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Funkcjonowanie rad nadzorczych w spó dzielniach mieszkaniowych

Waldemar Walczak

W radach nadzorczych spó dzielni mieszkaniowych zasiadaj  ci gle te same osoby, a ich 
wybór na kolejne kadencje jest mo liwy dlatego, e mieszka cy wykazuj  ma e zaintere-
sowanie dzia alno ci  organów spó dzielni. Cz onkowie rad bardzo cz sto nie maj  me-
rytorycznego przygotowania (ustawodawca nie wymaga adnych kwalifikacji), natomiast 
maj  swoje partykularne interesy (np. prowadz  dzia alno  gospodarcz  w lokalu u yt-
kowym spó dzielni, itp.). W opinii mieszka ców, to w a nie dzi ki „swoim cz onkom
rady” zarz dy spó dzielni pozostaj  praktycznie bezkarne w swoich poczynaniach, a 
dzia ania i uchwa y podejmowane przez rad  nadzorcz  maj  jedynie legitymizowa  par-
tykularne interesy i powi zania biznesowe cz onków zarz du spó dzielni. Czy jest szan-
sa, by zmieni  ten stan rzeczy? 

Spó dzielczo  mieszkaniowa stanowi trwa y

element naszej rzeczywisto ci, a jej donios e

znaczenie wynika z zaspokajania potrzeb lo-

kalowych wielu milionów Polaków. Nale y

podkre li , e u zarania swojej dzia alno ci 

spó dzielnie mieszkaniowe by y dobrowolnymi 

zrzeszeniami, które pozwala y zbiorowym wy-

si kiem budowa  i utrzymywa  mieszkania 

osobom niezamo nym, których nie sta  na 

posiadanie w asnego domu jednorodzinnego. 

 Funkcjonowanie spó dzielni mieszkanio-

wych opiera si  na zasadzie wspólnoty maj t-

kowej i organizacyjnej, a mieszka cy tworz

swoje lokalne spo eczno ci. Jednak obserwacja 

postaw i zachowa  lokatorów prowadzi do 

wniosku, e zdecydowana wi kszo  z nich nie 

ma wystarczaj cej wiedzy na temat podstaw 

prawnych i uwarunkowa  organizacyjnych 

funkcjonowania spó dzielni mieszkaniowych. 

Rzutuje to bezpo rednio na ich niskie zaanga-

owanie i brak realnego zainteresowania spra-

wami spó dzielni.

 Tymczasem to w a nie od decyzji lokato-

rów zale y sk ad rady nadzorczej, która powo-

uje i odwo uje zarz d spó dzielni. atwo 

przychodzi narzekanie na ci g e podwy ki

czynszu, niegospodarno , zaniedbane bu-

dynki, ale ma o kto podejmuje realne dzia ania, 

aby zmieni  prezesa zarz du, któremu si  po-

wierza gospodarowanie wspólnym – nierzadko 

ogromnym – maj tkiem. W efekcie licznymi 

spó dzielniami zarz dzaj  prezesi, którzy mogli 

przez lata wykreowa  sie  bardzo silnych oso-

bistych powi za  biznesowych – tylko i wy-

cznie dzi ki temu, e mieli i nadal maj  swo-

ich sta ych popleczników w radzie nadzorczej. 

Podstawy prawne
dzia ania spó dzielni

Spó dzielnie mieszkaniowe jako samodzielne 

podmioty gospodarcze wspó tworz  system 

gospodarki rynkowej. Trzeba przy tym zazna-

czy , e maj tek spó dzielni ma charakter w a-

sno ci prywatnej – jest to wspólny maj tek 

wszystkich cz onków.

 Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy36: celem spó -
dzielni mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb 
mieszkaniowych i innych potrzeb cz onków oraz ich 
rodzin, przez dostarczanie cz onkom samodzielnych 
lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a 
tak e lokali o innym przeznaczeniu. Spó dzielnia
mieszkaniowa nie mo e odnosi  korzy ci maj tkowych

36 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó dzielniach 
mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4 poz. 27, z pó n
zm.). 
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kosztem swoich cz onków, w szczególno ci z tytu u
przekszta ce  praw do lokali. Z takiego sformu-

owania wynika, e celem wspó dzia ania oby-

wateli w ramach spó dzielni mieszkaniowych 

nie jest osi gni cie zysku, lecz dzia anie na 

rzecz dobra wspólnego wszystkich mieszka -

ców37.

 Prowadzona przez spó dzielnie dzia alno

gospodarcza jest ukierunkowana na zaspokaja-

nie potrzeb swoich cz onków, a jej celem po-

winno by  d enie do zapewnienia jak najwy -

szej jako ci oferowanych us ug. Za priorytet 

podejmowanych dzia a  nale y uzna  racjona-

lizacj  i optymalizacj  kosztów utrzymania 

infrastruktury technicznej, przy jednoczesnym 

d eniu do efektywnego wykorzystywania po-

siadanych zasobów – gruntów, lokali u ytko-

wych, itp.

 Spó dzielnie mieszkaniowe prowadz

wprawdzie dzia alno  na zasadzie tzw. non 

profit – co oznacza, e nie mog  odnosi  ko-

rzy ci ekonomicznych kosztem swoich cz on-

ków, niemniej w swoim funkcjonowaniu po-

winny si  kierowa  d eniem do osi gania do-

brych wyników ekonomicznych. Co wi cej, 

mo na powiedzie , e w a nie zasady racjonal-

nego gospodarowania posiadanym maj tkiem 

powinny stanowi  dominant  i spoiwo podej-

mowanych przez zarz d dzia a . Harmonizo-

wanie oraz równowa enie zró nicowanych 

potrzeb i oczekiwa  lokalnej spo eczno ci to 

najwa niejsze wyzwanie, jakie powinno sta

przed osobami odpowiedzialnymi za zarz dza-

nie, a tak e osobami, które pe ni  funkcje kon-

trolno-nadzorcze – czyli s  cz onkami rady 

nadzorczej.

 Spó dzielnia jest osob  prawn  typu korpo-

racyjnego (stowarzyszeniowego, zrzesze-

niowego), która posiada jednak e odmienny od 

stowarzyszenia b d  fundacji status prawny, 

poniewa  zasady na jakich opiera si  jej funk-

37 Zob. Wyrok Trybuna u Konstytucyjnego z dnia 20 
kwietnia 2005 r., sygn. akt K 42/02. 

cjonowanie maj  swoje odzwierciedlenie w 

odr bnej ustawie. Jasno zdefiniowany cel i 

przedmiot dzia alno ci spó dzielni: zaspokaja-

nie potrzeb mieszkaniowych oraz utrzymywa-

nie administrowanych budynków w stanie 

umo liwiaj cych ich eksploatacj  – przemawia 

na rzecz jej odr bnego usytuowania w polskim 

prawodawstwie.

 Organami spó dzielni s 38:

Walne zgromadzenie – najwy szy organ 

w spó dzielni (w spó dzielniach, w których 

walne zgromadzenie jest zast pione przez ze-

branie przedstawicieli – zebrania grup cz on-

kowskich (art. 59); 

Zarz d – organ wykonawczy. S  to osoby 

upowa nione do reprezentowania spó dzielni

na zewn trz, posiadaj ce uprawnienia decy-

zyjne w zakresie zarz dzania powierzonym 

maj tkiem i dokonywania czynno ci prawnych 

rodz cych skutki finansowe; 

Rada nadzorcza – organ sprawuj cy nad-

zór i kontrol  nad dzia alno ci  spó dzielni, w 

szczególno ci kontroluj cy poczynania i decy-

zje podejmowane przez zarz d.

Zasady wyboru cz onków  
rady nadzorczej

Zgodnie z ustaw  Prawo spó dzielcze39: Do
rady nadzorczej mog  by  wybierani wy cznie cz on-
kowie spó dzielni (art. 45 §2). Doda  nale y, e

wybory te dokonywane s  w g osowaniu taj-

nym spo ród nieograniczonej liczby kandyda-

tów (art. 35 §2). Wa ne ograniczenia ustawowe 

wynikaj  z brzmienia art. 82 ust. 2. ustawy o 

spó dzielniach mieszkaniowych: W sk ad rady 
nadzorczej spó dzielni mieszkaniowej nie mog  wcho-

38 Art. 35 §1 Ustawy z dnia 16 wrze nia 1982 r. Prawo 
spó dzielcze (Dz. U. z 1982 r. Nr 30 poz. 210, z pó n.
zm.). 
39 Zob. art. 45 §2 Ustawy z dnia 16 wrze nia 1982 r. 
Prawo spó dzielcze (Dz. U. z 1982 r. Nr 30 poz. 210, z 
pó n. zm.). 
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dzi  osoby, b d ce pracownikami spó dzielni. Uchwa a
w sprawie wyboru takiej osoby do rady nadzorczej jest 
niewa na. Z chwil  nawi zania stosunku pracy przez 
cz onka rady nadzorczej ustaje jego cz onkostwo w 
radzie nadzorczej tej samej spó dzielni.
 Warto jednak podkre li , e w statutach 

spó dzielni mog  zosta  sformu owane dodat-

kowe restrykcje dotycz ce kandydatów. Do 

najcz ciej stosowanych nale y zakaz kandy-

dowania do rady nadzorczej osób, które s  w 

sporze s dowym ze spó dzielni , b d  osób 

zad u onych wobec spó dzielni. Taki zakaz 

jest jednak spraw  dyskusyjn , poniewa  statut 

jest wprawdzie najwa niejszym dokumentem 

prawnym reguluj cym zasady funkcjonowania 

spó dzielni, jednak ustawodawca takich ograni-

cze  nie przewiduje. Nie ma te  ustawowych 

zakazów dla osób, które osobi cie prowadz

dzia alno  gospodarcz  z wykorzystaniem 

lokali u ytkowych spó dzielni (maj tku spó -

dzielni) – co mo e prowadzi  do uzasadnio-

nego podejrzenia o konflikt interesów.  

 Nale y równie  podkre li , e kandydatom 

na cz onków rady nie stawia si adnych wy-

maga  kwalifikacyjnych – np. posiadania wy -

szego wykszta cenia. Nikt te  nie wymaga, aby 

cz onkowie rady nadzorczej wykazywali si

wiedz  z zakresu prawa spó dzielczego, orga-

nizacyjno-prawnych aspektów funkcjonowania 

spó dzielni itp. Takie rozwi zanie mo na by 

uzna  za przejaw prawdziwej równo ci i pe nej 

demokracji – gwarantuj cej wszystkim miesz-

ka com jednakowe szanse w ubieganiu si  o 

funkcj  w radzie nadzorczej.

 Zauwa my przy okazji, e podobnej, nawet 

teoretycznej, szansy nie maj  mieszka cy da-

nego miasta, aby np. móc ubiega  si  o funkcj

w radzie nadzorczej w spó kach z udzia em

kapita owym lokalnego samorz du, czyli de
facto powsta ych na bazie wspólnego maj tku 

lokalnej spo eczno ci. Spó ki takie s  z regu y

traktowane jak prywatny folwark w skiej grupy 

lokalnych polityków. Rada nadzorcza w takich 

spó kach nie koncentruje si  wi c na rozlicza-

niu i kontrolowaniu „swojego zarz du”, lecz jej 

zadaniem jest legitymizacja dzia a  podejmo-

wanych przez kierownictwo spó ki.

 W spó dzielniach mieszkaniowych rada jest 

wybierana przez walne zgromadzenie, b d ce

najwy szym organem w spó dzielni (art. 36), 

natomiast w przypadku spó dzielni, w których 

walne zgromadzenie jest zast pione przez ze-

branie przedstawicieli – wyboru cz onków do 

rady nadzorczej dokonuj  zebrania grup 

cz onkowskich40. Przy czym w wyborach do-

konywanych przez grupy cz onkowskie mamy 

do czynienia z mniejsz  liczb  uprawnionych 

do g osowania – tak wi c w praktyce mo e si

okaza , e przy niskiej frekwencji wystarczy 

klika g osów od najbli szej rodziny i s siadów

z klatki, aby dosta  si  do rady.

 Przeciwnicy takiego podej cia przytocz

argument, e dzi ki takiemu rozwi zaniu mo -

na zapewni  w radzie nadzorczej propor-

cjonaln  i pe n  reprezentacj  mieszka ców 

zamieszkuj cych w poszczególnych enklawach 

bloków. Mo e to, chocia  wcale nie musi 

oznacza , e ka da grupa cz onkowska b dzie

mia a „swojego cz owieka”, który b dzie re-

prezentowa  jej interesy. 

 Najwi kszym nieporozumieniem jest jed-

nak e fakt, e mo na jednocze nie kandydo-

wa  i zosta  wybranym do rady nadzorczej 

oraz wchodzi  w sk ad zebrania przedstawicieli 

cz onków (ZPCz). W asne do wiadczenia i 

obserwacje upowa niaj  do stwierdzenia, e

takie sytuacje maj  wr cz nagminny charakter i 

te same osoby wyst puj  w podwójnej roli. Jest 

to wiadectwo ca kowitegp pomylenia poj ,

skutkuj cego wyra nym konfliktem interesów, 

poniewa  to w a nie zebranie przedstawicieli 

cz onków przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie 

z dzia alno ci rady nadzorczej (!). Kuriozalno

tej sytuacji jest niepodwa alna, ale wszystko 

odbywa si  w majestacie obowi zuj cego pra-

wa.

40 Prawo spó dzielcze art. 59 §1, §2. 
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 Do wa nych kompetencji zebrania przed-

stawicieli nale y podejmowanie uchwa  w 

sprawie zatwierdzenia statutu spó dzielni. Mo-

e on z premedytacj  by  niedostosowany do 

aktualnie obowi zuj cych przepisów prawnych 

– przede wszystkim w zakresie ograniczenia 

kadencyjno ci cz onków rady nadzorczej. Cel 

jest tu jasny: te same osoby popieraj ce zarz d

b d  nadal mog y by  wybierane na kolejne 

kadencje.

 Zebranie przedstawicieli podejmuje tak e

decyzje w sprawie wynagradzania cz onków

rady. Je eli te same osoby pe ni  jednocze nie 

funkcje w dwóch organach spó dzielni mog

specjalnie wprowadzi  do statutu punkt mó-

wi cy, e miesi czny rycza t dla cz onków rady 

wynosi np. 30% minimalnego wynagrodzenia 

za prac  okre lonego w stosownej ustawie. Jest 

to bardzo zr cznie przygotowany, populi-

styczny zabieg, poniewa  w rzeczywisto ci 

osoby te chc  za wszelk  cen  by  wybrane na 

kolejn  kadencj , bo maj  w tym inne partyku-

larne interesy. Mieszka com za  przekazuje si

komunikat, e utrzymanie rady nadzorczej nie 

b dzie ich drogo kosztowa o. To, jakie interesy 

i powi zania maj  cz onkowie rady nadzorczej, 

stanowi skrz tnie skrywan  wiedz  ezote-

ryczn , dost pn  wy cznie dla w skiego grona 

wtajemniczonych.  

 Rada nadzorcza jest ponadto instancj  od-

wo awcz  od decyzji zarz du w sprawach do-

tycz cych praw cz onków, st d tak wa ne jest, 

aby jej cz onkowie byli uczciwi, kompetentni, a 

swoj  postaw  i zachowaniem dawali wyraz 

bezstronno ci i obiektywizmu. 

Nale y zauwa y , e zgodnie z art. art. 81 ust. 

1. ustawy o spó dzielniach mieszkaniowych: 

Cz onek spó dzielni mieszkaniowej ma prawo otrzy-
mania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwa
organów spó dzielni i protoko ów obrad organów spó -
dzielni, protoko ów lustracji, rocznych sprawozda
finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez 
spó dzielni  z osobami trzecimi. Takie rozwi zanie 

umo liwia wszystkim zainteresowanym miesz-

ka com dost p do aktualnych informacji na 

temat bie cej dzia alno ci organów spó -

dzielni, a ponadto jest odzwierciedleniem jaw-

no ci i otwarto ci w kontaktach z mieszka -

cami.

 Dokonanie wyboru takich cz onków rady, 

którzy b d  rzeczywi cie zainteresowani dba-

niem o wspólny interes mieszka ców jest bar-

dzo trudnym zadaniem, wymagaj cym wnikli-

wej i pog bionej analizy odpowiednich infor-

macji. Dopiero takie podej cie zapobiegnie 

sytuacji, gdy wybrani cz onkowie rady b d

jedynie zapleczem dla uprzednio wykreowa-

nych przez zarz d powi za  biznesowych, 

zapewniaj cych korzy ci finansowe dla w -

skiego grona zewn trznych podmiotów reali-

zuj cych us ugi i zlecenia na rzecz spó dzielni.

Trzeba bowiem pami ta , e czynno ci z za-

kresu prawa pracy w stosunku do cz onków

zarz du wykonuje rada nadzorcza, a konkret-

nie upowa nione przez ni  osoby – z regu y

jest to przewodnicz cy rady i sekretarz. Dla-

tego tak istotne jest, aby do ogó u mieszka -

ców nie dotar y wiadomo ci, które mog yby

przekre li  szanse na ponowny wybór „swoich 

sprawdzonych i zaufanych ludzi” do rady nad-

zorczej, od czego zale y dalsze utrzymywanie 

si  na stanowisku przez prezesa i innych 

cz onków zarz du.

 Kolejnym niepokoj cym zjawiskiem jest 

mo liwo czenia etatowej pracy w spó -

dzielni z mandatem przedstawiciela na ZPCz, 

czyli najwy szego organu, który m.in. podej-

muje uchwa y w sprawie udzielenia ab-

solutorium dla cz onków zarz du (najcz ciej 

jest to g osowanie jawne). Mo na zatem zada

uzasadnione pytanie: który z pracowników 

odwa y si  zag osowa  przeciwko swojemu 

pracodawcy? Jest oczywiste, e w takiej sytuacji 

prezes zarz du, który wyst puje w imieniu 

pracodawcy, b dzie d y  do stworzenia sobie 

zespo u zaufanych wspó pracowników, którzy 

swoimi g osami na ZPCz b d  wzmacniali jego 

pozycj .
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 W przypadku spó dzielni mieszkaniowych 

nie ma obowi zku podawania do publicznej 

wiadomo ci og oszenia o wolnych stanowi-

skach pracy, nie trzeba te  przeprowadza

otwartych i konkurencyjnych naborów, co daje 

praktycznie ca kowit  dowolno  zarz dowi w 

kszta towaniu struktury zatrudnienia i p ac.

 Nale y podkre li , e ka dy zarz d dzia a w 

takim zakresie i podejmuje takie decyzje, na 

które wyra a zgod  i przyzwolenie rada nad-

zorca. Iluzoryczne jest bowiem twierdzenie, e

zarz d ma ca kowit  swobod  i mo e podej-

mowa  dowolne decyzje bez poinformowania 

rady nadzorczej. W uzasadnionych przypad-

kach rada mo e bowiem wyrazi  swój sprze-

ciw. Mo na to skwitowa  krótkim zdaniem, e

ka dy zarz d pozwala sobie na tyle, na ile mu 

umo liwia rada. Ta refleksja w sposób niezwy-

kle celny oraz trafny odzwierciedla charakter 

relacji pomi dzy organami spó dzielni.

 Kontynuuj c t  my l warto wspomnie , e

zgodnie z art. 56 § 1 ustawy Prawo spó dziel-

cze, nie mo na by  jednocze nie cz onkiem

zarz du i przedstawicielem na zebranie przed-

stawicieli tej samej spó dzielni. Nie mo na by

tak e jednocze nie cz onkiem rady i zarz du. 

Mo liwe jest natomiast – w uzasadnionych 

przypadkach (tj. w razie konieczno ci) – aby 

rada nadzorcza wyznaczy a jednego lub kilku 

ze swoich cz onków do czasowego pe nienia

funkcji cz onka zarz du; wtedy taka delego-

wana osoba nie traci swojego mandatu, lecz 

jedynie zawiesza swoje cz onkostwo w radzie. 

 Kolejna wa na przes anka wynika z brzmie-

nia art. 56. § 3: Cz onkowie rady i zarz du nie 
mog  zajmowa  si  interesami konkurencyjnymi wobec 
spó dzielni, a w szczególno ci uczestniczy  jako wspól-
nicy lub cz onkowie w adz przedsi biorców prowadz -
cych dzia alno  konkurencyjn  wobec spó dzielni. 
Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstaw
odwo ania cz onka rady lub zarz du oraz powoduje 
inne skutki prawne przewidziane w odr bnych przepi-
sach.

 W wietle przytoczonego przepisu prawa 

rodzi si  uzasadnione pytanie: jak zdefiniowa

przedsi biorców, których dzia alno  jest kon-

kurencyjna wobec spó dzielni? Czy taki zakaz 

dotyczy tylko osób zasiadaj cych we w adzach 

innych spó dzielni, czy dotyczy tak e osób 

zajmuj cych szeregowe stanowiska w innej 

spó dzielni? Czy etatow  prac  w prywatnej 

firmie deweloperskiej nale y uzna  i traktowa

jako zajmowanie si  interesami konkurencyj-

nymi?

 Je li etatowe s u by (pracownicy) spó -

dzielni zajmuj  si  sprz taniem terenu, dba-

niem o ziele , wykonywaniem prostych prac 

remontowych, napraw hydraulicznych, prac 

malarskich itp., to czy np. prowadzenie dzia-

alno ci gospodarczej w tym zakresie, b d

zasiadanie we w adzach spó ki realizuj cej po-

dobne prace, nie b dzie mog o zosta  potrak-

towane jako dzia alno  konkurencyjna? Takie 

uzasadnione w tpliwo ci mog  si  pojawi

je eli np. firma, któr  zarz dza cz onek rady 

nadzorczej b d  zarz du uzyskuje intratne 

zlecenia na wykonanie prac na rzecz spó -

dzielni.

Wynagradzanie cz onków
rady nadzorczej 

Zgodnie z art. 82 ust. 141: Cz onkowie innych ni
zarz d organów spó dzielni mieszkaniowej pe ni
swoje funkcje spo ecznie, z tym e statut mo e przewi-
dywa  wynagrodzenie za udzia  w posiedzeniach, które 
jest wyp acane w formie miesi cznego rycza tu bez 
wzgl du na ilo  posiedze  i nie mo e by  wi ksze ni
minimalne wynagrodzenie za prac , o którym mowa w 
ustawie z dnia 10 pa dziernika 2002 r. o mini-
malnym wynagrodzeniu za prac .
 Warto w tym miejscu zauwa y , e ustawo-

dawca nie wprowadza adnych ogranicze

41 Zob. art. 82 ust. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
spó dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4 
poz. 27, z pó n. zm.). 
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odno nie maksymalnego wynagrodzenia jakie 

mog  otrzymywa  cz onkowie zarz du spó -

dzielni mieszkaniowej, a jedynie wprowadza 

restrykcje w stosunku do osób pe ni cych 

funkcje w radzie nadzorczej. Jest to bez w t-

pienia kuriozalna sytuacja, która mo e budzi

uzasadnione w tpliwo ci, bowiem mamy tu do 

czynienia z wyra nym dyskryminowaniem jed-

nej grupy. Co wi cej, ustawodawca nie zabra-

nia aby cz onkowie zarz du mogli otrzymywa

wynagrodzenie rycza towe w wysoko ci np. 

8,5-krotnej redniej p acy w spó dzielni, nie 

zabrania te  przyznawania prezesom dodatko-

wych nagród pieni nych, wysokich premii itp.  

 Takie rozwi zanie w istotny sposób ró ni-

cuje mechanizmy i zasady wynagradzania 

cz onków rad nadzorczych w spó dzielniach

mieszkaniowych od spó ek prawa handlowego, 

które – podobnie jak spó dzielnia – zarz dzaj

cz sto ogromnym maj tkiem, b d cym w a-

sno ci  prywatn . Nale y w tym miejscu do-

da , e chc c rzetelnie i uczciwie wykonywa

swoj  funkcj , cz onkowie rady w spó dzielni

musz  posiada  bardzo rozleg  i aktualn

wiedz  prawnicz , dobrze zna  si  na ekono-

mii i finansach, a przede wszystkim musz

wykazywa  zaanga owanie – co wi e si  z 

po wi ceniem wielu godzin na merytoryczn

prac . Czy to nie k óci si  z elementarn  lo-

gik ?

 Bior c pod uwag , e ustawodawca nie 

wprowadza ogranicze  np. w stosunku do 

wynagrodzenia cz onków rad nadzorczych 

prywatnych spó ek notowanych na GPW, 

mo na zada  uzasadnione pytanie: czy zakres 

pracy, wysi ek i odpowiedzialno  jest rzeczy-

wi cie tak dalece zró nicowana, e w spó -

dzielniach maksymalne wynagrodzenie nie 

mo e by  wy sze od minimalnego wynagro-

dzenia za prac ?

 Je eli doda  to tego fakt, e spó dzielnie

mieszkaniowe odgrywaj  wa n  spo eczn  rol

ze wzgl du na realizowane cele i zadania, tym 

bardziej wydaje niezrozumia e dlaczego wpro-

wadza si  ustawowe restrykcje w zakresie mo -

liwo ci wynagradzania cz onków rady, co w 

konsekwencji prowadzi do obni enia stan-

dardów nadzoru i kontroli – czy to naprawd

le y w interesie mieszka ców?

 Warto dostrzec, e zaskar aj c do Trybu-

na u Konstytucyjnego znowelizowan  14 

czerwca 2007 r. ustaw  o spó dzielniach

mieszkaniowych, wnioskodawcy nie przeszka-

dza  przepis ograniczaj cy wysoko  wynagro-

dze  cz onków rady nadzorczej lecz zupe nie

inne rozwi zania, które z punktu widzenia in-

teresu spo ecznego bez w tpienia s  s uszne i 

zasadne. Mo na pokusi  si  o zadanie intere-

suj cego pytania: jak np. Krajowy Zwi zek 

Rewizyjny Spó dzielni Mieszkaniowych lub 

Krajowa Rada Spó dzielcza, reprezentuj ca

tzw. lobby prezesów, przyj aby ustawowe 

ograniczenie pensji cz onków zarz du np. do 

wysoko ci trzykrotnej kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za prac ?

 Zwa ywszy na zakres obowi zków i wag

podejmowanych przez rad  dzia a  nadzor-

czych, zw aszcza w zakresie kontroli nad go-

spodark  finansow  spó dzielni, naiwno ci

jest my lenie, e ludzie chc  t  funkcj  pe ni

spo ecznie. Wyp ata wynagrodzenia w formie 

miesi cznego rycza tu nie jest zale na od liczby 

posiedze  rady – mamy wi c do czynienia z 

zagwarantowanym wynagrodzeniem w sta ej 

wysoko ci, bez wzgl du na realny zakres prac i 

przejawiane zaanga owanie. Dlatego do rad 

nadzorczych bardzo cz sto kandyduj  osoby, 

które nie maj  odpowiednich kwalifikacji ani 

merytorycznej wiedzy, natomiast maj  du o

czasu wolnego, bo s  np. na emeryturze lub 

rencie. W efekcie mamy do czynienia z iluzo-

rycznym nadzorem nad dzia alno ci  spó -

dzielni, bowiem brak jest prawdziwej motywa-

cji do podejmowania takich dzia a .

 Oczywi cie zdarzaj  si  osoby, które chc

bezinteresownie pracowa  na rzecz mieszka -
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ców i maj  bardzo dobre przygotowanie od 

strony merytorycznej oraz odpowiednie pre-

dyspozycje, zawsze jednak w radzie decyduj ce

znaczenie ma arytmetyka. Racj  i s uszno  ma 

niestety ten, kto uzyskuje wi kszo , a meryto-

ryczne i racjonalne argumenty cz sto nie wy-

starcz …

Ograniczenia kadencyjne 

Zgodnie z przepisem prawnym (art. 82 ust. 3 i 

4): Nie mo na by  cz onkiem rady nadzorczej d u ej 
ni  przez 2 kolejne kadencje rady nadzorczej, a ka-
dencja rady nadzorczej nie mo e trwa  d u ej ni  3 
lata42. Podejmuj c prób  wyja nienia przes a-

nek, które sk oni y ustawodawc  do wprowa-

dzenia takiego rozwi zania, warto przybli y

fragment uzasadnienia Trybuna u Konstytu-

cyjnego, który rozpatrywa  skarg  w tej spra-

wie.

 TK uzna , e wprawdzie kwestionowane 

przepisy ingeruj  w wolno  zrzeszania si  w 

aspekcie biernego prawa wyborczego do or-

ganu spó dzielni mieszkaniowej, jednak inge-

rencja ta jest uzasadniona w wietle art. 31 ust. 

3 w zwi zku z art. 76 Konstytucji. Zwrócono 

uwag , i  teza ta znajduje potwierdzenie w 

pogl dach przedstawionych w wyroku o sygn. 

K 42/02, w którym Trybuna  Konstytucyjny 

wywiód : Art. 76 Konstytucji, zobowi zuj cy w adze
publiczne do ochrony „konsumentów, u ytkowników i 
najemców”, m.in. „przed nieuczciwymi praktykami 
rynkowymi”, ma tak e znaczenie dla spó dzielców
zrzeszonych w spó dzielniach mieszkaniowych.  
 Wymaga szczególnego podkre lenia, e – 

zdaniem TK: przepis ten traktowa  nale y jako 
konkretyzacj  ogólnych zasad sprawiedliwo ci spo ecz-
nej i nie mo na ogranicza  jego zastosowania do kon-
sumentów, najemców i u ytkowników w ustawowym, 
cywilnoprawnym rozumieniu tych poj . Chodzi tu w 

42 Zob. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó dziel-
niach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4 poz. 27, z 
pó n. zm.). 

istocie o ochron  interesów osób b d cych „s absz ”
stron  ró nego rodzaju stosunków prawnych.  
 Nale y w pe ni zgodzi  si  z nast puj c

argumentacj  TK: Jest faktem powszechnie znanym, 
e spó dzielnie mieszkaniowe s  jednostkami organiza-

cyjnymi, które z racji swego maj tku, do wiadczenia
osób nimi kieruj cymi, a zw aszcza z uwagi na s u-

ce im z regu y zaplecze administracyjne (techniczne i 
osobowe), s  podmiotami „silniejszymi” ni  poszcze-
gólni cz onkowie spó dzielni, jak równie  osoby ubie-
gaj ce si  o cz onkostwo i zwi zane z nim prawo do 
lokalu. Poza tym interes tych osób ma – analo-

gicznie jak w przypadku konsumentów – cha-

rakter rozproszony, co utrudnia jego ochron .

Wobec powy szego logiczne i s uszne jest 

rozumowanie, i  interesy te podlegaj  ochronie 

konstytucyjnej oraz uzasadniaj  uregulowanie 

ustawowe precyzuj ce zakres tej e ochrony.

 W ocenie TK, art. 82 ust. 3 i 4 ustawy o 

spó dzielniach mieszkaniowych gwarantuje, e

sk ad rady nadzorczej – organu kontrolnego i 

nadzorczego spó dzielni mieszkaniowej – od-

zwierciedla wol  elektoratu spó dzielczego,

która jednak mo e ulec zmianie w toku kaden-

cji. Dzi ki ustawowemu wprowadzeniu kaden-

cyjno ci organu, zmiana ta mo e zosta  zreali-

zowana podczas najbli szych wyborów – co 

jest zgodne z istot  demokracji przedstawiciel-

skiej.

 Zagadnienie kadencyjno ci organu zawsze 

jest zwi zane z problemem walki z naturaln

tendencj  absolutyzacji posiadanej przez grup

osób w adzy – ma utrudnia  jej monopolizacj .

Dlatego d y si  do tego, aby stworzy  prawne 

mo liwo ci zast powania jednych piastunów 

danej instytucji innymi – nie tylko w przypadku 

mierci lub zaistnienia okoliczno ci zmuszaj -

cych do odebrania mandatu43.

 Bardzo interesuj cy pogl d wyrazi  w zda-

niu odr bnym s dzia TK Bohdan Zdziennicki, 

43 Zob. wyrok Trybuna u Konstytucyjnego z dnia 15 
lipca 2009 r., 110/7/A/2009, Sygn. akt, K 64/07, s. 20–
21.
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stwierdzaj c e w niniejszej sprawie Trybuna  powo-
uje si  na zasad  kadencyjno ci Sejmu twierdz c, e

powody, dla których Sejm jest organem kadencyjnym 
„w ca ej rozci g o ci odnosz  si  do cz onków rad 
nadzorczych spó dzielni mieszkaniowych”. Je eli tak, 
to przepis mówi cy, e nie mo na by  cz onkiem rady 
nadzorczej d u ej ni  przez 2 kolejne kadencje tej rady 
jest bezzasadny, bo przecie  nikt nie ogranicza pos om
sprawowania mandatu wi cej ni  dwie kolejne kaden-
cje. To zale y od wyborców, a ustawodawca przekre la
t  zale no  w spó dzielczo ci mieszkaniowej. W oce-

nie s dziego Bohdana Zdziennickiego, praca w 
radzie nadzorczej wymaga kwalifikacji i do wiad-
czenia, jest k opotliwa i czasoch onna, obci ona ry-
zykiem odpowiedzialno ci cywilnej i karnej, co powo-
duje sta y brak ch tnych44.

 Nikt nie ogranicza pos om sprawowania 

mandatu przez wi cej ni  dwie kadencje, mo -

na jednak zada  w pe ni uzasadnione pytanie: 

czy taka sytuacja jest rzeczywi cie rozs dnym i 

sprawiedliwym rozwi zaniem? Czy jest to w 

interesie obywateli? Czy ma rozwija  zasady 

demokracji, czy te  takie rozwi zanie s u y

wy cznie wzmacnianiu partykularnych intere-

sów partyjnych i monopolizacji sceny politycz-

nej przez te same osoby – dygnitarzy partyj-

nych, którzy s  „w adcami list wyborczych”? 

Warto w tym miejscu zauwa y , e nawet 

sprawowanie urz du Prezydenta Rze-

czypospolitej Polskiej ma ustawowe ogranicze-

nia kadencyjno ci i takie rozwi zanie nie spo-

tyka si  z publiczn  krytyk , a wr cz jest uzna-

wane za przejaw demokratyzacji ycia publicz-

nego.

 Ograniczenie mo liwo ci sprawowania 

mandatu poselskiego i senatorskiego (podob-

nie jak radnych czy prezydentów miast) by oby

bez w tpienia bardzo korzystnym i ze wszech 

miar s usznym rozwi zaniem. Problem jednak 

w tym, e ci, od których zale a oby wprowa-

44 Zob. zdanie odr bne s dziego TK Bohdana Zdzien-
nickiego do wyroku Trybuna u Konstytucyjnego z dnia 
15 lipca 2009 r., sygn. akt K 64/07, s. 36–37. 

dzenie takich przepisów, nie s  tym zaintere-

sowani, poniewa  zagrozi oby to wykreowa-

nym i utwardzanym przez lata partykularnym 

interesom w skiego kr gu osób. 

 Trudno natomiast zgodzi  si  z zacytowa-

nym wy ej pogl dem, e praca w radzie nad-

zorczej spó dzielni mieszkaniowych wymaga 

kwalifikacji i do wiadczenia – co powoduje, e

ma o osób podejmuje si  pe nienia tej funkcji. 

Wnikliwa obserwacja rzeczywisto ci spó dziel-

czej, poparta w asnymi do wiadczenia Autora, 

upowa nia do stwierdzenia, e te same osoby 

zasiadaj  w radzie nadzorczej przez kolejne 

kadencje, a ich wybór jest mo liwy w a nie

dzi ki temu, e mieszka cy wykazuj  ma e

zainteresowanie dzia alno ci  organów spó -

dzielni.

 Osoby zasiadaj ce w radzie nadzorczej bar-

dzo cz sto nie maj  merytorycznego przygo-

towania (ustawodawca nie wymaga adnych

kwalifikacji), natomiast maj  swoje partyku-

larne interesy, np. prowadz  dzia alno  go-

spodarcz  w lokalu u ytkowym spó dzielni,

maj  znajomych, którzy prowadz  firm  bu-

dowlan  (uk adanie kostki brukowej, produkcja 

okien), firm  zajmuj c  si  sprz taniem, kon-

serwacj  zieleni, itp. Nale y zauwa y , e spó -

dzielnia dla wielu przedsi biorców jest bardzo 

po danym i wiarygodnym partnerem dla re-

alizacji lukratywnych kontraktów i zlece . To 

w a nie jest jeden z g ównych powodów, dla 

których te same osoby chc  przez kolejne ka-

dencje zasiada  w radzie nadzorczej – po to 

eby wzmacnia  uk ady i powi zania wykre-

owane wspólnie z zarz dem. A relacja pomi -

dzy zarz dem a rad  nadzorcz  (regu y i cele 

wspó dzia ania organów spó dzielni) ma klu-

czowe znaczenie dla ca okszta tu uwarunko-

wa  zwi zanych z funkcjonowaniem spó -

dzielni.

 W opinii mieszka ców, to w a nie dzi ki 

„swoim cz onkom rady” zarz dy spó dzielni

pozostaj  praktycznie bezkarne w swoich po-
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czynaniach, a dzia ania i uchwa y podejmo-

wane przez rad  nadzorcz  maj  jedynie na 

celu legitymizowanie partykularnych interesów 

i powi za  biznesowych cz onków zarz du 

spó dzielni. To jest w a nie rzeczywisty powód 

i prawdziwa przes anka, która sprawia, e

przepis dotycz cy kadencyjno ci spotka  si  z 

tak siln  negacj  i sprzeciwem „lobby preze-

sów”.

 W ustawie z 14 czerwca 2007 r. nowelizuj -

cej ustaw  z 15 grudnia 2000 r. o spó dziel-

niach mieszkaniowych, w art. 10 ust. 1 wpro-

wadzono postanowienie, e stosuj c przepis 

art. 82 ust. 3 ustawy, o której mowa w art.1, 

liczb  kadencji oblicza si  bior c pod uwag

dotychczasowy sta  cz onka rady nadzorczej. 

Tak sformu owany przepis oznacza , e do 

„sta u” cz onkowskiego nale a o zaliczy

wszystkie poprzednie kadencje rady. Jednak, 

jak wcze niej wspominano, wyrokiem TK z 15 

lipca 2009 r. przepis ten zosta  uznany za nie-

zgodny z Konstytucj  i w zwi zku z powy -

szym nie obowi zuje.

 W efekcie osobom, które wchodzi y w 

sk ad rady nadzorczej w latach 2005-2008 – 

wobec uchylenia art. 10 ust. 1. ustawy z 14 

czerwca 2007 r. – cz onkostwo w radzie nale y

zalicza  jako pierwsz  kadencj , a ich ponowny 

wybór na lata 2008-2011 jako drug  kadencj .

Dlatego te  osoby wybrane do rady nadzorczej 

w spó dzielni mieszkaniowej na kadencj  2005-

2008 (w trakcie nowelizacji ustawy), które pó -

niej ponownie pe ni y swoj  funkcj  w kaden-

cji 2008-2011, nie mog  by  cz onkami rady w 

kolejnej, bie cej kadencji 2011-2014, gdy

wybór tych samych osób by by wyborem na 

trzeci  kadencj , co pozostaje w sprzeczno ci z 

82 ust. 3 aktualnie obowi zuj cej ustawy z 15 

grudnia 2000 r. o spó dzielniach mieszkanio-

wych.

 W odniesieniu do art. 10 ust. 1 ustawy no-

welizuj cej z 14 czerwca 2007 r., TK uzna , e

kwestionowany przepis oznacza arbitraln  in-

gerencj  w stosunki prawne powsta e w prze-

sz o ci i trwaj ce nadal (naruszenie art. 2 Kon-

stytucji), a ewentualne zmiany d ugo ci kaden-

cji powinny wywo ywa  skutki pro futuro45. Z 

istoty kadencyjno ci wynika, e d ugo  kaden-

cji nie powinna by  modyfikowana w odniesie-

niu do organu urz duj cego. Spó dzielcy, wy-

bieraj c okre lony sk ad rady nadzorczej, 

udzielaj  mu jednocze nie pe nomocnictw o 

okre lonej przez prawo tre ci i okre lonym

czasie „wa no ci”46. Dlatego te  zastrze enia 

dotycz ce zmian d ugo ci kadencji nie mo na

automatycznie stosowa  do przepisu odnosz -

cego si  do liczby kadencji. W praktyce roz-

strzygaj ce zdanie w kwestii prawid owo ci 

liczenia kadencji cz onków rady nadzorczej 

spó dzielni mieszkaniowej ma zawsze stanowi-

sko i decyzja S du Rejonowego – Wydzia

KRS.

 Nale y zauwa y , e zgodnie z brzmieniem 

art. 18 ust 1. ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o 

Krajowym Rejestrze S dowym47, podmiot wpi-

sany do Rejestru ponosi odpowiedzialno  za 

szkod  wyrz dzon  zg oszeniem do Rejestru 

nieprawdziwych danych, je eli podlega y obo-

wi zkowi wpisu na jego wniosek, a tak e nie-

zg oszeniem takich danych. 

 Kolejna niezwykle istotna kwestia wynika z 

przepisu prawnego zawartego w art. 23 ust 1. 

wspomnianej ustawy, stanowi cego, e s d

rejestrowy z urz du bada, czy do czone do 

wniosku dokumenty s  zgodne pod wzgl dem

formy i tre ci z przepisami prawa. Ponadto w 

pozosta ym zakresie s d rejestrowy bada, czy 

zg oszone dane s  zgodne z rzeczywistym sta-

nem, je li ma w tym wzgl dzie uzasadnione 

w tpliwo ci. 

45 Wyrok Trybuna u Konstytucyjnego z 26 maja 1998 r. 
(sygn. K. 17/98, OTK ZU nr 4/1998, poz. 48). 
46 Zob. Wyrok Trybuna u Konstytucyjnego z dnia 15 
lipca 2009 r., s. 28. 
47 Dz. U. z 1997 r. nr 121 poz. 769, z pó n. zm. 
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 Jak si  okazuje, decyduj ce znaczenie ma 

fakt, jakie dokumenty zostan  do czone do 

wniosku, który sk ada do s du zarz d spó -

dzielni. Nie budzi w tpliwo ci, e dla umo li-

wienia rzetelnego i obiektywnego rozpatrzenia 

sprawy, zarz d spó dzielni powinien nie tylko 

przed o y  kopie protoko ów z przeprowa-

dzonych wyborów, ale równie  przedstawi

kompleksow  informacj  na temat sk adu oso-

bowego rady w poprzednich kadencjach: 2005-

2008 oraz 2008-2011.

 Na podstawie dotychczasowych rozwa a

nale y stwierdzi , e w omawianej sprawie 

kluczowe znaczenie ma przepis zawarty w art. 

82 ust. 3. ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spó -

dzielniach mieszkaniowych: Nie mo na by
cz onkiem rady nadzorczej d u ej ni  przez 2 kolejne 
kadencje rady nadzorczej. Ta przes anka odgrywa 

fundamentaln  rol  w procesie prawid owej i 

rzetelnej oceny przez s d rejestrowy dokumen-

tów do czonych do stosownego wniosku, 

który jest podpisywany przez osoby upowa -

nione do reprezentowania spó dzielni miesz-

kaniowej.

 Zachowanie nale ytej staranno ci w ramach 

dzia a  podejmowanych przez zarz d spó -

dzielni wymaga, aby do przes anego wniosku 

do czy  precyzyjne i potwierdzone informacje 

odno nie sk adu rady nadzorczej w poszcze-

gólnych kadencjach (wskazuj c konkretne 

osoby, które s  w radzie przez trzy kolejne 

kadencje).

 Problem ten nie pojawi si , gdy w statucie 

spó dzielni zosta  zaktualizowany punkt mó-

wi cy, e do rady nadzorczej nie mog  kandy-

dowa  ani zosta  w wa ny sposób wybrane 

osoby b d ce pracownikami spó dzielni, a 

tak e osoby, które sprawowa y mandat cz on-

ka rady przez ostatnie dwie kolejne kadencje. 

Niestety w statutach wielu spó dzielni tej aktu-

alizacji nie dokonano. 

*     *     * 

Powy sze rozwa ania odnosz  si  jedynie do 

w skiego fragmentu rozleg ej problematyki 

organizacyjno-prawnych uwarunkowa  funk-

cjonowania rad nadzorczych w spó dzielniach

mieszkaniowych. Nale y podkre li , e pro-

blematyka ta ma bardzo du e znaczenie dla 

budowania w Polsce spo ecze stwa obywatel-

skiego, którego cz onkowie znaj  swoje prawa 

i potrafi  skutecznie z nich korzysta . Nie-

zb dne jest przede wszystkim zwi kszanie

wiadomo ci przys uguj cych lokatorom praw, 

jak równie  u wiadamiania im konsekwencji 

podejmowanych przez nich decyzji wybor-

czych.
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