
Interpelacja 

Do  prezesa Rady Ministrów w sprawie oceny funkcjonowania  obecnie obowiązującej ustawy o 

spółdzielniach mieszkaniowych 

 

Szanowny Panie Premierze! Wyborcy, którzy są członkami spółdzielni mieszkaniowych niepokoją się 

zmianami jakie proponuje grupa posłów Platformy Obywatelskiej w projekcie ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych (Druk sejmowy 517).  Wyborcy w rozmowie ze mną wykazali, że ich obawy mają 

uzasadnienie. 

Ja i wyborcy w celu wypracowania rzetelnej oceny proponowanych zmian, zwracam się z prośbą o 

ocenę rządu dotychczas obowiązującej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W szczególności: 

 

1. Czy rząd widzi konieczność zmiany obecnie obowiązującej ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych i prowadzi w tym zakresie prace. Prosimy o uzasadnienie jeżeli taka zmiana 

jest konieczna i podanie jej zakresu, podobnie jeżeli rząd potrzeby takiej zmiany nie widzi. 

2. Czy rząd uznaje za społecznie i ekonomicznie słuszne odejście od prawa obecnie 

kształtującego działanie spółdzielczości mieszkaniowej i stworzenie dla niej nowego na wzór 

spółek kapitałowych. Już dokonane nowelizacje doprowadziły do likwidacji w spółdzielniach 

zebrań przedstawicieli. Spowodowało to znaczną zmianę w aktywności członków spółdzielni i 

wywołanie nastroju niezadowolenia z tej zmiany legislacyjnej. 

3. Czy rząd uznaje, może,  w ogóle za celowe odejście od systemu zarządzania znaczną częścią 

zasobów mieszkaniowych przez spółdzielnie mieszkaniowe i będzie dążył do wytworzenia 

sytuacji  w której powstaną inne systemy organizacyjne, oparte o inny typ własności  w celu 

zaspokojenia tej potrzeby i innych potrzeb. 

4. Jaki jest w ocenie rządu obszar nieprawidłowości w zakresie gospodarowania aktywami 

spółdzielni w porównaniu z innymi formami własności np. spółkami kapitałowymi, różnego 

typu agendami , fundacjami, oraz innymi instytucjami w których są zaangażowane aktywa 

Skarbu Państwa. 

5. Czy ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych ma , w ocenie rządu, znacznie więcej 

nowelizacji, zmian itp., niż inne ustawy przez co stała się nieczytelna i niepraktyczna w użyciu. 

Czy rząd ma jakiś obiektywny, ilościowy miernik tego czynnika. Jak ta ustawa pod tym 

względem w ocenie rządu wypada w porównaniu z innymi ustawami.  Kiedy ten czynnik staje 

się istotnym powodem dla dokonania zmiany legislacyjnej z punktu widzenia rządu. 

Z poważaniem 

Poseł Łukasz Krupa 

Warszawa, dnia 2 września 2012 roku 

 


