własności lokalu nadbudowanego lub przebudowanego, 
18) udzielenie zgody na zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości 
wspólnej, 
19) dokonanie podziału nieruchomości wspólnej, 
20) uchwalanie zasad rozliczania kosztów inwestycji na poszczególne lokale i zasad 
rozliczania kosztów gospodarki zasobami spółdzielni. 
2.Rada Nadzorcza zatwierdza: 
1) Regulamin rozliczania kosztów zasobami mieszkaniowymi i lokalami, 
2) Regulamin rozliczania kosztów gospodarki cieplnej, 
3) Regulamin funduszu remontowego, 
4) Regulamin określający zasady prowadzenia działalności społeczno-kulturalnej. 
3. Celem należytego wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może żądać od 
Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać 
księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni. 
4. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu. 

§ 74 
1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub – w razie jego 
nieobecności – zastępca przewodniczącego, co najmniej raz na kwartał. 
2.Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 1/3 członków Rady 
Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. 
3. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej jej członkowie i Zarząd zawiadamiani 
są pisemnie co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień mogą być 
dołączone projekty wniosków i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane 
przez Radę. 
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4. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy 
liczby członków Rady. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach 
objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady  w sposób określony                 
w ust.3. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie 
osobiście go dotyczącej. Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyboru i odwołania 
członków Zarządu. Na żądanie 1/5 obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej  
przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach. 
5. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który powinien być podpisany przez 
przewodniczącego Rady i sekretarza. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni przez okres 
co najmniej    10 lat. 

§ 75 
1.-Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera spośród swojego grona prezydium 
Rady Nadzorczej, w skład którego wchodzą: przewodniczący, jego zastępca i sekretarz. 
2. Zadaniem prezydium Rady Nadzorczej jest koordynowanie działalności Rady. 
3. Rada Nadzorcza może powoływać ze swego składu komisje stałe lub czasowe, w tym 
komisję rewizyjną. 

§ 76 
W posiedzeniach Rady Nadzorczej, prezydium Rady Nadzorczej i komisji mogą uczestniczyć 
z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inni zaproszeni goście. 
 
3. ZARZĄD 

§ 77 
Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

§ 78 
1. Zarząd składa się z 2-3 osób wybranych przez Radę Nadzorczą .Zarząd składa się z 1 do 3 
osób wybranych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu w danej kadencji ustala 
Walne Zgromadzenie. W przypadku zarządu jednoosobowego Rada Nadzorcza powołuje 
pełnomocnika w trybie par. 82 Statutu. 
2. Rada Nadzorcza może odwołać członków Zarządu. Ponadto Walne Zgromadzenie może 
odwołać członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium. Odwołanie wymaga 
pisemnego uzasadnienia. 
3. Z członkami Zarządu zatrudnianymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek 
pracy na podstawie umowy o pracę albo powołania. 
4. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy. 

§ 79 
1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 
2.Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji i czynności nie 
zastrzeżonych w ustawie lub statucie do właściwości innych organów Spółdzielni,                           
a w szczególności: 
1) podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia i  w poczet członków Spółdzielni, 
2) sporządzanie projektów planów gospodarczo- finansowych i programów działalności 
społeczno-kulturalnej, 
3) prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywania 
związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych, 
4) zabezpieczenie majątku Spółdzielni, 
5) sporządzanie rocznych sprawozdań i bilansów oraz przedkładanie ich Walnemu 
Zgromadzeniu do zatwierdzenia, 
6) zwoływanie Walnego Zgromadzenia, 
7) zaciąganie za zgodą Rady Nadzorczej kredytów bankowych i innych zobowiązań, 
8) udzielanie pełnomocnictw, 
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9) zgłaszanie do rejestru sądowego zmian i uzupełnień danych, 
10) przechowywanie protokołów Walnego Zgromadzenia, 
11) prowadzenie rejestru członków, 
12) współdziałanie z państwowymi i samorządowymi organami administracji oraz 
organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi, 
13) zawieranie umów o ustanowienie odrębnej własności lokalu, 
14) zawieranie umów o przeniesieniu własności lokalu, 
15) zawieranie umów najmu lokali oraz dzierżawy gruntów, 
16) nabywania, zbywania lub likwidacji środków trwałych. 
17)windykowania przeterminowanych płatności, 
18) występowanie do Rady Nadzorczej z wnioskami o wykluczenie lub wykreślenie 
członków ze Spółdzielni, 
19) decydowanie w innych sprawach, gdy obowiązujące przepisy wymagają uchwały 
Zarządu. 
2. Zarząd może w każdym czasie wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie lustracji całości 
lub części działalności Spółdzielni albo tylko określonych zagadnień. Wnioski z 
przeprowadzonej lustracji powinny być przedstawione Radzie Nadzorczej i na najbliższym 
Walnym Zgromadzeniu. 
3. Zarząd składa sprawozdania ze swej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu 
Zgromadzeniu. 

§ 80 
1. Zarząd Spółdzielni pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. 
Zarząd podejmuje decyzję na posiedzeniach Zarządu w formie uchwał. Posiedzenia Zarządu 
odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. 
2. W okresie między posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału 
czynności pomiędzy członkami Zarządu. 
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Do ważności uchwał konieczna 
jest obecność dwóch członków Zarządu. Członkowie Zarządu nie mogą brać udziału                          
w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących. 
4. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Rady 
Nadzorczej lub przedstawiciel upoważniony przez Radę Nadzorcą oraz inne zaproszone 
osoby. 
5. Posiedzenie Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać: datę posiedzenia, 
nazwiska członków Zarządu i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad i treść 
podjętych uchwał. 
6. Protokoły z posiedzeń Zarządu podpisują członkowie Zarządu obecni na danym 
posiedzeniu. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni przez okres co najmniej  10 lat. 
Zarząd zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji podjętych uchwał oraz kontroli ich 
realizacji.  

§ 81 
1. Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub członek Zarządu 
i osoba przez Zarząd do tego upoważniona /pełnomocnik Zarządu/. 
 
2. Oświadczenia o których mowa w ust. 1 składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni 
osoby upoważnione do ich składania umieszczają swoje podpisy. 
3. Oświadczenia pisemne skierowane do Spółdzielni a złożone w jej lokalu albo jednemu 
z członków Zarządu lub pełnomocnikowi Zarządu mają skutek prawny względem 
Spółdzielni. 

§ 82 
1. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa 
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do wykonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością 
gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki,                      
a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności 
szczególnych. 
2. Udzielanie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych                               
z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej 
organizacyjnie i gospodarczo jednostki wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. 
 
4. PRZEPISY WSPÓLNE DLA RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU 

§ 83 
1.Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu tej samej Spółdzielni. 
W razie konieczności Rada może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do 
czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu. 
2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach 
wyłącznie ich dotyczących. 
3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami 
konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub 
członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną 
wobec Spółdzielni. 
Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady Nadzorczej lub 
Zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach. 
4. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego 
w ust. 3 – Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka tego organu w 
pełnieniu czynności. O uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady 
decyduje Walne Zgromadzenie zwołane w terminie 6 tygodni od daty podjęcia przez Radę 
uchwały o zawieszeniu członka w pełnieniu czynności. 

§ 84 
W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej 
działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające                
z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni                         
w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej                    
i w drugim stopniu linii bocznej. 

§ 85 
Członek zarządu, rady nadzorczej oraz likwidator odpowiada wobec spółdzielni za szkodę 
wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu, 
chyba że nie ponosi winy. 
 
VIII.GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 

§ 86 
1. Spółdzielnia prowadzi działalność bezwynikową na podstawowej działalności operacyjnej                        
w rozumieniu ustawy o rachunkowości, a nadwyżka lub niedobór zwiększa przychody lub 
koszty tej działalności w roku następnym. 
2. Roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni łącznie ze sprawozdaniem finansowym                                
i opinią biegłego rewidenta (jeżeli podlega ono obowiązkowemu badaniu) lub opinią 
stosownej komisji Rady Nadzorczej wykłada się w lokalu Spółdzielni co najmniej na 14 dni 
przed terminem Walnego Zgromadzenia w celu umożliwienia członkom zapoznania się z 
nim. 
3. Umorzenie środków trwałych, finansowanych bezpośrednio z funduszu zasobowego oraz 
funduszu wkładów mieszkaniowych obciąża odpowiednio te fundusze. 
4. Spółdzielnia może korzystać z kredytów i pożyczek do wysokości nie przekraczającej 
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najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć uchwalonej przez Walne 
Zgromadzenie. Zaciągniecie konkretnego kredytu lub pożyczki wymaga zgody Rady 
Nadzorczej. 
 
 

§ 87 
1. Spółdzielnia tworzy następujące fundusze własne: 
1) fundusz udziałowy, 
2) fundusz zasobowy 
3) fundusz wkładów budowlanych  
4) remontowy . 
2. Spółdzielnia może tworzyć inne fundusze na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia lub 
Rady Nadzorczej. Szczegółowe zasady tworzenia i wykorzystania funduszy własnych 
określają właściwe Regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą 
 

§ 88 
1. Spółdzielnia prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 
2. Rada Nadzorcza określa w miarę potrzeby w regulaminach zasady gospodarki finansowej 
Spółdzielni. 

§ 89 
Nadwyżka bilansowa może zostać przeznaczona na pokrycie wydatków związanych 
z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków, na 
zwiększenie funduszu zasobowego lub funduszu remontowego bądź na inne cele związane 
z działalnością statutową Spółdzielni. O przeznaczeniu nadwyżki decyduje Walne 
Zgromadzenie. 

§ 90 
Stratę bilansową Spółdzielni pokrywa się z funduszy Spółdzielni według następującej 
kolejności: 
1) fundusz zasobowy, 
2) fundusz udziałowy, 
3) fundusz remontowy. 

§ 91 
W przypadku likwidacji Spółdzielni pozostały majątek Spółdzielni zostaje przeznaczony na 
cele określone uchwałą ostatniego Walnego Zgromadzenia. W przypadku podjęcia uchwały                            
o podzieleniu majątku między członków majątek ten dzieli się pomiędzy członków 
proporcjonalnie do ilości udziałów na dzień ogłoszenia likwidacji. 

§ 92 
Zbycie nieruchomości wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 
głosów. 
 
IX. PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 93 
Statut uchwalony w dniu ……………. r. wchodzi w życie z dniem wpisania  do 
Krajowego Rejestru Sądowego. Jednocześnie traci moc Statut uchwalony w dniu…………. r.         


