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11 stycznia 2018 roku 



Statut 

• Nowelizacja ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych z lipca 2017 roku wprowadza 
szereg zmian w funkcjonowaniu spółdzielni 

• Nowelizacja wymaga dostosowania statutów 
do obowiązujących przepisów do września 
2018 roku 

• Zapisy statutów niezgodne z nowelizacją są i 
tak nieważne – stosuje się przepisy ustawy. 



Nabycie członkostwa 

Obecnie członkiem Spółdzielni jest się z mocy prawa 
– dlatego zapis dotyczący nabycia członkostwa  (par 
6) zostaje de facto przepisany z ustawy. 
Zniesiono zapis dotyczący wpisowego i udziałów – 
ze statutu znika konieczność wniesienia wpisowego 
i udziałów (§ 7, 9, 10, 11); 
Jeżeli prawo do lokalu (własność) przysługuje 
małżonkom wspólnie (wspólnota ustawowa), 
członkami są oboje.  
W innych przypadkach z jednego lokalu jest jeden 
członek spółdzielni - małżonek nie ma praw 
członkowskich. 



Członkostwo cd. 

Kosmetyka, bo nie mamy takich spraw w JARACH 

 
Dotychczas umowę o budowę mieszkania 
lokatorskiego podpisywano z członkiem. Ustawa nie 
dopuszcza członkostwa osób nie mających prawa do 
lokalu.  

Tak więc umowę o budowę mieszkania 
lokatorskiego podpisuje się z osobą, która po 
podpisaniu umowy staje się członkiem 



Pełnomocnik 

Członek ma prawo uczestniczyć w Walnym 
Zgromadzeniu przez pełnomocnika –  
zmiana w § 9 ust.1 p.4) oraz § 21 

Ale prawo do ustanowienia pełnomocnika 
dotyczy tylko Walnego Zgromadzenia (§ 9 ust.2) 



Ustanie członkostwa 

Ustanie członkostwa następuje z mocy prawa w 
przypadku utraty prawa do lokalu (własności). 
 

Nie ma możliwości wykreślania lub wykluczania 
członków przez władze spółdzielni – dlatego 
wszystkie zapisy § 12 do 17 dotyczące 
wykreślenia oraz wykluczenia członka zostają 
usunięte. 



Fundusze własne 

Zniesienie przepisów dotyczących wpisowego i 
udziałów wywołuje zmiany w zapisach 
dotyczących funduszy – wpłat udziałów na 
fundusz udziałowy i wpisowego na fundusz 
zasobowy. 



Liczba członków RN 

Proponowana zmiana niezależna od ustawy. 
 
Skoro dopuszczamy widełki (8-12 członków Rady 
Nadzorczej), to zaakceptujmy fakt, że  
jeżeli wybrano skutecznie np. 9 członków,  
to jest ich 9 i wszystkie większości są liczone od 9  
(bo tylu wybrano)  
a nie od 12 (maksymalna liczba w statucie). 



Rozliczenia kosztów 

Proponowana zmiana niezależna od ustawy. 
 
Likwidujemy sztywne zapisy jakie koszty są 
rozliczane wg jakiego kryterium,  
pozostaje lista kryteriów – a szczegóły określa 
regulamin (§ 143) 

 

Porządkujemy zapisy § 143 do 146. 



Dalsze postępowanie 

15 stycznia projekt zmian dostępny w biurze i na 
stronie www. 

Tak jak w 2017 roku – prośba do członków o 
uwagi i propozycje 

Przygotowanie projektu ostatecznego 

Walne Zgromadzenie poświęcone Statutowi 
(oraz uzupełnieniu Rady Nadzorczej) wiosną 
około Wielkanocy   



Statut jednolity 

Uchwalony wiosną statut będzie mieć dziesiątki 
dziur i wykreśleń  
Jeżeli do rocznego Walnego Zgromadzenia 
(planowane na 26 maja) sąd zarejestruje zmiany 
w Statucie, 

26 maja uchwalenie tekstu jednolitego – 
przenumerowanie Statutu tak, aby cała treść 
była w kolejnych rozdziałach i paragrafach. 


