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Warszawa, dnia 12.09.2019 r. 



Podstawowe źródła prawa powszechnie obowiązującego: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE  

(Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z póź. zm.)  
 

- Rozporządzenie M.S.W. i A. z dnia 16 sierpnia 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków 
mieszkalnych  
(Dz. U. 1999 nr 74 poz. 836 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
27.11.2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych 
użytkowania budynków mieszkalnych - Dz. U. 2009 nr 205 poz. 1584)  

 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 
r. w sprawie książki obiektu budowlanego  

(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1134)  



- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. 2002, nr 75, poz. 690, z póź. zm.)

- USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)



- Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo

spółdzielcze (Dz. U. 1982 Nr 30 poz. 210, z póź. zm.)

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach

mieszkaniowych (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 27, z póź. zm.)



Podstawowe uregulowania wewnętrzne SMB “JARY”:         

- Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu na 
remonty w SMB "Jary" (Uchwała nr 16/2017 R. N. z dnia 30.03.2017 r.; 

zmiana Uchwała nr 25/2017 R. N. z dnia 20.07.2017 r. i nr 45/2017 R. N. z 
18.12.2017 r.)     

"Zasady kwalifikowania zasobów SMB 'Jary' do projektu 
planu remontów" (Uchwała nr 25/2017 R. N. z dnia 20.07.2017 r.) 

- Regulamin udzielania zamówień i przeprowadzania 
przetargów na wykonanie robót, świadczenie usług i zakup 
towarów na rzecz SMB "Jary"  
(Uchwała nr 10/2017 R. N. z dnia 09.03.2017 r., zm. - Uchwała nr 01/2018 R. N. 
z dnia 25.02.2018 r.)  

- Podstawowe zasady realizacji robót remontowych 
nieruchomości wspólnych SMB "JARY" - przyjęte podczas 

posiedzenia  Zarządu SMB "Jary" w dniu 31 stycznia 2018 r. - zmiany 19 grudnia 
2018 r. - protokół nr 62/2018.   



P.B. Rozdział 6 (art. 61 - 72)

Utrzymanie obiektów budowlanych

Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:

1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art.

5 ust. 2;
(Art. 5. 2. Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami

ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do

nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w

zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1–7)

Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania

poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5–6a,

przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej

specjalności.

(Regulamin Komitetu Domowego SMB „Jary” - uchwała Rady Nadzorczej SMB „Jary” z dnia

21.02.2005 r. uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą RN nr 27/2010 z dnia 29.04.2010 r.

§ 3. 1. Do zakresu działania Komitetu należy:

6) udział w przeglądach stanu technicznego budynku,

7) uczestniczenie w odbiorach robót remontowych wykonywanych na terenie

działania Komitetu,



Rozdział 2 (art. 12 - 16 - stron 7)

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Art. 12. 1. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością

fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych

oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą:

Art. 14. 1. Uprawnienia budowlane są udzielane w specjalnościach:

Art. 16.14) Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z

ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze

rozporządzenia:

Rozdział 3 (art. 17 - 27)

Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego

Art. 17. Uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy, są: 

1) inwestor; 

2) inspektor nadzoru inwestorskiego; 

3) projektant; 

4) kierownik budowy lub kierownik robót.

Art. 18. 1. Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z

uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

a w szczególności zapewnienie:



Rozdział 9 (art. 90 - 94)

Przepisy karne

Art. 90. Kto, w przypadkach określonych w art. 48, art. 49b, art. 50 ust. 1 pkt 

1 lub art. 50 ust. 1 pkt 2, wykonuje roboty budowlane, podlega grzywnie, 

karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Rozdział 10 (art. 95 - 102)

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Art. 95. Odpowiedzialności zawodowej w budownictwie podlegają osoby

wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, które:
1) dopuściły się występków lub wykroczeń, określonych ustawą; 

2) zostały ukarane w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie;

3) wskutek rażących błędów lub zaniedbań, spowodowały zagrożenie życia lub zdrowia 

ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska albo znaczne szkody materialne; 

4) nie spełniają lub spełniają niedbale swoje obowiązki; 

5) uchylają się od podjęcia nadzoru autorskiego lub wykonują niedbale obowiązki wynikające 

z pełnienia tego nadzoru.



- USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych

architektów oraz inżynierów budownictwa

(Dz. U. 2001 nr 5 poz. 42)

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 31

października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu

postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

(Dz. U. 2002 nr 194, poz. 1635)

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW(1) z dnia 11 grudnia 2003 r.

w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2174)



- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1) z dnia 23

października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie

elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia

budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w

budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1513)

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 11

września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278)

- - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Inwestycji i Rozwoju1) z dnia 29 kwietnia

2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831)

- Kodeks zasad etyki zawodowej członków PIIB



USM 

Art. 4.  
41. Zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej 
nieruchomości:  
1) ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których 
mowa w ust. 1–2 i 4;  
2)8) ewidencję i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu 
remontowego, o którym mowa w art. 6 ust. 3; ewidencja i 
rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego na 
poszczególne nieruchomości powinny uwzględniać 
wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych 
nieruchomości.  



ZASADY KWALIFIKOWANIA ZASOBÓW SMB „JARY” DO 
PROJEKTU PLANU REMONTÓW. 

§ 3. 
Przy konstruowaniu zakresu rzeczowego robót przyjmowanych w projekcie 
planu remontów należy zapewnić spełnienie kolejności wg wymagań 
dotyczących: 
1. bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi  
2. decyzji i nakazów właściwych organów administracyjnych 
3. bezpieczeństwa konstrukcji 
4. bezpieczeństwa mienia 
5. bezpieczeństwa pożarowego 
7. odpowiednich warunków zdrowotnych oraz ochrony środowiska 
8. ochrony przed hałasem i drganiami 
9. oszczędności mediów a w szczególności energii 
10. estetyki nieruchomości                                                                      

§ 4. 
1. Zakres rzeczowy robót przyjmowanych w projekcie planu remontów 
powinien uwzględniać stan środków funduszu na remonty na początku roku 
oraz przychody na fundusz remontowy wg wysokości obowiązującej stawki 
w roku, na który sporządzany jest plan 



2. Ustalona wg ust. 1 wysokość funduszu na remonty powinna zapewnić 
sfinansowanie przyjmowanego do projektu planu remontów zakresu 
rzeczowego dla nieruchomości. 
3. Przy opracowywaniu projektu planu remontów, poza dysponowanym przez nieruchomość budynkową 
stanem odpisu na fundusz remontowy, uwzględnia się stan zadłużenia w opłatach za użytkowanie lokali.   

4. Odstępstwo od przyjętej w ust. 2 zasady możliwe jest w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach wynikających z § 3 pkt 1 - 5 

§ 5. 
1. Wysokość stawek odpisów na fundusz remontowy – naliczanych w ramach 
opłat za używanie lokali – powinna uwzględniać wielkość faktycznych potrzeb 
w zakresie remontów zasobów, w okresie dla którego ustalone będą stawki 
odpisów. 
2. W przypadku gdy wysokość funduszu na remonty dla nieruchomości 
uwzględniająca stan środków na początku roku oraz przychody wg 
wysokości obowiązującej stawki w roku na który sporządzany jest plan nie 
pokrywa faktycznych potrzeb w zakresie remontów, w uzasadnionych 
przypadkach, Rada Nadzorcza, na wniosek mieszkańców danej 
nieruchomości lub Zarządu, może podwyższyć odpowiednio stawki odpisów 
na fundusz remontowy zabezpieczając koszt niezbędnych remontów. 



§ 7. 
1. Zarząd do końca października każdego roku przekazuje Radzie Nadzorczej 
projekt rocznego planu robót remontowych nieruchomości na kolejny rok 
kalendarzowy. 

2. Rada Nadzorcza w terminie dwóch tygodni od otrzymania projektu rocznego 
planu robót remontowych zajmuje stanowisko w sprawie przedłożonego projektu i 
przekazuje je Zarządowi. 
3. Zarząd w terminie dwóch tygodni od otrzymania ewentualnych uwag i 
wniosków Rady Nadzorczej do projektu przedkłada ponownie skorygowany projekt 
rocznego planu robót remontowych nieruchomości. 
4. Ostateczne uchwalenie przez Radę Nadzorczą rocznego planu robót 
remontowych nieruchomości winno nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż 
do końca roku poprzedzającego rok na który plan ten jest zatwierdzony. 
5. Bezpośrednio po uchwaleniu przez Radę Nadzorczą rocznego planu robót remontowych 
nieruchomości, w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie, Zarząd opracowuje harmonogram wdrożenia 
planu remontów. 
6. Przygotowanie i przeprowadzanie postępowań przetargowych odbywa się zgodnie z zakresem 
rzeczowym uchwalonym w planie robót remontowych nieruchomości, przyjętym harmonogramem 
uwzględniającym techniczne warunki wykonania robót i możliwości ich sfinansowania oraz z 
zachowaniem zasad zawartych w "Regulaminie udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na 
wykonanie robót, świadczenie usług i zakup towarów na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej 
Jary”. 



STANDARDY REMONTÓW I WYKOŃCZENIA MATERIAŁOWEGO KLATEK

SCHODOWYCH W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH W SPÓŁDZIELNI

MIESZKANIOWO-BUDOWLANEJ „JARY” – Uchwała nr 32/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie

przyjęcia Standardów remontów i wykończenia materiałowego klatek schodowych

§ 5

6. W przypadku, gdy w budynku znajduje się więcej niż jedna klatka

schodowa i podczas wcześniejszych prac remontowych klatki

schodowej jej mieszkańcy partycypowali w kosztach remontu w zakresie

dotyczącym układania płytek na posadzkach powyżej pierwszego

spocznika (półpiętra) poprzez pokrycie kosztu zakupu materiałów -

układanie płytek na posadzkach powyżej pierwszego spocznika w

remontowanej klatce schodowej podlega również współfinansowaniu

(zwrot kosztu materiałów) przez mieszkańców remontowanej klatki

schodowej na zasadach jak we wcześniej remontowanej klatce

schodowej.



 

Obiekt 
Bilans 

otwarcia FR 
01.01.2020 r. 

Odpis na FR 
w 2020 r. 

Kwota do 
dyspozycji na 

FR w 2020 
Budynek "A" - 200 000         50 000    - 150 000 
Budynek "B" - 150 000         70 000      - 80 000 
Budynek "C" + 350 000         90 000   + 440 000 

∑                    0       210 000      210 000 
 



 Uzgodnienie terminu spotkania konsultacyjnego – 
do 04 października 2019 r.  

TEL. 22 664 99 81 w. 109 

 Spotkania konsultacyjne w sprawie projektu planu 
remontów na rok 2020 – 07-25 października 2019 r. 

 Przekazanie Radzie Nadzorczej projektu planu robót 
remontowych na 2020 r. – 31 października 2019 r. 

 Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie 
przedłożonego projektu, ewentualne korekty, 
uzgodnienia oraz zatwierdzenie przez RN planu robót 
remontowych na 2020 r. – 19 grudnia 2019 r. 

DZIĘKUJEMY. 


