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Rada nadzorcza i zarz d s  organami, których dzia alno  w zasadniczy sposób rzutuje 
na sprawno  organizacyjn  oraz funkcjonowanie spó dzielni mieszkaniowej. Ich wza-
jemne relacje oraz jako  wspó pracy zale  od wielu czynników, w tym nieformalnych 
powi za  stanowi cych wiedz  „hermetyczn ”, dost pn  tylko dla w skiego grona wta-
jemniczonych. Stwierdzenie, e rada nadzorcza sprawuje kontrol  i nadzór, a zarz d kie-
ruje bie c  dzia alno ci  spó dzielni i reprezentuje j  na zewn trz opiera si  na przepi-
sach prawa, ale nie odzwierciedla z o ono ci rzeczywisto ci organizacyjnej. W niniej-
szym artykule podj to prób  rozpoznania, diagnozy i opisania tych relacji na podstawie 
analizy dokumentacji ród owej oraz w asnych do wiadcze  zwi zanych z pe nieniem 
funkcji w radzie nadzorczej spó dzielni mieszkaniowej.

Zaprezentowane poni ej rozwa ania maj  na 
celu odwzorowanie relacji wewn trz organiza-
cji, a tak e wyja nienie rzeczywistych przes a-
nek i prawdziwych motywów zachowa  orga-
nizacyjnych91. Zajmuj c si  problematyk  nad-
zoru korporacyjnego zawsze najtrudniej jest 
zdoby , zrozumie  i wyja ni  te procesy oraz 
zdarzenia, o których nie mo na si  dowiedzie
na podstawie literatury przedmiotu, poniewa
wiedz  na ich temat zdobywa si  tylko dzi ki
w asnemu do wiadczeniu. Dlatego prezento-
wane wyniki bada  i sformu owane konkluzje 
s  udokumentowane i nie mo na ich podwa-
y .

91 W swoich analizach autor przyj  trzy fundamentalne 
cele, jakie powinny obowi zywa  w naukach o zarz dza-
niu: 1) d enie do poznania prawdy o badanych zjawi-
skach, procesach, problemach organizacyjnych – wni-
kliwe rozpoznanie, zdiagnozowanie i wyja nienie rze-
czywistych przyczyn ich wyst powania; 2) d enie do 
zrozumienia relacji i zwi zków, jakie wyst puj  pomi -
dzy badanymi zjawiskami, procesami, problemami, a 
pozosta ymi czynnikami, które maj  wp yw na funkcjo-
nowanie innych podmiotów – szczególn  uwag  nale y
zwróci  na koincydencj  procesów, powi za  personal-
nych i przep ywów kapita owych; 3) d enie do wygene-
rowania wiedzy, która pos u y do opracowania skutecz-
nych metod i narz dzi umo liwiaj cych skuteczne roz-
wi zanie zdiagnozowanych przyczyn wyst pienia pro-
blemów w praktyce zarz dzania. 

Kto zasiada w radzie spó dzielni?

Badana spó dzielnia mieszkaniowa admini-
struje 190 budynkami, w których znajduje si

cznie 5288 mieszka , co sprawia, e jest po-
strzegana jako jedna z wi kszych ódzkich
spó dzielni.  
 Ju  na wst pie nale y zauwa y , e statut 
spó dzielni nie zosta  zmieniony od ponad 
pi ciu lat – wiadomie i celowo – i w obecnym 
kszta cie nie jest dostosowany do obowi zuj -
cej ustawy92. Tekst statutu, przyj ty uchwa
zebrania przedstawicieli cz onków z 9 czerwca 
2006 r., uwzgl dnia tylko zmiany wniesione 
zgodnie z ustaw  o spó dzielniach mieszka-
niowych (wg stanu prawnego na 3 czerwca 
2005 r.) oraz ustaw  Prawo spó dzielcze (wg 
stanu prawnego na 1 sierpnia 2005 r.). Nale y
wi c zada  uzasadnione pytanie: Komu na tym 
zale a o i dlaczego taka sytuacja nadal ma miej-
sce?
 Poszukuj c odpowiedzi na to pytanie trzeba 
prze ledzi  histori  rady nadzorczej w po-

92 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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szczególnych kadencjach. Pozwoli to dostrzec, 
e w ci gu 16 lat funkcjonowania spó dzielni

jako odr bnego podmiotu, w radzie zasiadaj
praktycznie te same osoby, które za wszelk
cen  chc  nadal pe ni  swoj  funkcj . Zmiana 
statutu automatycznie pozbawi aby je szansy 
na ponowny wybór. 
 Zgodnie z nadal obowi zuj cym statutem 
zarejestrowanym w 2006 r., cz onków rady 
nadzorczej wybieraj  i odwo uj  zebrania grup 
cz onkowskich w g osowaniu tajnym, spo ród
cz onków spó dzielni z terenu grupy cz on-
kowskiej okre lonej w statucie. Rada nadzorcza 
sk ada si  z 15 cz onków, którzy s  wybierani 
przez grupy cz onkowskie. W statucie wyod-
r bnione zosta y grupy cz onków spó dzielni
zamieszkuj cych w poszczególnych o miu tzw. 
enklawach, którzy dokonuj  wyboru swoich 
reprezentantów. W siedmiu enklawach ka da
grupa ma prawo wybra  dwóch cz onków rady 
nadzorczej, a jedna mniejsza enklawa wybiera 
jednego przedstawiciela do rady.  
 Takie rozwi zanie sprzyja temu, by do rady 
mog y by  wybierane osoby ju  pe ni ce funk-
cje – na zebrania grup cz onkowskich przy-
chodzi bowiem bardzo ma o osób. Przyk a-
dowo: na uprawnionych ok. 1000 cz onków
spó dzielni, w zebraniu bierze udzia  nie wi cej
ni  30-40 osób, a nawet tylko kilka. W 2011 r. 
mo liwy by  wi c np. wybór cz onka rady nad-
zorczej trzema g osami (licz c jego w asny
oddany na siebie samego), poniewa  tyle osób 
przysz o na spotkanie. To dowodzi jak ma a
jest wiadomo  mieszka ców je eli chodzi o 
przys uguj ce im prawa. Z drugiej za  strony ta 
bierno  jest wiadectwem zniech cenia
mieszka ców do aktywno ci obywatelskiej z 
powodu ca okszta tu patologii maj cych miej-
sce w spó dzielni.
 Warto doda , e dopiero w obecnej kaden-
cji rady, tj. od lipca 2011 r., na stronie interne-
towej spó dzielni umieszczony zosta  statut, 
regulaminy, tre  ustaw, a tak e udost pniane

s  protoko y z posiedze  rady nadzorczej. Ten 
fakt dobitnie wiadczy o intencjach poprzed-
nich rad i zarz du, by za wszelk  cen  nie 
ujawnia  podstawowych informacji, które 
zgodnie z obowi zuj cym prawem powinny 
by  podawane do wiadomo ci mieszka ców93.
 W 2011 r. dosz o – pierwszy raz w historii 
osiedla – do zwo ania, na wniosek poparty 
przez 1/10 cz onków danej enklawy, zebra
grup cz onkowskich, które mia y podejmowa
uchwa y w sprawie odwo ania dotychczaso-
wych cz onków rady nadzorczej. Inicjatorami 
byli cz onkowie rady, którzy zwrócili si  do 
swoich s siadów o pomoc w celu usuni cia z 
rady osób, które ewidentnie nie by y zaintere-
sowane rozliczeniem nieprawid owo ci w dzia-
aniach zarz du spó dzielni. Warto podkre li ,
e istnienie prawnej mo liwo ci odwo ania

cz onka rady – gdy wyborcy cofaj  udzielone 
mu poparcie – zas uguje na bardzo pozytywn
ocen . Na marginesie: wypada a owa , e nie 
ma takiej procedury w stosunku do radnych, 
pos ów czy senatorów.  
 Jedyny problem polega na tym, e odwo a-
nie cz onka rady nadzorczej spó dzielni jest 
mo liwe tylko wtedy, gdy wi cej ni  2/3 bior -
cych udzia  w zebraniu podejmie tak  decyzj .
W tej sytuacji liczy si  dos ownie ka dy g os,
dlatego w jednym przypadku odwo anie

93 Zob. art. 81 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó -
dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4 poz. 
27, z pó n zm.): 
1. 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. 
2. Koszty sporz dzania odpisów i kopii tych dokumen-
tów, z wyj tkiem statutu i regulaminów uchwalonych na 
podstawie statutu, pokrywa cz onek spó dzielni wnio-
skuj cy o ich otrzymanie. 
3. Statut spó dzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwa-
y i protoko y obrad organów spó dzielni, a tak e proto-

ko y lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny 
by  udost pnione na stronie internetowej spó dzielni.
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cz onka rady nadzorczej uda o si , natomiast w 
innym do sukcesu zabrak o dwóch g osów.
Zgodnie z przepisami, na miejsce odwo anego
cz onka rady wchodzi nast pna osoba, która 
otrzyma a najwi ksz  liczb  g osów w po-
przednich wyborach.
 W sk ad obecnej rady nadzorczej wchodz
m.in. osoby, które zdecydowanie nie powinny 
w niej zasiada : dwie osoby s  w sporze s do-
wym ze spó dzielni , od lat nie sp acaj  zobo-
wi za  kredytowych; dwie osoby zalegaj  od 
kilku miesi cy z op atami czynszu za mieszka-
nie; dwie osoby zasiadaj  za  w radzie trzeci
kadencj .
 W radzie zasiadaj  ponadto osoby, które 
prowadz  dzia alno  gospodarcz  w lokalu 
u ytkowym spó dzielni. Jedna z tych osób, 
której koledzy z poprzedniej rady przyznali taki 
lokal bez przetargu na preferencyjnych warun-
kach, sama z o y a niedawno rezygnacj
(oczywi cie dzia alno  gospodarcz  prowadzi 
nadal).
 W sk ad rady wchodzi pi  kobiet (z czego 
trzy s  w prezydium) i 10 m czyzn. W prze-
wa aj cej mierze w radzie zasiadaj  osoby, 
które pobieraj wiadczenia rentowe b d
emerytalne, w tym dwóch emerytowanych po-
licjantów. Wi kszo  osób z rady nadzorczej 
(75%) nie posiada wykszta cenia wy szego.
Pod wzgl dem wykszta cenia wyra nie domi-
nuj  m czy ni – tylko jedna kobieta ma 
uko czone studia wy sze. Z kolei kobiety maj
zdecydowanie wi cej czasu na prac  w radzie, 
gdy  tylko jedna jest aktywna zawodowo. Je-
den m czyzna, sta y cz onek rady prowadz cy
od wielu lat dzia alno  gospodarcz  w lokalu 
u ytkowym spó dzielni, ma wykszta cenie za-
wodowe. Jeden, pe ni cy pierwszy raz swoj
funkcj , posiada stopie  doktora nauk ekono-
micznych.
 Warto zauwa y , e 10 osób spo ród
wszystkich cz onków rady, ju  wcze niej wie-
lokrotnie pe ni o funkcj  w radzie, i to prak-
tycznie od pocz tku istnienia spó dzielni. Co 
wi cej, cz  tych do wiadczonych cz onków

rady nadzorczej pe ni jednocze nie przez ko-
lejn  kadencj  funkcje w radzie osiedla, czyli 
jednostce pomocniczej miasta, gdzie m.in. po-
dejmowane s  decyzje dotycz ce projektów 
zabudowy przestrzennej, a tak e, co wa ne, 
opiniowane s  wnioski o przyznanie koncesji 
na sprzeda  napojów alkoholowych.  

Zakres kompetencji rady 

Zgodnie ze statutem (§ 43), do zakresu dzia a-
nia rady nadzorczej nale y m.in.:

uchwalanie planów gospodarczych i progra-
mów dzia alno ci spo ecznej i kulturalnej; 
nadzór i kontrola dzia alno ci spó dzielni
poprzez: badanie okresowych sprawozda
oraz sprawozda  finansowych, dokonywa-
nie okresowych ocen wykonania przez 
spó dzielni  jej zada  gospodarczych, ze 
szczególnym uwzgl dnieniem przestrzega-
nia przez spó dzielni  praw jej cz onków; 
przeprowadzanie kontroli nad sposobem 
za atwiania przez zarz d wniosków orga-
nów spó dzielni i jej cz onków;
podejmowanie uchwa  w sprawie nabycia 
nieruchomo ci oraz nabycia zak adu lub in-
nej jednostki organizacyjnej; 
podejmowanie uchwa  w sprawie zabezpie-
czenia kredytu w formie hipoteki na nieru-
chomo ci, dla potrzeb której przeznaczone 
b d rodki finansowe pochodz ce z tego 
kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody wi k-
szo ci cz onków spó dzielni, których prawa 
do lokali zwi zane s  z t  nieruchomo ci ;
zatwierdzanie struktury organizacyjnej 
spó dzielni;
rozpatrywanie skarg na dzia alno  zarz du;
podejmowanie uchwa  w sprawach czynno-
ci prawnych dokonywanych mi dzy spó -

dzielni  a cz onkiem zarz du lub dokony-
waniem przez spó dzielni  w interesie 
cz onka zarz du oraz reprezentowanie 
spó dzielni przy tych czynno ciach; do re-
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prezentowania spó dzielni wystarczy dwóch 
cz onków rady przez ni  upowa nionych;
wybór podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdania finansowego spó dzielni;
uchwalanie zasad gospodarki finansowej 
spó dzielni;
uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów 
inwestycji mieszkaniowych i ustalania war-
to ci pocz tkowej lokali; 
uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów 
gospodarki zasobami mieszkaniowymi 
i ustalania op at za u ywanie lokali; 
uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów 
dostawy ciep a do lokali oraz pobierania 
op at za centralne ogrzewanie i podgrzewa-
nie wody; 
uchwalanie regulaminu post powania w 
sprawach zabudowy powierzchni ogólnego 
u ytku na cele mieszkaniowe lub handlowo-
us ugowe;
uchwalanie regulaminu zlecania dostaw i 
us ug obcym wykonawcom; 
uchwalanie regulaminu wynajmu lokali 
mieszkalnych i u ytkowych.

 Do podstawowych kompetencji rady nale y
te  oczywi cie podejmowanie uchwa  dotycz -
cych powo ywania i odwo ywania cz onków
zarz du. S  to kluczowe uprawnienia decyzyjne 
przys uguj ce radzie nadzorczej, co sprawia, e
od tego, kto aktualnie zasiada w radzie, de fac-
to zale y sk ad zarz du. Do kolejnych równie 
wa nych uprawnie  rady nale y zaliczy  mo -
liwo  podejmowania uchwa  w sprawie najmu 
lokalu u ytkowego bez przetargu i ustalania 
indywidualnie stawek czynszu dla najemców 
tych lokali. Ponadto rada mo e wyrazi  zgod
na to, aby zarz d móg  z pomini ciem proce-
dury przetargowej dokonywa  wyboru firm 
zewn trznych, które b d  otrzymywa y lukra-
tywne zamówienia i zlecenia. W gestii rady jest 
tak e wydawanie decyzji na zabudow  terenów 
b d cych w asno ci  spó dzielni.

Rada w dzia aniu

W a nie te przys uguj ce radzie uprawnienia 
decyzyjne stanowi  podstaw  do kszta towania 
wzajemnych relacji pomi dzy rad  a zarz dem. 
Dzi ki nim mo liwe jest wykreowanie rozbu-
dowanej sieci powi za  i przep ywów kapita-
owych na konta wybranych beneficjentów, 

czerpi cych korzy ci dzi ki zasobom i finan-
som spó dzielni. W praktyce odbywa si  to w 
ten sposób, e zarz d np. wyst puje z wnio-
skiem do rady o wyra enie zgody na zawarcie 
umowy najmu z okre lon  osob  na konkret-
nych warunkach, b d  wnioskuje o wyra enie
zgody na przeznaczenie terenu pod budow
np. gara y czy budow  parkingu strze onego.
 Utworzona zosta a w ten sposób sie  pro-
cesów, dzi ki którym mo liwe jest sterowanie i 
regulowanie przep ywami finansowymi oraz 
gospodarowanie lokalami u ytkowymi. Dzi ki
tej wspó pracy mo na skutecznie wy-
eliminowa  potecjaln  konkurencj  i „opano-
wa ” ca e osiedle (w zasobach spó dzielni s
102 lokale u ytkowe).
 Znamienne, e w najbardziej presti owej 
cz ci osiedla – centrum, gdzie codziennie 
przewijaj  si  setki ludzi, mamy do czynienia z 
wr cz niewiarygodnym zró nicowaniem sta-
wek czynszu: od 13 z /m2 do 100 z /m2 w 
obr bie tego samego pasa u. Co wi cej, po-
dobne dysproporcje wyst puj  tak e w innych 
cz ciach osiedla, daje si  równie  zauwa y
wyra n  koincydencj  – gdzie jest niska stawka 
czynszu, tam lokal by  z regu y wynaj ty bez 
przetargu. Druga koincydencja charaktery-
styczna dla grupy tych beneficjentów jest taka, 
e najemca jest z regu y dobrym znajomym 

cz onków rady, na dodatek sam przez wiele lat 
pe ni  t  funkcj , albo wchodzi w sk ad naj-
wy szego organu jakim jest zebranie przedsta-
wicieli cz onków (ZPCz). Taka jest rzeczywi-
sto  je li chodzi o prowadzenie dzia alno ci
gospodarczej na osiedlu – o mo liwo ci odnie-
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sienia sukcesu biznesowego przes dzaj  przede 
wszystkim uk ady i znajomo ci.
 Powy sze zjawiska nie by y i nadal nie s
powszechnie znane, bo przecie  ma o kto z 
mieszka ców zada  sobie trud przeczytania 
ustawy i zechcia  pozna  warunki prowadzenia 
dzia alno ci przez innych najemców. Ponadto 
cz onkowie spó dzielni, widz c si  tego uk a-
du, po prostu boj  si  nawet o to zapyta , bo 
s  przekonani, e i tak nic si  nie zmieni.  W 
tej sytuacji sprawami spó dzielni interesuj  si
i bior  udzia  w wyborach osoby, które maj
swoje partykularne interesy i powi zania bizne-
sowe ze spó dzielni , a tak e pracownicy spó -
dzielni, którzy s  jednocze nie mieszka cami 
osiedla – dobrze wiedz , e wybrani przez nich 
cz onkowie rady b d  nadal popiera  zarz d,
który zapewnia im prac . Nie dziwi wi c, e
zdecydowana wi kszo  pracowników spó -
dzielni mieszka na osiedlu i dobrze si  zna z 
cz onkami rady nadzorczej. 

Czym zajmuje si  zarz d?

Zarz d jest organem spó dzielni, który jest 
odpowiedzialny za kierowanie bie c  dzia al-
no ci  spó dzielni oraz reprezentuje j  na ze-
wn trz, a przede wszystkim posiada wy czne 
uprawnienia decyzyjne do podejmowania 
czynno ci prawnych zwi zanych z zaci ganiem
zobowi za  finansowych i podpisywaniem 
stosownych umów z podmiotami zewn trz-
nymi, jak równie  wyst puje jako pracodawca 
w stosunku do zatrudnionych w spó dzielni
pracowników.
 Zgodnie z § 51 statutu, do zakresu dzia ania
zarz du nale y w szczególno ci:

podejmowanie uchwa  w sprawie przyj cia 
w poczet cz onków spó dzielni;
zawieranie umów o budow  lokali; 
zawieranie umów o ustanowienie spó -
dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu; 

zawieranie umów o ustanowienie spó -
dzielczego w asno ciowego prawa do loka-
lu;

zawieranie umów o ustanowienie odr bnej
w asno ci lokalu; 

zawieranie umów o przekszta cenie spó -
dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na 
spó dzielcze w asno ciowe prawo do lokalu; 

zawieranie umów o przeniesienie w asno ci
lokalu;

sporz dzanie projektów planów gospo-
darczych i programów dzia alno ci spo-
ecznej i o wiatowo-kulturalnej;

prowadzenie gospodarki spó dzielni na 
podstawie uchwalonych planów 
i wykonywanie zwi zanych z tym czynno ci 
organizacyjnych i finansowych; 

zabezpieczanie maj tku spó dzielni,

sporz dzanie rocznych sprawozda  i spra-
wozda  finansowych oraz przedk adanie
ich do zatwierdzania zebraniu przedstawi-
cieli cz onków;

udzielanie pe nomocnictw, w tym pe -
nomocnictw do dokonywania czynno ci 
okre lonego rodzaju lub czynno ci szcze-
gólnych;

zwo ywanie zebra  grup cz onkowskich, 
zwo ywanie zebrania przedstawicieli cz on-
ków;

zaci ganie kredytów bankowych i innych 
zobowi za .

 Spo ród wy ej wymienionych zagadnie ,
bezspornie najwa niejsze uprawnienia przys u-
guj ce zarz dowi to mo liwo  podejmowania 
wi cych decyzji finansowych, w szczególno-
ci dotycz cych zawierania umów z pracowni-

kami, z podmiotami zewn trznymi, zaci gnie
kredytów bankowych, a tak e umów najmu 
lokali u ytkowych.
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 Zarz d ma ponadto prawo zg asza  propo-
zycje dotycz ce zmian w strukturze organiza-
cyjnej, które nast pnie musz  by  oczywi cie 
zatwierdzone przez rad . Najpro ciej rzecz 
ujmuj c mo na powiedzie , e cz onkowie
zarz du, dzi ki z o onemu o wiadczeniu woli, 
mog  skutecznie dysponowa  i wydawa
ogromne sumy pieni dzy (w skali roku ponad 
30 mln z ). Znaczna cz  tych pieni dzy jest 
wydawana w a nie na zlecenia i umowy dla 
firm zewn trznych (ponad 7 mln z ), nie licz c
takich kosztów jak op aty za energi  ciepln
czy elektryczn .
 Na zlecenie zarz du pracownicy przygoto-
wuj  m.in. specyfikacje istotnych warunków 
zamówienia (SIWZ) do og aszanych przetar-
gów, a tak e realizuj  intratne zlecenia i kon-
trakty (umowy sta e) dla firm zewn trznych 
oraz przygotowuj  warunki umów najmu lokali 
u ytkowych. W tych uprawnieniach tkwi 
prawdziwa si a zarz du – od jego decyzji zale y
na czyje konto trafi  ogromne sumy pieni dzy
z kasy spó dzielni. Decyzje zarz du w tych 
kwestiach s  ostateczne i wi ce. Niemniej, 
je eli odpowiedzialna rada nadzorcza do-
strzega, e dzia ania zarz du s  podejmowane 
ze szkod  dla interesu spó dzielni i jej miesz-
ka ców, mo e podj  np. uchwa  zobowi -
zuj c  zarz d do rozwa enia rozwi zania nie-
korzystnych umów, b d  renegocjacji ich wa-
runków.
 W praktyce rada powinna równie  bacznie 
kontrolowa  w szczególno ci zapisy SIWZ do 
przetargów, a po ich rozstrzygni ciu podpisy-
wane do nich aneksy – bo to w a nie te nie-
zw ocznie podpisywane rozszerzaj ce aneksy i 
konieczno  wydatkowania dodatkowych kwot 
mog wiadczy , e warunki przetargu by y
wiadomie i celowo ustawione pod z góry upa-

trzonego beneficjenta. Kolejnym wa nym po-
lem dzia ania zarz du jest zawieranie umów z 
najemcami lokali u ytkowych, b d  sprzeda
prawa wieczystego u ytkowania gruntów.  

 Zarz d dzia a kolegialnie, odbywaj c posie-
dzenia zwo ywane przez prezesa zarz du, a w 
przypadku jego nieobecno ci – przez zast pc
prezesa, co najmniej raz w miesi cu. Warto 
jednak podkre li , e o wiadczenie woli za 
spó dzielni  sk adaj cznie co najmniej dwaj 
cz onkowie zarz du lub jeden cz onek zarz du
i pe nomocnik. W praktyce okazuje si , e zde-
cydowana wi kszo  dokumentów, a praktycz-
nie wszystkie umowy z podmiotami zewn trz-
nymi, s  podpisywane przez dwóch cz onków
zarz du. To sprawia, e nawet odmienne zda-
nie lub sprzeciw jednego cz onka zarz du, nie 
pozbawia prezesa mo liwo ci przeforsowania 
swojego stanowiska. Jest to wa na refleksja, 
bowiem w praktyce znaczna cz  kontrower-
syjnych decyzji by a skutecznie podejmowana 
w a nie dzi ki takim regulacjom prawnym. 

Relacje pomi dzy rad  a zarz dem

Miesi czne wynagrodzenie rycza towe dla 
cz onka rady nadzorczej (bez wzgl du na licz-
b  posiedze ) wynosi w analizowanej spó -
dzielni 355 z  netto. Zastanawiaj ce jest wi c
dlaczego prowadzone s  walki o t  „lukratywn
posad ”94. Zauwa my przy tym, e posiedzenia 
rady – zaczynaj ce si  o godz. 18.00 – najwcze-
niej ko czy y si  o 23.30, a najwi cej posie-

dze  ko czy o si  ok. godz. 2.30, czy nawet 
3.30. Ju  cho by z tego powodu nie mo na
powiedzie , e jest to funkcja ma o absorbu-
j ca. Z kolei je li chodzi o wynagrodzenia za-
rz du, to „walka” pomi dzy cz onkami rady i 
zarz dem, nie toczy si  wcale o kwoty na po-
ziomie 5 tys. z  brutto miesi cznie, lecz przede 
wszystkim o to, jakie decyzje mog  podejmo-
wa  cz onkowie zarz du, w wyniku których na 
konta wybranych firm trafiaj  setki tysi cy lub 
miliony z otych.

94 Patrz W. Walczak, Funkcjonowanie rad nadzorczych w 
spó dzielniach mieszkaniowych, Przegl d Corporate Gover-
nance, 3(23)2011, Warszawa 2011. 
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 Prawda jest taka, e niekontrolowany przez 
rad  zarz d, sam narzuca radzie kwestie, które 
s  dla niego wygodne i chce je zrealizowa .
Je eli zarz d ma za sob  zdecydowan  wi k-
szo  zaufanych i lepo oddanych cz onków
rady, którzy udzielaj  mu bezwarunkowego 
poparcia i akceptacji, to posiedzenia rady nie s
tak d ugie i burzliwe, przebiegaj  te  w zupe -
nie innej atmosferze. W spó dzielni, podobnie 
jak w Sejmie, liczy si  tylko i wy cznie aryt-
metyka i niewa ne kto ma s uszno , kto pro-
ponuje racjonalne i przemy lane rozwi zania – 
ostateczn  racj  ma ten, kto dysponuje wi k-
szo ci  g osów.
 Cz onkowie rady nadzorczej, gdy chc  prze-
forsowa  swoje stanowisko, to wystarczy, e
przeg osuj  uchwa , zobowi zuj c  zarz d do 
podj cia okre lonych dzia a , np. cofni cia 
wypowiedzianych umów z podmiotami ze-
wn trznymi. Rada mo e tak e podejmowa
uchwa y zobowi zuj ce zarz d do rozwa enia 
sugerowanych propozycji, co w efekcie jest 
„grzeczno ciow  pro b ” wskazuj c  jakich 
dzia a  si  oczekuje od zarz du.
 W istocie spó dzielni  „rz dzi” uk ad si  w 
radzie nadzorczej, za  zarz d jest wykonawc
sugestii i polece  rady, bo wie, e cz onkowie
zarz du w ka dej chwili mog  by  odwo ani ze 
swoich funkcji. Na kszta towanie si  wzajem-
nych relacji pomi dzy rad  a zarz dem rzutuj
bezpo rednio takie czynniki, jak: poziom wie-
dzy u cz onków rady, stopie  ich zaanga owa-
nia, gotowo  do po wi cenia wystarczaj co 
du o czasu na analiz  dokumentów ród o-
wych, prowadzenie kontroli, a przede wszyst-
kim rozeznanie jakie partykularne interesy maj
poszczególni cz onkowie organów spó dzielni.
 Wiedz c, e cz onkowie rady nie maj  poj -
cia o sprawach ekonomicznych czy prawnych, 
cz onkowie zarz du mog  skutecznie manipu-
lowa  rad  i zniekszta ca  rzeczywisto . Bio-
r c pod uwag  fakt, e ma o który z cz onków
rady mia  czas przychodzi  do biura spó -

dzielni i na bie co zapoznawa  si  dokumen-
tami, zarz d mo e wiele kwestii utajnia , a po-
niewa  zawsze najwa niejszym warunkiem 
skuteczno ci dzia ania jest dost p do informa-
cji. Je li za  pracownicy biura spó dzielni o 
wszystkim co si  dzieje informuj  cz onków
rady, to wtedy zarz d naprawd  musi si  mie
na baczno ci. Podobnie jest z kwesti  przygo-
towywania materia ów dla cz onków rady. Je li
nikt si  tym nie interesowa , zarz d przedk a-
da  takie informacje, które uzna  za stosowne, 
a niewygodne pomija . Pretensje w takim przy-
padku mo na mie  wy cznie do prezydium 
rady, które powinno te sprawy mie  pod kon-
trol 95.
 Sk ad prezydium rady jest wi c bardzo 
wa ny – w a nie ze wzgl du na to, e tutaj 
zapadaj  decyzje o porz dku obrad rady, czyli 
wybierane s  tematy i zagadnienia jakie maj
by  omawiane na posiedzeniu. W posiedze-
niach prezydium uczestnicz  oczywi cie cz on-
kowie zarz du, którzy mog  narzuca  radzie 
swoj  wol  i tematyk  obrad96. Trzeba wspo-
mnie , e teoretycznie ka dy z cz onków rady 
mo e zg osi  do prezydium na siedem dni 
przed planowanym posiedzeniem, pisemny 
wniosek o uzupe nienie porz dku obrad, ale w 
praktyce prezydium nie ma obowi zku takich 

95 Zgodnie z § 14 Regulaminu – do obowi zków prezy-
dium rady nadzorczej nale y m.in. ustalanie projektów 
planów pracy rady oraz projektów sprawozda  z jej 
dzia alno ci, ustalanie terminu i propozycji porz dku 
obrad RN, rozpatrywanie projektów uchwa  i innych 
materia ów, które maj  by  przedmiotem obrad rady. § 
44 pkt 2  Statutu spó dzielni stanowi – zadaniem prezy-
dium jest organizowanie pracy rady nadzorczej. Zgodnie 
z Art. 44. ustawy z dnia 16 wrze nia 1982 r. Prawo spó -
dzielcze (Dz. U. z 1982 r. Nr 30 poz. 210, z pó n. zm.) 
oraz § 2 pkt. 1 Regulaminu – rada nadzorcza sprawuje 
kontrol  i nadzór nad dzia alno ci  spó dzielni. 
96 Trzeba doda , e zarz d nie widzi potrzeby, aby w 
jego posiedzeniach brali udzia  cz onkowie rady, co jest 
zadziwiaj ce zwa ywszy na fakt, e cz onkowie zarz du
uczestnicz  we wszystkich posiedzeniach prezydium i 
ca ej rady.  
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wniosków uwzgl dnia 97. Zgodnie z regulami-
nem, przewodnicz cy rady poddaje taki wnio-
sek pod g osowanie zanim zatwierdzony zo-
stanie porz dek obrad. 
 Najbardziej skutecznym rozwi zaniem jest 
sk adanie pisemnych wniosków do zarz du i 
jednocze nie do wiadomo ci rady, z pro b  o 
z o enie stosownych wyja nie  w konkretnej 
sprawie na pi mie – tj. przedstawienie praw-
dziwych, wiarygodnych i rzetelnie udokumen-
towanych informacji na dany temat, a nast p-
nie rozwini cie dyskusji w ramach sta ego 
punktu porz dku obrad, jakim s  sprawy bie-

ce i wniesione. Jest bardzo wa ne, aby ka -
dorazowo je li zarz d co  wyja nia w sposób 
nieudolny b d  próbuje mataczy
i zniekszta ca  rzeczywisto , stanowczo do-
maga  si  wyja nie  na pi mie. Oczywi cie
posiedzenia rady s  nagrywane98 i teoretycznie 

97 Przede wszystkim rada mo e podejmowa  uchwa y w 
sprawach, które s  umieszczone w porz dku obrad 
podanym do wiadomo ci na co najmniej 7 dni przed 
planowanym posiedzeniem, wi c atwo sobie wyobrazi
sytuacj , e nawet gdyby cz  cz onków chcia a taki 
punkt umie ci  w porz dku obrad, np. dotycz cy odwo-
ania prezesa zarz du, aby mieszka cy mogli si  dowie-

dzie  i uczestniczy  jako go cie w takim posiedzeniu, 
prezydium nie ma obowi zku umie ci  tego punktu. 
Warto doda , e w posiedzeniach rady mog  uczestni-
czy  jako obserwatorzy cz onkowie spó dzielni, jednak 
nie maj  prawa g osu. Zamkni te posiedzenia odbywaj
si  wówczas, gdy prowadzone s  rozmowy z d u nika-
mi, b d  przes uchania kandydatów na prezesa.  
98 Posiedzenia rady obs uguje wyznaczony przez zarz d
pracownik, który nagrywa ca o  prowadzonej dyskusji, 
a nast pnie sporz dza pisemny protokó , który z regu y
jest trafnym odzwierciedleniem toczonej dyskusji. 
Oczywi cie cz  cz onków rady chcia a przeforsowa ,
aby protokó  zawiera  tylko wygodne dla zarz du infor-
macje i ogóln  syntez  prowadzonych rozwa a  (zasy-
gnalizowane problemy, podj te uchwa y), jednak takie 
rozwi zanie na szcz cie nie uzyska o akceptacji wi k-
szo ci. Przyjmuje si , e je li wypowiadaj cy si  cz onek
rady chce, aby dana jego wypowied  by a literalnie w 
ca o ci zacytowana, wówczas zg asza tak  pro b , a 
nast pnie sprawdza czy rzeczywi cie to znalaz o si  z 
protokole obrad. Jest on przed kolejnym posiedzeniem 
rady wysy any do jej cz onków w celu zg oszenia przez 
nich ew. poprawek przed g osowaniem nad przyj ciem 
jego ostatecznej wersji. Trzeba doda , e pracownik 

mo na ods ucha  ponownie wypowied  w 
danej sprawie, jednak dla potrzeb procesowych 
zawsze lepiej mie  pisemne stanowisko za-
rz du.

Obszary sprzecznych interesów 

Wspólne interesy i powi zania cz onków rady i 
zarz du wyra nie daj  o sobie zna  w przy-
padku zawierania umów z podmiotami ze-
wn trznymi. wiadczy o tym obserwowane 
ywotne zainteresowanie poszczególnych 

cz onków rady konkretnymi obszarami dzia-
alno ci operacyjnej spó dzielni, np. umowami 

z firmami sprz taj cymi (prawie 2 mln z  w 
skali roku), umowami z firmami odpowiedzial-
nymi za konserwacj  zieleni, umowami z firm
wiadcz c  us ugi hydrauliczne, a nade wszyst-

ko umowami z jedn  firm  maj c  monopol na 
wiadczenie w imieniu spó dzielni us ug opera-

tora sieci TVK, internetu i telefonii interneto-
wej (wielomilionowe przep ywy kapita owe).
 W tych obszarach mo na by o go ym
okiem dostrzec, e cz  cz onków rady mia a,
i ma nadal, dziwny i niezrozumia y z ekono-
micznego punktu widzenia (dla spó dzielni
oczywi cie) pogl d i nie przyjmuje adnych 
argumentów, e inne firmy mog yby wiadczy
te us ugi o wiele taniej i na wy szym poziomie. 
Co wi cej, postawa i zachowanie do wiadczo-
nych cz onków rady wyra nie wskazuj , e
bardzo im zale y, aby tylko te konkretnie firmy 
mog y nadal czerpa  korzy ci finansowe i nie 
wolno w tej kwestii niczego zmienia .
 Pomimo ogromnego sukcesu, jakim by a
zmiana ca ego zarz du (w poprzednich kaden-
cjach wielokrotnie podejmowano bezskutecz-
nie takie próby i od dziewi ciu lat nic nie mo-
g o si  zmieni ), a tak e skutecznego rozwi -
zania kilku niekorzystnych umów – to niestety 

sporz dzaj cy protokó  dostaje od zarz du umow
zlecenie na kwot  przewy szaj c  miesi czny rycza t
cz onka rady nadzorczej.  
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czynno ci prawne dotycz ce operatorów sieci, 
na wniosek cz ci rady, zosta y podwa one
przez nowy zarz d. To mo e wiadczy  o tym, 
e uk ad jest nadal silny i chocia  mo na by o

– pod naporem ogromu merytorycznych i nie-
podwa alnych argumentów oraz si y lokalnej 
spo eczno ci – dokona  odwo ania starego 
zarz du, sie  powi za  i wzajemnych interesów 
zacz a si  odradza .
 Mo na przypuszcza , e dotychczas ujaw-
nione i rozpoznane przez nowych cz onków
rady powi zania stanowi  jedynie wierzcho ek 
góry lodowej, a kr g zainteresowanych osób, 
którym b dzie zale a o, aby wi cej spraw nie 
ujrza o wiat a dziennego, b dzie si  poszerza .
Dodatkowo, bardzo zastanawiaj ca jest zmiana 
zachowa  i postaw kilku cz onków rady, któ-
rzy nagle uznali, e mo e ju  wystarczy rozli-
cze ... To bardzo dziwne, gdy ludzie nagle 
zmieniaj  wyznawane pogl dy, warto ci, prze-
konania, i przyjmuj  zupe nie inn  postaw .
 Mo na wi c przypuszcza , e sprawy, które 
przez 10 lat by y skrz tnie ukrywane, a potem 
nagle ujrza y wiat o dzienne, dotycz  zbyt 
wielu cz onków obecnej rady. Dlatego ka dy
my li raczej jak zrealizowa  swoje partykularne 
interesy, np. pomy lne zako czenie sprawy 
s dowej w sprawie zad u e  kredytowych, a 
spó dzielnia i tak b dzie funkcjonowa a, w 
ko cu za wszystko zawsze p ac  mieszka cy.

Wspólna w asno
czy prywatny folwark? 

Opisane w niniejszym artykule przyk ady obra-
zuj  typowe zjawiska i procesy, z którymi ma-
my do czynienia w spó dzielniach mieszka-
niowych. Przedstawione zagadnienia stanowi
jednak jedynie niewielki fragment rzeczywisto-
ci organizacyjnej w badanej spó dzielni. Nie-

mniej lektura artyku ów prasowych na temat 
prowadzonych post powa  prokuratorskich w 
innych ódzkich spó dzielniach, sk adnia do 

refleksji, e zakres nieprawid owo ci w tym 
obszarze jest prawdopodobnie znacznie szer-
szy. Dochodzi nawet do tak drastycznych wy-
darze , jak w innej z ódzkich spó dzielni, 
gdzie prezes op aca  z pieni dzy lokatorów 
grup  ochroniarzy, która skutecznie uniemo -
liwia a cz onkom spó dzielni udzia  w posie-
dzeniu statutowego organu. Tym wi ksza po-
trzeba aktywizacji cz onków spó dzielni. Bier-
ne przygl danie si  takim sytuacjom wiadczy o 
tym, e ludzie nie chc  si  uczy , nie chc  my-
le , walczy  o swoje prawa i kontrolowa  to, 

w jaki sposób kto  wydaje ich pieni dze.
 Opisywana rada nadzorcza jest konfiguracj
ró norodnych ludzkich charakterów, brak tu 
jednak wspólnie podzielanych warto ci, norm, 
przekona , nie ma tak e wspólnie akceptowa-
nych i realizowanych celów. Jest to grupa ludzi, 
którzy w wi kszo ci nawet nie czytaj  materia-
ów, które s  przygotowywane na posiedzenia 

rady, nie potrafi  napisa  urz dowego pisma, 
czy przeprowadzi  rzeteln  i pog bion  kon-
trol  zarz du. Maj  za to ogromne do wiad-
czenie w podnoszeniu r ki do góry na dany 
sygna . W radzie trwaj  nieustanne konflikty i 
walka o wp ywy oraz kontrol  nad poczyna-
niami zarz du. Osi  sporu jest pytanie czy 
spó dzielnia ma nadal marnotrawi  pieni dze
lokatorów, generuj c tym samym gigantyczne 
zyski dla wybranych beneficjentów, czy wresz-
cie uda si  dokona  systemowych zmian, które 
umo liwi  racjonalne i oszcz dne gospodaro-
wanie zasobami spó dzielni.
 Kolejna sporna kwestia dotyczy zapewnie-
nia uczciwych i sprawiedliwych regu  równego 
traktowania wszystkich mieszka ców, którzy 
prowadz  lub chc  prowadzi  dzia alno  go-
spodarcz  w lokalach u ytkowych spó dzielni.
Okazuje si , e byli tacy wybra cy, którzy nie 
doj , e weszli w posiadanie lokalu bez prze-
targu, dodatkowo obni ono im o 50% stawk
czynszu, a gdy narobili ogromnych d ugów, to 
zarz d wspania omy lnie im te d ugi umarza ,
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a na dodatek – niezgodnie z umow  – pozwa-
la  wlicza  w czynsz koszty remontu lokalu. 
Dla porównania: innym najemcom podwy -
szano czynsz i w momencie, gdy zalegali z 
p atno ci  zaledwie przez dwa miesi ce, na-
tychmiast – zgodnie z prawem – by a z nimi 
rozwi zywana umowa najmu. 
 Znamienne, e cz  zaufanych pracowni-
ków spó dzielni, którzy byli odpowiedzialni za 
kontakty z firmami zewn trznymi, posz a na 
d ugotrwa e zwolnienia lekarskie, kiedy dowie-
dzieli si , e zosta a zatwierdzona nowa struk-
tura organizacyjna.
 Na ka dym z posiedze  rady wychodz  na 
jaw kolejne sprawy z przesz o ci, które po-
twierdzaj  tez , e spó dzielnia stanowi a dla 
wielu firm ród o lukratywnych kontraktów i 
zlece  – ze szkod  dla mieszka ców. Do tego 
dochodz  sprawy z hipotekami, zad u eniem 
kredytowym oraz wiele innych problemów, 
które wymagaj  rozwi zania, a przez wiele lat 
by y po prostu „zamiatane pod dywan”. 
 Wszystko dzi ki temu, e zosta , po wielu 
latach, wreszcie prze amany cho  w cz ci
monopol na cz onkostwo w radzie tych sa-
mych osób. Mo na t  sytuacje porówna  do 
ogólniejszej potrzeby zmian w naszym kraju – 
od ponad 20 lat, ci gle mamy do czynienia z 
prawie tymi samymi w adcami list wyborczych, 
którzy w znacznej mierze decyduj  o kszta cie 
naszego parlamentu, kreuj c tym samym mo-
del kulturowy naszych elit politycznych. O ile 
jednak na kszta t ca ego parlamentu przeci tny 
Polak nie ma wi kszego wp ywu, to w przy-
padku rady nadzorczej spó dzielni sytuacja 
wygl da zupe nie inaczej. Mieszka cy powinni 
przejawia  wi ksz wiadomo  obywatelsk ,
interesowa  si  losami swojej ma ej ojczyzny, a 
nie tylko narzeka  na zwi kszan  stawk  czyn-
szu i zg asza  pretensje. Naj atwiej jest narze-
ka , natomiast o wiele bardziej po dane
i niezb dne jest przeprowadzenie radykalnych 
fundamentalnych zmian, które rozbij  wykre-

owane sieci wzajemnych powi za  i interesów. 
Spó dzielnia nie mo e by  traktowana jak pry-
watny folwark, jest przecie  wspóln  w asno-
ci  wszystkich cz onków.

 Spó dzielnia jest bez w tpienia wiarygod-
nym, rzetelnym i przede wszystkim wyp acal-
nym partnerem biznesowym, st d ostra walka 
firm zewn trznych o zdobycie i utrzymanie 
wykreowanych powi za  biznesowych. 
Wspó praca rady i zarz du w spó dzielniach
ma bardzo specyficzny charakter nieporówny-
wany do relacji pomi dzy organami spó ek ze 
100% udzia em kapita owym Skarbu Pa stwa 
lub jednostek samorz du terytorialnego. W 
tych spó kach do rady nadzorczej s  wyzna-
czane osoby, które maj  narzucone okre lone
zadania, wi c rada jest tam raczej organem 
fasadowym ni  kontrolno- nadzorczym. Zu-
pe nie inne s  te  zasady wynagradzania w tych 
spó kach, a tak e kwestia obowi zkowego 
spe niania okre lonych wymaga  kwalifikacyj-
nych.
 Powszechna jest opinia, e gdyby który  z 
cz onków rady w spó ce pa stwowej lub sa-
morz dowej zacz  kwestionowa  poczynania 
zarz du, to bardzo szybko zosta by przez w a-
ciciela odwo any ze swojej funkcji (trac c na 

tym finansowo). W przypadku spó dzielni za
nie jest tak atwo odwo a  kogo  z rady, a 
cz onkowie rady mog  zachowywa  wi ksz
samodzielno  my low  i mie  w asne zdanie, 
warto ci i pogl dy. Problem tylko w tym, eby 
tak by o w istocie. 

Epilog

Na pocz tku 2012 r. pojawi o si  realne zagro-
enie dla dalszego funkcjonowania spó dzielni,

poniewa  S d Rejonowy dla odzi ródmie cia 
w odzi XX Wydzia  Krajowego Rejestru S -
dowego zwróci  si  do Krajowej Rady Spó -
dzielczej o rozwa enie mo liwo ci skorzystania 
z dyspozycji art. 114 pkt. 1 ( w zwi zku z art. 
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259 § 3 ) ustawy Prawo spó dzielcze99 wobec 
badanej spó dzielni, a w kolejnym pi mie wy-
st pi  ju  z wnioskiem o podj cie czynno ci 
maj cych na celu postawienie jej w stan likwi-
dacji, poniewa  spó dzielnia w sposób upo-
rczywy i ra cy narusza przepisy ustawy o 
spó dzielniach mieszkaniowych – poprzez 
niedostosowanie tre ci statutu do wymogów 
tej e ustawy (w szczególno ci do wymogu za-
wartego w art. 83)100.
 Jednocze nie, co warto szczególnie podkre-
li , S d Rejonowy w swoim pi mie stwierdza, 
e je eli nawet przyj , e decyzja Zebrania 

Przedstawicieli z 2007 i 2008 roku o odmowie 
dostosowania tre ci statutu do wymogów 
ustawy podj ta zosta a w szczególnych oko-
liczno ciach oczekiwania na wyrok Trybuna u

99 Zob. Ustawa z dnia 16 wrze nia 1982 r. Prawo spó -
dzielcze (Dz. U. z 1982 r. Nr 30, poz. 210, z pó n. zm.) 
Art. 114. § 1. Zwi zek rewizyjny, w którym spó dzielnia
jest zrzeszona, mo e podj  uchwa  o postawieniu 
spó dzielni w stan likwidacji, je eli:
1) dzia alno  spó dzielni wykazuje ra ce i uporczywe 
naruszenia prawa lub postanowie  statutu; 
2) spó dzielnia zosta a zarejestrowana z naruszeniem 
prawa;
3) spó dzielnia co najmniej od roku nie prowadzi dzia-
alno ci gospodarczej.  

Art. 259. § 1. Naczelnym organem samorz du spó -
dzielczego jest Krajowa Rada Spó dzielcza.
§ 3. Krajowa Rada Spó dzielcza wykonuje przewidziane 
w ustawie funkcje zwi zku rewizyjnego w stosunku do 
spó dzielni niezrzeszonych w takim zwi zku.
100 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.): 
Art. 83 pkt. 1. Walne zgromadzenie spó dzielni mieszka-
niowej nie mo e by  zast pione przez zebranie przed-
stawicieli, jednak e, je eli statut tak stanowi, w przypad-
ku gdy liczba cz onków spó dzielni mieszkaniowej prze-
kroczy 500, walne zgromadzenie mo e by  podzielone 
na cz ci. Rada nadzorcza ustala zasady zaliczania 
cz onków do poszczególnych cz ci walnego zgroma-
dzenia z tym, e nie mo na zaliczy  cz onków upraw-
nionych do lokali znajduj cych si  w obr bie jednej 
nieruchomo ci do ró nych cz ci walnego zgromadze-
nia.
Art. 82 pkt. 3. Nie mo na by  cz onkiem rady nadzor-
czej d u ej ni  przez dwie kolejne kadencje rady nadzor-
czej.

Konstytucyjnego i w szczególno ci z tej przy-
czyny wstrzymano prace nad statutem, to 
wskaza  nale y, e pe n  jasno  co do sku-
teczno ci wprowadzonych zmian uzyskano po 
Wyroku Trybuna u Konstytucyjnego z 15 lipca 
2009 r. (Dz. U. Nr 117, poz. 988) sygnatura: K 
64/07. Zdaniem s du, w takiej sytuacji zarz d
spó dzielni zobowi zany by  do zwo ania ob-
rad po wi conych zmianom w statucie, a w 
przypadku dalszej nieuzasadnionej odmowy 
ich wprowadzenia, uchwa a powinna zosta
zaskar ona przez zarz d spó dzielni na zasa-
dzie art. 42 § 2 i art. 42 § 5 ustawy Prawo spó -
dzielcze101.
 Niezwykle wa na i charakteryzuj ca si  jed-
noznacznym walorem rozstrzygalno ci jest 
opinia, e brak nale ytej reakcji zarz du spó -
dzielni, uzasadnia tez  S du Gospodarczego o 
dzia aniu z pe n wiadomo ci  i ra cym na-
ruszeniu prawa. W zaistnia ych okoliczno-
ciach Krajowa Rada Spó dzielcza wyznaczy a

spó dzielni termin 21 dni, od daty otrzymania 
przedmiotowego pisma, na przes anie infor-
macji o planowanych dzia aniach usuwaj cych 
skutki opisywanych narusze . Wypada a o-
wa , e zg aszane przez ostatnie pó  roku 
przez nowych cz onków rady postulaty – wy-
ra nie akcentuj ce potrzeb  wprowadzenia 
przez zarz d zmian do statutu – by y depre-
cjonowane i lekcewa one.  
 Nie ulega w tpliwo ci, e obecna sytuacja 
b dzie niezwykle wa nym testem i realnym 
sprawdzianem, na ile rada i zarz d b d  chcia y
wspó pracowa  ze sob , a przede wszystkim 
czy wyka  si  odpowiedzialno ci . Na koniec 

101 Zob. Ustawa z dnia 16 wrze nia 1982 r. Prawo spó -
dzielcze (Dz. U. z 1982 r. Nr 30, poz. 210, z pó n. zm.) 
Art. 42. § 2. Uchwa a sprzeczna z ustaw  jest niewa na.
Art. 42. § 5. Je eli zarz d wytacza powództwo, spó -
dzielni  reprezentuje pe nomocnik ustanowiony przez 
rad  nadzorcz , a spó dzielni , w której nie powo uje si
rady nadzorczej, pe nomocnik ustanowiony przez walne 
zgromadzenie. W wypadku nieustanowienia pe nomoc-
nika s d w a ciwy do rozpoznania sprawy ustanawia 
kuratora dla spó dzielni.
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doda  nale y, e w sk ad zebrania przedstawi-
cieli cz onków (licz cego 47 przedstawicieli) 
wchodzi a  12 osób, które jednocze nie pe ni
funkcje w radzie nadzorczej, a pozostali m.in. 
prowadz  dzia alno  w lokalach u ytkowych 
uzyskanych bez przetargu na korzystnych wa-
runkach, lub te  s  pracownikami spó dzielni,
a tak e maj  podpisane lukratywne umowy 
cywilno-prawne ze spó dzielni , itp. Ta grupa 
cz onków spó dzielni b dzie ostatecznie 
wspó decydowa  o kszta cie nowego statutu, a 
tym samym o dalszych losach wspólnego ma-
j tku mieszka ców osiedla. 
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