G³ówne zmiany w statucie Spó³dzielni
Obecnie obowi¹zuj¹ca ustawa z dnia 15
grudnia 2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116
z pón. zm.) by³a ju¿ 4 - krotnie nowelizowana i kilkakrotnie badana przez Trybuna³
Konstytucyjny. Potrzebê zmiany dotychczasowego statutu KSM nakazuj¹ przepisy art.
5 ust.1 uchwalonej 3 czerwca 2005 r. nowelizacji, która zmieni³a treæ 40 artyku³ów
ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych
(Dz. U. Nr 122 poz. 1024) i dokona³a równie¿ 18 zmian w Prawie Spó³dzielczym oraz
stworzy³a nowe, istotne uwarunkowania
prawno-organizacyjne i ekonomiczne dzia³alnoci Spó³dzielni. Zmiany te maja byæ dokonane w ci¹gu 12 miesiêcy od dnia wejcia
w ¿ycie tej ustawy, tj. od 22 lipca 2005 r.
i zg³oszone do Krajowego Rejestru S¹dowego.
Podejmuj¹c prace nad modyfikacj¹ postanowieñ Statutu, w listopadzie 2005 r. Rada
Nadzorcza KSM powo³a³a 15 osobow¹ komisjê statutow¹ pod kierownictwem przewodnicz¹cego RN, mgr Zdzis³awa Wójtowicza. Komisja niezw³ocznie przyst¹pi³a do
pracy i postanowi³a rozstrzygn¹æ kierunki
zmian statutu w czterech grupach zagadnieñ
wynikaj¹cych z:
1) obligatoryjnych przepisów znowelizowanej ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz bezporednich skutków wyroku
TK z 30 marca 2004 r. i 20 kwietnia 2005 r.,
2) zasad, które s¹ uszczegó³owieniem obligatoryjnych norm wprowadzonych nowel¹
do ustawy i skutkami wyroku TK,
3) fakultatywnych przepisów znowelizowanej ustawy, mo¿liwych do uregulowania
w statucie, zale¿nych od woli cz³onków
Spó³dzielni,
4) subiektywnych norm wychodz¹cych
naprzeciw potrzebom cz³onków i warunkom dzia³ania Spó³dzielni.
Zatem, zmiany do statutu polegaj¹ najogólniej mówi¹c na:
1) wykreleniu tych postanowieñ, które s¹
sprzeczne z treci¹ przepisów wprowadzonych znowelizowan¹ ustaw¹ oraz
2) wprowadzeniu nowych postanowieñ,
dostosowanych do przepisów znowelizowanej ustawy oraz norm fakultatywnych, odpowiadaj¹cych dowiadczeniom i warunkom dzia³ania naszej Spó³dzielni.
Dostosowanie statutu do wymagañ znowelizowanej ustawy proponuje siê wprowadziæ poprzez podjêcie przez Zebranie Przedstawicieli dwóch uchwa³:
1) o zmianach w dotychczasowym statucie, zachowuj¹c kolejnoæ numeracji postanowieñ, a nastêpnie
2) o jednolitym tekcie statutu.
W szczegó³ach g³ówne zmiany dotycz¹:
Ukszta³towanie praw i obowi¹zków
cz³onków spó³dzielni oraz nowa procedura pozbawienia cz³onkostwa

1. Wzmocnieniu podmiotowoci cz³onków Spó³dzielni poprzez ustawowe okrelenie ich podstawowych praw i obowi¹zków,
które w sposób znacz¹cy wp³ywaj¹ na pracê organów Spó³dzielni, wyposa¿aj¹c cz³onków w prawo zaznajamiania siê z dokumentacj¹ tych organów. Dotychczas prawo ograniczone by³o jedynie do zapoznawania siê
z wynikami pracy, czyli uchwa³¹ danego
organu (Zarz¹du, Rady Nadzorczej, Rady
Osiedla czy Zebrania Przedstawicieli).
Obecnie zapewnia siê mo¿liwoæ wgl¹du w
protoko³y, a wiêc otwiera siê kontrolê tak¿e nad realizacj¹ okrelonych czynnoci, powierzonych poszczególnym cz³onkom tych
organów.
Niezale¿nie od praw zapisanych w nowym
art. 18 Prawa Spó³dzielczego, projekt statutu rozbudowuje je i wskazuje, jak te prawa zamierzaj¹ realizowaæ cz³onkowie
KSM, w warunkach jej dzia³ania.
W zmienionym § 6 ust.1 projekt statutu
stanowi, ¿e prawa i obowi¹zki wynikaj¹ce
z cz³onkostwa w Spó³dzielni s¹ dla wszystkich cz³onków równe, a cz³onek m.in. ma
prawo do:
- czynnego udzia³u w ¿yciu Spó³dzielni i
¿¹dania rozpatrzenia przez w³aciwe organy Spó³dzielni wniosków dotycz¹cych jej
dzia³alnoci (§ 6 ust.1 pkt2),
- przegl¹dania rejestru zaleg³oci w op³atach za u¿ytkowanie lokali przez cz³onków
(§ 6 ust. 1 pkt 7).
Informacje o zad³u¿eniach czynszowych
cz³onków s¹ danymi dotycz¹cymi bezporednio maj¹tku cz³onków Spó³dzielni. Posiadaj¹ wiêc oni interes faktyczny w uzyskaniu informacji dotycz¹cych ich maj¹tku, a prawo cz³onków do informacji o zad³u¿eniu innych cz³onków w spó³dzielni
wynika z przepisów Prawa Spó³dzielczego
i ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych,
- uczestniczenia w obradach Zebrania
Przedstawicieli nie bêd¹c przedstawicielem,
lecz bez prawa g³osu (§ 6 ust. 1 pkt 3), korzystania w trakcie obrad z pomocy (doradztwa) profesjonalnych konsultantów-ekspertów (§ 8 ust. 5 pkt 2), zaznajamiania siê z
protokó³ami i uchwa³ami organów (§ 6 ust.
1 pkt18),
- zaznajamiania siê z rocznymi sprawozdaniami finansowymi i dokumentacj¹ z lustracji (§ 6 ust. 1 pkt 8) oraz umowami zawieranymi z osobami trzecimi.
To prawo os³abiane jest mo¿liwoci¹ odmowy, je¿eli narusza³oby prawa tych osób
lub uzasadnia³o przypuszczenie, ¿e cz³onek
wykorzysta otrzymane informacje sprzecznie z interesem Spó³dzielni lub dojdzie do
wyrz¹dzenia szkód (§ 6 ust. 1 pkt 2),
- do szybkiego rozpoznania jego sporu z
organami Spó³dzielni poprzez prowadzenie
postêpowania wewn¹trzspó³dzielczego lub
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w drodze s¹dowej (§ 8 ust. 3 i § 49 ust. 3, 4
i 5).
W przypadku zaskar¿enia uchwa³y RN w
postêpowaniu wewn¹trzspó³dzielczym i do
s¹du, postêpowanie wewn¹trzspó³dzielcze
ulega umorzeniu (§ 8 ust. 8). W obecnym
stanie prawnym w ¿adnej sprawie miêdzy
Spó³dzielni¹ a cz³onkiem postêpowanie wewn¹trzspó³dzielcze nie jest obligatoryjne,
- bycia obecnym przy rozpatrywaniu odwo³ania dotycz¹cego odmowy przyjêcia do
Spó³dzielni, wykluczenia lub wykrelenia i
popierania go (§ 8 ust. 5 pkt 1, § 49 ust. 1).
Projekt Statutu modyfikuje formu³ê wykluczenia ze Spó³dzielni jako kwalifikowan¹ postaæ winy umylnej (§ 47 ust. 1), a RN
ma obowi¹zek przedstawiæ motywy wykluczenia (§ 49 ust. 2). Statut okrela szczegó³owe przyczyny wykluczenia i wykrelenia
cz³onka ze Spó³dzielni (§ 47 ust. 1 pkt 1 - 9
i § 48). Podjêcie uchwa³y przez Radê Nadzorcz¹ o wykluczeniu z przyczyny zalegania z zap³at¹ za u¿ytkowanie lokalu, musi
byæ poprzedzone wytoczeniem powództwa
o zap³atê nale¿noci (§ 47 ust. 3),
- do czasu prawomocnego zakoñczenia
sporu o wykluczenie czy wykrelenie ze
Spó³dzielni cz³onek pozostaje w centrum
¿ycia Spó³dzielni.
Dotychczas wykluczenie czy wykrelenie
by³o skuteczne z chwil¹ dorêczenia cz³onkowi pisemnego zawiadczenia wraz z uzasadnieniem w tej sprawie.
Obecnie statut proponuje by wykluczenie
lub wykrelenie sta³y siê skuteczne dopiero
z chwil¹: up³ywu terminu do wniesienia odwo³ania do Zebrania Przedstawicieli, albo
powództwa do s¹du o uchylenie uchwa³y
RN w tej sprawie, b¹d prawomocnego oddalenia przez s¹d powództwa o uchylenie
uchwa³y (§ 49 ust. 4), czyli po zakoñczeniu
postêpowania s¹dowego.
Zmieniony art. 18 § 5 Prawa Spó³dzielczego ustawowo reguluje równie¿ obowi¹zki cz³onków Spó³dzielni, które projekt statutu w § 7 wymienia jako: dbanie o dobro i
rozwój Spó³dzielni, o zabezpieczenie i poszanowanie jej mienia, ochronê przed dewastacj¹ szczególnie tych czêci budynku,
które s¹ przeznaczone do wspólnego korzystania np. drzwi wejciowe, klatki schodowe, windy (pkt 7), utrzymywanie zajmowanego lokalu i przynale¿nych pomieszczeñ
we w³aciwym stanie sanitarnym i technicznym (pkt 10), przestrzeganie przepisów prawa, postanowieñ statutu i wydanych na ich
podstawie regulaminów (pkt 1 i 17). Inne
prawa i obowi¹zki cz³onków Spó³dzielni s¹
okrelone w ustawie i statucie.
2. Umocniono prawa cz³onkowskie poprzez nowe brzmienie art. 42 § 1 i 2 Prawa
Spó³dzielczego, które projekt statutu rozwija w postanowienia zapewniaj¹ce, ¿e

