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Szanowny Panie Pośle, 

nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stała się faktem. Jako Ogólnopolskie 

Stowarzyszenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowych stwierdzamy, że wiele z jej zapisów 

spowoduje duże zamieszanie i w konsekwencji sparaliżuje działalność spółdzielni 

mieszkaniowych.  

Ustawowa definicja spółdzielni: „spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej 

liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie 

swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą” pozostała niezmieniona i tym 

samym w sprzeczności z nią pozostaje wprowadzona w noweli zasada przymusowego 

członkostwa – art. 3 ust. 1-3. Z niewielkimi wyjątkami członkostwo nabywane jest z mocy 

prawa.  Powyższe wg nas nie jest zgodne z zasadą wolności i dobrowolności zrzeszania się 

wyrażoną w art. 58 ust. 1 Konstytucji. 

Znikają jednocześnie udziały, wpisowe i deklaracje członkowskie (art. 1 ust. 7-8) i jest to wg 

naszej oceny nieodpowiedzialna ingerencja w spółdzielczą samorządność. Wprowadzone 

rozwiązania pozbawiają spółdzielnie mieszkaniowe funduszy i zawężają zakres gospodarczej 

działalności spółdzielni. Zlikwidowanie funduszu udziałowego i zasobowego pozbawia 

spółdzielnie kapitału, a brak takiej gwarancji eliminuje je z możliwości zaciągania kredytów. 

Ponadto wprowadzenie powyższego dzieli nas - spółdzielców na lepszych i gorszych. Dlaczego 

nowi członkowie zostali zwolnieni z wpłat, a „starzy członkowie”, posiadający środki na 

funduszu zasobowym i członkowskim, mają swoimi środkami stanowić gwarancje bankowe. 

Pozbawienie spółdzielni mieszkaniowych kapitałów własnych, tj. funduszu zasobowego 

i udziałowego, które podobnie jak kapitał zakładowy w spółkach kapitałowych, pełnią funkcje 

gwarancyjne – powoduje dyskryminację spółdzielni mieszkaniowych, także w porównaniu 

z innymi branżami spółdzielczymi, i narusza zasady równości. Na dodatek populacja „starych 

członków” się kurczy i tym samym kurczą się możliwości gospodarczej działalności spółdzielni. 
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Jak to ma pomóc spółdzielniom w realizacji przyjętego przez rząd PiS-u programu 

mieszkaniowego i programu Mieszkanie Plus. A może przyjęto, że spółdzielnie mieszkaniowe 

mają zostać wyeliminowane z udziału w tych programach?  Może wcale nie chodzi o tanie 

mieszkania dla młodych obywateli RP tylko o interes deweloperów? Jako stowarzyszenie 

jesteśmy przeciwni oparciu programu Mieszkanie Plus na deweloperach. Budują najdrożej i mają 

problemy ze zbyciem mieszkań, o czym świadczy ok. 50 tys. wybudowanych przez deweloperów 

„nowych pustostanów”. 

Kolejnym problemem dla spółdzielni, wskutek zmian w art. 27, może stać się wprowadzenie 

mieszanego sposobu zarządzania nieruchomościami wspólnymi, stanowiącymi współwłasność 

spółdzielni. Ograniczenie prawa w zarządzaniu tymi nieruchomościami do czynności zwykłego 

zarządu, skutkuje koniecznością uzyskania uchwały właścicieli lokali  i spowoduje wydłużenie 

czynności decyzyjnych. Aby przeprowadzić remont czy modernizację budynku spółdzielnia, 

która nie posiada większości udziałów w nieruchomości wspólnej, będzie musiała zbierać 

podpisy. Nowelizacja ustawy nie konkretyzuje jednocześnie trybu podjęcia takiej uchwały. Czy 

nie doprowadzi to do uprzywilejowania właścicieli lokali będących jednocześnie członkami 

spółdzielni, którzy zagłosują dwukrotnie, raz głosując nad uchwałami właścicieli lokali, a drugi 

raz na walnym zgromadzeniu spółdzielni. 

Szanowny Panie Pośle – apelujemy o przyjrzenie się jeszcze raz tym zapisom w znowelizowanej 

ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, które są niezgodne z Konstytucją RP i prowadzą do 

paraliżu całej spółdzielczości mieszkaniowej. A nie jest to błahostka, ponieważ ustawa dotyczy 

5 tys. spółdzielni mieszkaniowych oraz kształtuje prawa majątkowe i organizacyjne ponad 3,5 

mln polskich rodzin. O tym, że PiS potrafi tworzyć dobre prawo spółdzielcze przekonaliśmy się 

po opublikowaniu projektu rządowego, którego zapisy powinny zostać przywrócone w ustawie.  

 

 

           Z wyrazami szacunku 

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

Członków Spółdzielni Mieszkaniowych 

 

 
 

       

 

 
 


