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ul. Nowogrodzka 84/86 
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Szanowny Panie Prezesie, 

nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stała się faktem. Ale czy jest to dobra 

zmiana? Sądzimy, że nie. Już w niedalekiej przyszłości może się okazać, iż jest to kolejny bubel 

prawny, który zapewne 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. Z niewielkimi wyjątkami 

członkostwo nabywane będzie z mocy prawa. Znikają jednocześnie udziały, wpisowe 

i deklaracje członkowskie. I przeciwko takim rozwianiom protestujemy, ponieważ jest to 

nieodpowiedzialna ingerencja w spółdzielczą samorządność. Wprowadzone rozwiązania 

pozbawiają spółdzielnie mieszkaniowe funduszy i zawężają zakres gospodarczej działalności 

spółdzielni. Zlikwidowanie funduszu składkowego i zasobowego pozbawia spółdzielnie kapitału, 

a brak takiej gwarancji wyeliminuje je z możliwości zaciągania kredytów. Pytamy Pana, 

Szanowny Panie Prezesie, jak to ma pomóc 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? I tu również protestujemy 

i jednocześnie przestrzegamy przed oparciem programu Mieszkanie Plus na deweloperach. 

Budują najdrożej i maja problemy ze zbyciem mieszkań, o czym świadczy ok. 50 tys. 

wybudowanych przez deweloperów „nowych pustostanów”. 
 

Trudno uwierzyć, ale to członkowie PIS, tworzący dla obywateli RP nowe prawo, podzielili nas 

- spółdzielców na lepszych i gorszych. Nie zgadzamy się na to, aby były naruszane naszym 

kosztem konstytucyjne zapisy o równym traktowaniu podmiotów i osób. Dlaczego nowi 

członkowie zostali zwolnieni z wpłat, a tylko my” starzy członkowie”, posiadający środki na 

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

Problem w tym, że populacja „starych członków” się kurczy i tym samym kurczą się możliwości 

gospodarczej działalności spółdzielni. Pozbawienie spółdzielni mieszkaniowych kapitałów 

własnych, tj. funduszu zasobowego i udziałowego, które podobnie jak kapitał zakładowy 
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w spółkach kapitałowych, pełnią funkcje gwarancyjne – powoduje dyskryminację spółdzielni 

mieszkaniowych, także w porównaniu z innymi branżami spółdzielczymi, i narusza zasady 

równości. 
 

Nie zgadzamy się również z wprowadzoną możliwością odmowy członkostwa i zlikwidowaniem 

dotychczasowego trybu przyjmowania członków z urzędu. Odmowa przyjęcia statusu 

członkowskiego to jednocześnie brak wpływów na fundusz oświatowy oraz kulturalny 

i zamieranie działalności prowadzonej przez spółdzielnie w tym zakresie. Przykre, tym bardziej, 

że kluby spółdzielcze to często jedyne placówki tego typu na wielkich osiedlach.  

Protestujemy wobec wprowadzonego w znowelizowanej ustawie trybu wykluczenia członka ze 

spółdzielni. Umożliwienie członkom półrocznego zalegania z płatnościami, a w przypadku ich 

nieuregulowania powstania perspektywy wielomiesięcznego procesu sądowego, może 

spowodować wykorzystywanie powyższego i zamieszkiwanie przez długi okres na koszt 

pozostałych mieszkańców. Zwiększające się zadłużenie może doprowadzić do degradacji 

zasobów mieszkaniowych.   
 

Szanowny Panie Prezesie – apelujemy o przyjrzenie się Jeszce 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. I w perspektywie oczekiwanego przez PiS oparcia wyborczego 

– byłaby to bardzo dobra zmiana. 

 

 

           Z wyrazami szacunku 
Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Członków Spółdzielni Mieszkaniowych 

 
 

 




