
Katalog oczekiwań wobec zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych: 
 

I. Przywrócenie jako organu w spółdzielniach mieszkaniowych Zebrań Przedstawicieli Członków wraz 
z zebraniami grup członkowskich. 

 

Tylko w spółdzielniach mieszkaniowych zlikwidowane zostały te organy. We wszystkich pozostałych 
spółdzielniach one funkcjonują. Jest to ewidentna dyskryminacja spółdzielczości mieszkaniowej. 
 

II. Przywrócenie możliwości tworzenia nowych spółdzielczych własnościowych praw do lokali. 
 

Nie ma racjonalnych argumentów, które zabraniałyby członkom spółdzielni dokonywania wyboru 
jaki tytuł prawny do lokalu chcą posiadać. O spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mówi 
Kodeks cywilny w art. 244, odsyłając do odrębnej regulacji prawnej w tym zakresie. 
 

III. Obecna regulacja art. 26 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych mówi                        o 
powstawaniu w spółdzielniach mieszkaniowych z mocy prawa wspólnot mieszkaniowych. Stanowi 
ona, że w przypadku wyodrębnienia własności wszystkich lokali w danej nieruchomości powstaje 
wspólnota niezależnie od pozostawania przez właścicieli członkami spółdzielni. Na gruncie 
poprzednio obowiązujących zapisów ustawy o spółdzielniach przepis brzmiał, że przepisy ustawy o 
własności lokali stosuje się z mocy prawa dopiero wtedy gdy wyodrębniona zostanie własność 
wszystkich lokali, a żaden z właścicieli nie jest członkiem spółdzielni tj. wspólnota powstaje po 
ustaniu członkostwa ostatniego właściciela. Do takiego zapisu należałoby wrócić. 

 

IV. Kadencja rad nadzorczych 
 

Obecnie art.82 ust.3 i 4 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych brzmi: 

Ust. 3. Nie można być członkiem rady nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje rady 
nadzorczej. 
Ust .4  Kadencja rady nadzorczej nie może trwać dłużej niż 3 lata. 
 

Należałoby wykreślić ust. 3 art. 82. Natomiast ust. 4 powinien odsyłać do zapisów statutu 
spółdzielni.  
 

V. Należy pozostać przy zapisach dotyczących solidaryzmu spółdzielczego tj. nie dokonywania zmian 
w przepisach dotyczących ewidencji wpływów i wydatków funduszu remontowego     (art. 4  ust. 41 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).  

 

Ze złożonych w Sejmie projektów wynika, że wpływy funduszu remontowego muszą być rozliczane 
na poszczególnych nieruchomościach. 
 

VI. Nie wprowadzanie do spółdzielni mieszkaniowych państwowego nadzoru ministerstwa.  
 

Spółdzielnia mieszkaniowa jest prywatną osobą prawną. 
 

VII. Zarząd w spółdzielniach mieszkaniowych powinien być wybierany jak w innych rodzajach 
spółdzielni - przez radę nadzorczą.  

 

Projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych posłów PO przewiduje dla spółdzielni 
mieszkaniowych wybór zarządu w wyborach bezpośrednich przez wszystkich członków spółdzielni. 
Dotyczy to również członków rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. 
 

VIII. Nie powielanie w Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych zapisów określonych w Ustawie            
o rachunkowości (dotyczy kwestii związanych z obowiązkiem posiadania rachunków bankowych dla 
poszczególnych budynków) – projekt PiS. 

itd. 
                                        

                                         

                   Zespół Inicjatywny członków Fordońskiej  
                            Spółdzielni Mieszkaniowej: 
 


