
110

3 (31) 2012 PRZEGL D CORPORATE GOVERNANCE

ANALIZY
Odwo anie cz onków zarz du spó dzielni mieszkaniowej

– formalne procedury a praktyka
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– formalne procedury a praktyka

Waldemar Walczak

Cz onkowie zarz du spó dzielni mieszkaniowej s  wybierani do pe nienia swoich funkcji 
przez rad  nadzorcz , której przys uguj  równie  uprawnienia do ich odwo ania zzajmo-
wanych stanowisk. Skuteczne przeprowadzenie zmian zarz du wymaga nale ytej staran-
no ci i przygotowania – zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa ipostanowieniami 
statutu danej spó dzielni, aby podj ta uchwa a nie mog a by  zaskar ona do s du i 
uniewa niona. 

Zgodnie z art. 49 §2 ustawy Prawo spó dziel-

cze, cz onków zarz du, w tym prezesa i jego zast p-

ców, wybiera i odwo uje, stosownie do postanowie

statutu, rada nadzorcza lub walne zgromadzenie198. W 

statutach spó dzielni najcz ciej s  zawarte 

postanowienia, które nak adaj  na rad  nad-

zorcz  obowi zek uzasadnienia uchwa y o 

odwo aniu z funkcji cz onka zarz du. W tej 

sytuacji wa ne jest, aby przes anki, które leg y

u podstaw wniosku o odwo anie prezesa za-

rz du i jego zast pców, by y nale ycie wska-

zane. Argumentacja z formalno-prawnego 

punktu widzenia musi zawiera  takie przyczyny 

odwo ania z pe nionej funkcji, które s  praw-

dziwe, rzeczywiste, wiarygodne i rzetelnie udo-

kumentowane – tak aby nie budzi y adnych

w tpliwo ci. Podane wuzasadnieniu przes anki

powinny zatem by  niepodwa alne oraz cha-

rakteryzowa  si  jednoznacznym walorem roz-

strzygalno ci.

198 Ustawa z dnia 16 wrze nia 1982 r. Prawo spó dziel-
cze (Dz. U. z 1982r. Nr 30 poz. 210, z pó n. zm). W 
my l art. 49 § 4, walne zgromadzenie mo e odwo a
tych cz onków zarz du, którym nie udzieli o absoluto-
rium (art. 38 § 1 pkt 2), niezale nie od tego, który organ 
stosownie do postanowie  statutu wybiera cz onków
zarz du. Wtym przypadku nie stosuje si  przepisu art. 41 
§ 1. 

Po pierwsze:
wprowadzenie wniosku
do porz dku obrad

Rada nadzorcza jako organ nadzorczo-kon-

trolny dokonuje oceny pracy zarz du i w przy-

padku wyst pienia okoliczno ci budz cych 

uzasadnione zastrze enia i w tpliwo ci wobec 

dzia a  podejmowanych przez cz onków za-

rz du – mo e teoretycznie w ka dej chwili 

podj  czynno ci zmierzaj ce do ich odwo a-

nia. W praktyce okazuje si  jednak, e zarz d, 

który jest przecie  pracodawc  dla obs ugi

prawnej spó dzielni, mo e tylko czeka  na 

pope nion  przez cz onków rady pomy k ,

dlatego warto dok adnie przygotowa  po-

szczególne etapy tego z o onego procesu. 

 Pierwszym krokiem na drodze do skutecz-

nego odwo ania zarz du jest umieszczenie 

stosownego punktu w porz dku obrad rady, co 

tylko pozornie wydaje si atwym i prostym 

zadaniem. Trzeba w tym miejscu wspomnie ,

e prac  rady nadzorczej organizuje prezydium 

rady, co w praktyce oznacza, i  to prezydium 

przygotowuje porz dek obrad i projekty 

uchwa , które maj  zosta  poddane pod g o-

sowanie. W statucie badanej spó dzielni jest 

postanowienie, e rada nadzorcza mo e podejmo-

wa  uchwa y jedynie w sprawach obj tych porz dkiem 
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obrad, podanym do wiadomo ci cz onkom rady w for-

mie pisemnej co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem 

rady.

 Zgodnie z postanowieniami regulaminu 

rady nadzorczej, ka dy cz onek rady mo e zg osi

pisemny wniosek o zmian  lub uzupe nienie porz dku 

obrad, co jednak wcale nie oznacza, e dany

dodatkowy punkt zostanie uwzgl dniony.

Zg oszony w pisemnej formie wniosek, prze-

wodnicz cy rady podaje do wiadomo ci cz on-

ków rady w trakcie posiedzenia, a nast pnie 

poddaje go pod g osowanie przed zatwierdze-

niem porz dku obrad. Co wi cej, poniewa

przepisy statutu s  nadrz dne w stosunku do 

postanowie  regulaminu rady, harmonogram 

zebrania mo na ewentualnie poszerzy  o takie 

punkty, które nie s  zwi zane z podejmowa-

niem uchwa : np. udzielenie odpowiedzi na 

sformu owane przez cz onka rady zapytanie, 

przedstawienie przez zarz d informacji na te-

mat konkretnego bie cego problemu, b d

omówienie aktualnej sytuacji zwi zanej z funk-

cjonowaniem spó dzielni itp. 

 Powy sza sytuacja sprawia, e je li zarz d

ma poparcie cz onków prezydium i ich przy-

chylno , zamieszczenie punktu o odwo aniu 

cz onków zarz du w porz dku obrad mo e

napotyka  realne problemy. Dlatego te  wiele 

racji ma ten kto twierdzi, e prawdziwa w adza 

w radzie wi e si  przede wszystkim z faktem 

wyboru w a ciwych osób do sk adu prezy-

dium.

 Trzeba te  zauwa y , e je li zarz d ma w 

radzie swoich stronników, to nawet umiesz-

czenie przez prezydium w porz dku obrad 

punktu dotycz cego odwo ania cz onków za-

rz du mope nic nie da . Po prostu wniosek 

mo e by  wi kszo ci  g osów odrzucony i nie 

b dzie procedowany. W takim przypadku 

wskazane jest, aby o takim zdarzeniu poinfor-

mowa  mieszka ców osiedla, przedstawiaj c

im merytoryczne argumenty przemawiaj ce na 

rzecz dzia a  podj tych przez prezydium rady, 

a tak e zaproszenie mieszka ców na kolejne 

zebranie, aby mogli si  bli ej przyjrze  rzeczy-

wistym postawom izachowaniom swoich re-

prezentantów.  

 Bior c pod uwag  fakt, e rada podejmuje 

uchwa y wg osowaniu jawnym, w przypadku skre-

lenia punktu w sprawie odwo ania cz onków

zarz du mieszka cy mog  pozna  rozk ad

g osów w radzie. Statut wyra nie okre la, e

g osowanie tajne odbywa si  przy wyborach i odwo aniu

cz onków zarz du. Zebrania rady nadzorczej nie 

mog  by  utajniane przed mieszka cami, po-

niewa  zgodnie z przepisami obowi zuj cego 

statutu, w posiedzeniach rady nadzorczej, jej prezy-

dium oraz komisji mog  uczestniczy  z g osem dorad-

czym cz onkowie zarz du oraz inne zaproszone osoby.

Podawanie do publicznej wiadomo ci na stro-

nie internetowej spó dzielni i lokalnej TVK 

informacji oterminie obrad rady oznacza, e

posiedzenia rady s  ogólnie dost pne dla 

mieszka ców. Jedynym wyj tkiem mog  by

np. zagadnienia dotycz ce post powa  windy-

kacyjnych wobec zad u onych cz onków, gdzie 

ze wzgl du na ochron  danych osobowych, w 

tych procedurach mog  uczestniczy  wy cznie 

cz onkowie rady.

Po drugie: 
przygotowanie projektów
stosownych uchwa

Uprawnienia decyzyjne zwi zane z prawem 

wyboru iodwo ania cz onków zarz du spó -

dzielni wynikaj , jak ju  wspomniano, z posta-

nowie  statutu – zgodnie z art. 49. § 2 Prawa 

spó dzielczego, który g osi, e cz onków za-

rz du, w tym prezesa i jego zast pców, wybiera iodwo-

uje, stosownie do postanowie  statutu, rada lub walne 

zgromadzenie.

Kolejne przepisy obowi zuj cego prawa, które 

nale y w tym miejscu przywo a , to art. 52 § 1 

Prawa spó dzielczego: z cz onkami zarz du za-

trudnianymi w spó dzielni rada spó dzielni nawi zuje 
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stosunek pracy – w zale no ci od powierzonego stano-

wiska – na podstawie umowy o prac  albo powo ania

(art.68 Kodeksu pracy) i art. 52. § 2 stano-

wi cy, e odwo anie cz onka zarz du lub zawiesze-

nie go w czynno ciach nie narusza jego uprawnie  wy-

nikaj cych ze stosunku pracy lub innego stosunku 

prawnego, którego przedmiotem jest wiadczenie pracy. 

 W statucie analizowanej spó dzielni s  za-

warte nast puj ce uregulowania:

cz onków zarz du, w tym prezesa i jego zast pców, 

wybiera i odwo uje rada nadzorcza, 

z cz onkami zarz du zatrudnionymi w spó dzielni 

rada nadzorcza nawi zuje irozwi zuje stosunek 

pracy stosownie do wymogów Kodeksu pracy, 

odwo anie cz onka zarz du wymaga pisemnego 

uzasadnienia i nie narusza jego uprawnie  wyni-

kaj cych ze stosunku pracy. 

 Bior c pod uwag  powy sze okoliczno ci,
w przypadku wniosku o odwo anie cz onka
zarz du nale y przygotowa  dwie odr bne
uchwa y: jedn  o odwo aniu go ze stanowiska, 
a drug  o rozwi zaniu stosunku pracy. W ka -
dej z tych uchwa  musi by  koniecznie podana 
podstawa prawna dla podejmowanych przecz 
rad  nadzorcz  czynno ci, merytoryczne uza-
sadnienie przyczyn, jakie leg y u podstaw pod-
j tych dzia a , a tak e wskazanie (wyznaczenie) 
dwóch osób, które zosta y upowa nione przez 
rad  nadzorcz  do sk adania o wiadcze  woli 
w zakresie czynno ci prawnych dokonywanych 
mi dzy spó dzielni  a cz onkiem zarz du, tj. 
reprezentowania spó dzielni przy tych czynno-
ciach (zgodnie z art. 46 § 1. pkt 8. Prawa 

spó dzielczego). Zregu y takimi osobami s
przewodnicz cy rady i jej sekretarz. Zaleca si ,
aby prezydium rady bardzo wnikliwie przeana-
lizowa o tre  tych uchwa  i koniecznie uzy-
ska o akceptacj  radcy prawnego obs uguj -
cego spó dzielni : sprawdzono pod wzgl dem
formalno prawnym – imienna piecz tka i w a-
snor czny podpis. 
Te dwie przygotowane uchwa y musz  by
oddzielnie poddane pod g osowanie, poniewa

odwo anie ze stanowiska nie jest równo-
znaczne z rozwi zaniem stosunku pracy.  
 Jest niezwykle wa ne, aby uchwa y te zo-
sta y podj te wodpowiedniej kolejno ci, bez-
po rednio jedna za drug , na tym samym po-
siedzeniu rady. Najpierw nale y podda  pod 
g osowanie uchwa  o odwo aniu cz onka
zarz du ze stanowiska, a nast pnie podda  pod 
g osowanie uchwa  o rozwi zaniu stosunku 
pracy wokre lonym trybie, zgodnie z konkret-
nym przepisem Kodeksu pracy. Z formalnego 
punktu widzenia, samo odwo anie ze stanowi-
ska np. prezesa zarz du mo e stanowi  pod-
staw  do rozwi zania stosunku pracy199, nie-
mniej jednak rekomendowane jest szczegó-
owe doprecyzowanie, jakie przes anki stano-

wi y merytoryczne argumenty dla jego odwo-
ania. Dlatego te , w uchwale o rozwi zaniu 

stosunku pracy nale y poda  dok adnie te sa-
me sformu owania, jakie zawarto w uchwale o 
odwo aniu z pe nionej funkcji. Takie post -
powanie oznacza, e podj ta decyzja o odwo-
aniu cz onka zarz du ze stanowiska nie naru-

szy a przys uguj cych mu uprawnie  ze sto-
sunku pracy. 
 Mo e si  jednak zdarzy , e decyzj  rady 
nadzorczej dana osoba b dzie odwo ana ze 
stanowiska cz onka zarz du, lecz rada nie roz-
wi e z ni  stosunku pracy. W takich przypad-
kach najpierw powinno si  niezw ocznie po-
wo a  w to miejsce nowego cz onka zarz du i 
przed o y  stosowne uchwa y (o odwo aniu i 
powo aniu) do s du rejestrowego KRS, celem 
dokonania stosownych zmian w reprezentacji 
organów spó dzielni. Nowo wybrany sk ad
zarz du b dzie organem uprawnionym do wy-
powiedzenia umowy oprac  z uprzednio od-
wo anym cz onkiem zarz du, z którym rada 
nadzorcza nie rozwi za a jeszcze stosunku 
pracy.

199 Por. Wyrok S du Najwy szego z dnia 7 czerwca 2011 
r.  (II PK 313/10) – odwo anie z funkcji prezesa zarz du
spó dzielni stanowi wystarczaj c  przyczyn  uzasadniaj c  wypo-
wiedzenie umowy o prac , któr  z nim zawarto w zwi zku z 
powierzeniem tej funkcji.
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 Opisywane zagadnienia mog  wydawa  si

skomplikowane, zwa ywszy na fakt, e przepis 

art.49 §2 ustawy z 16wrze nia 1982r. Prawo 

spó dzielcze dotyczy stosunku organizacyjnego 

(cywilnoprawnego) mi dzy spó dzielni  i 

cz onkiem zarz du, zwi zanego z pe nieniem

funkcji ustawowego organu spó dzielni, a nie 

stosunku pracy cz onka zarz du zatrudnionego 

przez spó dzielni . W zwi zku z tym rada nad-

zorcza, jako statutowy organ, posiada sto-

sowne uprawnienia do zawierania umowy 

oprac  zcz onkami zarz du, jak równie  do ich 

rozwi zania – je eli w chwili wypowiadania 

umowy oprac  zatrudniony na jej podstawie 

cz onek zarz du pe ni jeszcze t  funkcj 200.

 Sprawa w a ciwo ci rady nadzorczej do 

dokonywania czynno ci prawnych mi dzy

spó dzielni  a cz onkiem zarz du wielokrotnie 

by a przedmiotem orzecznictwa S du Najwy -

szego201. W judykatach tych S d Najwy szy

zaj  stanowisko, e w a ciwo  ta ogranicza si  do 

czynno ci dotycz cych aktualnego cz onka zarz du i 

nie rozci ga si  na by ych cz onków tego organu po ich 

odwo aniu z zarz du.  

 Problem powstaje wówczas, gdy zgodnie z 

przyj t  interpretacj  uznamy, i  uprawnienia 

decyzyjne rady jako w a ciwego organu ograni-

czaj  si  wy cznie do czynno ci prawnych 

dotycz cych aktualnego cz onka zarz du. Je eli

zatem dochodzi do odwo ania zfunkcji cz on-

ka zarz du przez rad  nadzorcz , oznacza to, 

i  przestaje on by  cz onkiem tego organu, a w 

nast pstwie tego nie mo e ju  mie  do niego 

zastosowania regu a z art. 46 § 1 pkt 8 Prawa 

spó dzielczego. To za  oznacza, e rada nad-

zorcza z chwil  odwo ania ze stanowiska 

cz onka zarz du traci kompetencj  do do-

konania wypowiedzenia umowy o prac  iwo-

200 Por. Wyrok S du Najwy szego z dnia 21 listopada 
2000 r. (I PKN 102/00). 
201 Por. wyrok z dnia 3 kwietnia 1997 r. I PKN 67/97 
OSNAPiUS 1998/1 poz. 7, z glos  M. Gersdorf, OSP 
1998/2 poz. 48; wyrok z dnia 5 lutego 2004 r. I PK 
280/2003 LexPolonica nr 1182799. 

bec tego, zgodnie z regu  domniemania kom-

petencji zarz du spó dzielni (art. 48 § 2 Prawa 

spó dzielczego), uprawnienie do dokonania tej 

czynno ci prawnej przechodzi na zarz d202.

Odmienne stanowisko zaj  S d Najwy szy w 

2007 r., stwierdzaj c, e rada nadzorcza mo e

jednocze nie z odwo aniem cz onka zarz du rozwi -

za  z nim umow  o prac . Równoczesno  czynno ci ma 

miejsce wówczas, gdy s  one podj te w jednej uchwale203.

 Na tle zacytowanych rozstrzygni  trzeba 

zada  uzasadnione pytanie: czy tak sformu o-

wana jedna uchwa a w stosunku do cz onka

zarz du spó dzielni mieszkaniowej nie narusza 

jego uprawnie  wynikaj cych ze stosunku pra-

cy, co pozostaje w sprzeczno ci z art. 52 § 2 

Prawa spó dzielczego?

 Z kolei S d Najwy szy w wyroku z 21 maja 

2008 r. stwierdza, e wymaganie równoczesno ci 

odwo ania przez rad  nadzorcz  spó ki prezesa za-

rz du ze stanowiska irozwi zania z nim umowy o 

prac  jest zachowane, je eli uchwa a o odwo aniu bez-

po rednio poprzedza, wchodz c  w ycie w tym samym 

dniu, uchwa  o upowa nieniu przewodnicz cego rady 

do rozwi zania umowy o prac  za wypowiedzeniem.

Argumentacja S du Najwy szego jest nast pu-

j ca: w sytuacji, gdy bezpo rednio po sobie, kolejno 

jedna po drugiej podejmowane s  uchwa y odwo uj ce

osob  z funkcji Prezesa Zarz du, nast pnie oddelego-

wany zosta  jeden z cz onków rady nadzorczej do 

wr czenia wypowiedzenia, a nast pnie wydelegowany 

cz onek wr cza to wypowiedzenie, zachowany zostaje 

wymóg jednoczesno ci upowa niaj cy Rad  Nadzorcz

do rozwi zania umowy o prac  z osob , która w a nie 

przesta a by  cz onkiem zarz du204.

202 Por. wyrok SN z dnia 6 czerwca 2000 r. I PKN 
687/99 OSNAPiUS 2001/23 poz. 693 oraz wyrok SN z 
dnia 21 marca 2001 r. I PKN 322/2000 OSNAPiUS 
2002/24 poz. 600 Pa stwo iPrawo 2003/3 str. 128 z 
glos  A. wi tkowskiego. 
203 Zob. Wyrok S du Najwy szego z dnia 4pa dziernika
2007 r. (I PK 127/2007). 
204 Zob. Wyrok S du Najwy szego z dnia 21 maja 2008 
r. (I PK 273/2007). 
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 W wietle zacytowanych opinii, zapropono-

wane rozwi zanie dotycz ce formalno-praw-

nych procedur przygotowania dwóch uchwa

iich procedowania, w przypadku odwo ywania 

cz onków zarz du spó dzielni mieszkaniowej, 

wydaje si  by  racjonalne i dobrze uzasad-

nione.

 Wymaga tak e podkre lenia, e wa n  czyn-

no ci  jest wr czenie podj tych uchwa  w 

obecno ci cz onków rady nadzorczej i uzyska-

nie pisemnego potwierdzenia ich odbioru 

przez cz onków zarz du. Dodatkowo trzeba 

pami ta , e cz onek zarz du musi by  sku-

tecznie powiadomiony na co najmniej 7 dni 

przed posiedzeniem rady o planowanym po-

rz dku obrad, zatem mo e si  zdarzy , e b -

dzie nieobecny z powodu usprawiedliwionej 

nieobecno ci, przebywaj c np. na zwolnieniu 

lekarskim. Gdyby przyj  za o enie, e ma by

przygotowana tylko jedna uchwa a, wówczas 

niemo liwe by oby odwo anie cz onka zarz du

i taka sytuacja mog aby trwa  przez pó  roku. 

Tymczasem odwo anie cz onka zarz du spó -

dzielni ze stanowiska przez rad  nadzorcz

mo e nast pi  wka dej chwili, tak e w przy-

padku usprawiedliwionej nieobecno ci w pra-

cy. Najlepszym rozwi zaniem jest zatem 

wprowadzenie do porz dku obrad punktu: 

odwo anie ze stanowiska prezesa zarz du i 

rozwi zanie stosunku pracy – podj cie uchwa .

Po trzecie:
wskazanie przyczyn odwo ania
i wypowiedzenia umowy o prac

Rada nadzorcza, podaj c w uchwa ach przy-

czyny odwo ania cz onka zarz du spó dzielni

mieszkaniowej i rozwi zania z nim stosunku 

pracy, musi wskaza  konkretne przes anki uza-

sadniaj ce podj cie przez ni  tych decyzji. Mu-

sz  to by  rzetelnie uzasadnione przepisami 

prawa i postanowieniami statutu konkretne 

powody, które s :

prawdziwe i rzeczywiste – maj  faktyczne 
potwierdzenie w rzeczywisto ci, poniewa
odnosz  si  do konkretnych wydarze  i 
dzia a  podejmowanych przez zarz d; 

obiektywne – wiarygodne i rzetelnie udoku-
mentowane; 

szczegó owo doprecyzowane – dok adnie
wskazane w jasny i zrozumia y sposób;

niepodwa alne – charakteryzuj ce si  jedno-
znacznym walorem rozstrzygalno ci, doko-
nuj c ich oceny na podstawie merytorycz-
nych kryteriów. 

 Oznacza to, e wskazuj c argumenty na 

rzecz s uszno ci izasadno ci podj tej przez 

rad  nadzorcz  decyzji, nale y w ka dym przy-

padku poda  konkretny przepis prawa, np. 

artyku  statutu spó dzielni, postanowienia we-

wn trznych regulaminów, czy przepisy prawa 

pracy, które zosta y naruszone poprzez dzia a-

nia zarz du.

 Nale y pami ta , e dzia ania uzasadniaj ce

odwo anie cz onka zarz du musz  bezpo red-

nio korespondowa  z zakresem czynno ci i 

odpowiedzialno ci cz onków zarz du. Art. 48 

§ 1 Prawa spó dzielczego stanowi, e zarz d

kieruje dzia alno ci  spó dzielni oraz reprezentuje j

na zewn trz, natomiast w statucie analizowanej 

spó dzielni jest uszczegó owiony zapis, i za-

rz d dzia a kolegialnie na odbywanych okresowo 

posiedzeniach, a warunki podzia u czynno ci pomi dzy 

cz onkami zarz du, tryb zwo ywania posiedze , obra-

dowania i podejmowania uchwa  oraz inne sprawy 

organizacyjne, okre la regulamin zarz du uchwalony 

przez rad  nadzorcz . Z takiego sformu owania

jasno wynika, e zarz d kolegialnie kieruje 

dzia alno ci  spó dzielni, a zatem wszyscy 

cz onkowie zarz du ponosz  jednakow  od-

powiedzialno  za wspólnie podejmowane 

decyzje. Oczywi cie w ramach podzia u zada  i 

obowi zków, ka dy cz onek zarz du jest od-

powiedzialny w szczególno ci za prowadzenie, 

koordynowanie i nadzorowanie prac podpo-

rz dkowanych im komórek organizacyjnych, 

zgodnie ze schematem organizacyjnym. 
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 Do obiektywnych i merytorycznych prze-

s anek uzasadniaj cych odwo anie ze stanowi-

ska irozwi zanie stosunku pracy zalicza si

m.in.:

dzia ania podejmowane z naruszeniem obo-

wi zuj cych przepisów Ustawy z dnia 16 

wrze nia 1982 r. Prawo spó dzielcze (Dz. 

U. z 1982 r. Nr 30 poz. 210, z pó n. zm.) 

iustawy zdnia 15 grudnia 2000 r. ospó -

dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 

r. Nr 4 poz. 27, z pó n. zm.) oraz po-

stanowie  statutu i regulaminu zarz du;

przekroczenie uprawnie  w zakresie podej-

mowania czynno ci, które nie le  wkompe-

tencji zarz du lub do których podj cia wy-

magana by a uprzednia zgoda rady nadzor-

czej;

niewykonanie prawomocnej i wi cej 

uchwa y rady nadzorczej, walnego zgroma-

dzenia lub zebrania przedstawicieli cz on-

ków;

utajnianie wa nych informacji przed rad

nadzorcz  lub podawanie nieprawdziwych 

informacji dotycz cych bie cego funkcjo-

nowania spó dzielni, w szczególno ci jej fi-

nansów;

brak nale ytego nadzoru i kontroli nad pra-

c  podleg ych pracowników, co ma zwi zek 

ze stwierdzonymi i udokumentowanymi 

nieprawid owo ciami do jakich dosz o

wbie cym funkcjonowaniu spó dzielni;

niegospodarno  i dzia anie na szkod  inte-

resu spó dzielni poprzez podejmowanie 

dzia a  niezgodnych np. z obowi zuj cym 

regulaminem post powa  przetargowych, w 

wyniku których zosta y podpisane nieko-

rzystne umowy ze spó dzielni ;

ra ce naruszenie podstawowych obowi z-

ków pracowniczych wynikaj cych zprzepi-

sów Kodeksu pracy, a tak e podpisanego 

zakresu czynno ci i odpowiedzialno ci,

obowi zuj cym na danym stanowisku pracy, 

co znajduje swoje odzwierciedlenie wkon-

kretnych, precyzyjnie wskazanych oraz 

udokumentowanych zdarzeniach, maj cych 

potwierdzenie wrzeczywisto ci;

podejmowanie dzia a  zwi zanych z zarz -

dzaniem finansami spó dzielni i jej maj t-

kiem, w wyniku których stwierdzono uza-

sadnione podejrzenia o stronniczo  oraz 

interesowno , np. poprzez dawanie dodat-

kowych zlece  dla zewn trznych podmio-

tów, które pokrywaj  si  z zakresem obo-

wi zków i czynno ci, wynikaj cych zpodpi-

sanych sta ych umów na wykonywanie 

okre lonych prac, wiadczenie us ug.

 W praktyce do  cz sto podawan  przy-

czyn  odwo ania ze stanowiska cz onka za-

rz du spó dzielni mieszkaniowej jest tzw. utra-
ta zaufania, co bez w tpienia jest zwrotem 

bardzo lakonicznym i ogólnikowym. Nie budzi 

w tpliwo ci stwierdzenie, e sam termin „za-

ufanie” mo e by  ró norodnie interpretowany, 

poniewa  jest poj ciem trudnym do jed-

noznacznego zdefiniowania, a przede wszyst-

kim trudno jest poda  wysoce czytelne i jasne 

kryteria, umo liwiaj ce jego obiektywn  ocen .

Zaufanie jest bowiem poj ciem w du ej mierze 

bardzo subiektywnym, odnosz cym si  do 

charakteru relacji, jaka zachodzi pomi dzy po-

szczególnymi osobami. Powo uj c si  na wy-

rok S du Najwy szego z 14 lipca 1999 r. (I 

PKN 148/99), mo na powiedzie , e jest to stan 

zpogranicza sfer racjonalnej i emocjonalnej, co unie-

mo liwia jego pe n  obiektywizacj . Wyra a si  on 

m.in. w przekonaniu o mo liwo ci polegania na danej 

osobie, jej oddaniu jak równie  poczuciu pewno ci 

wobec danej osoby.  Warto przy tym zauwa y ,

e zaufanie mo e mie  równie  pejoratywny 

kontekst, polegaj cy na tym, e osoba której 

ufamy, b dzie sk onna podejmowa  dzia ania

maj ce umo liwi  legitymizacj  prawn

uprzednio nieformalnie podj tych decyzji – w 

celu realizacji partykularnych interesów w skiej

grupy beneficjentów, a depozytariuszami wie-
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dzy na temat poczynionych ustale  b dzie wy-

cznie w skie grono zaufanych osób. Takie 

ustalenia w praktyce najcz ciej dotycz  m.in. 

ustalenia kryteriów SIWZ w post powaniach 

przetargowych, ustalenia sk adu personalnego 

komisji przetargowej, b d  dawania zlece  i 

podpisywania umów z pomini ciem procedur 

przetargowych na okre lonych warunkach z 

konkretnymi, wskazanymi firmami. Innymi 

s owy, takie ustalenia z regu y maj cis y

zwi zek z podejmowaniem formalnych czyn-

no ci prawnych – decyzji rodz cych okre lone

skutki finansowe.

 Na gruncie teorii nauk o zarz dzaniu, pra-

wid owo rozumiane poj cie zaufanie powinno 

oznacza , e ufamy danemu pracownikowi, 

poniewa  posiada on odpowiedni zakres wie-

dzy, umiej tno ci ikompetencji, daj cych gwa-

rancj  i r kojmi  nale ytego wywi zywania si

zpowierzonych obowi zków, a przede wszyst-

kim wyró nia si  on takimi cechami jak: uczci-

wo , praworz dno , odpowiedzialno  i wia-

rygodno . Dodatkowo, niezwykle wa nym

elementem rzutuj cym na budowanie relacji 

opartych na zaufaniu powinno by  przekona-

nie, e postawy izachowania organizacyjne 

cz onka zarz du b d  pracownika b dzie wy-

ró nia  d enie do dbania o realizacj  ustalo-

nych celów, przestrzeganie przepisów obowi -

zuj cego prawa oraz podejmowanie dzia a

korzystnych z punktu widzenia interesu spó -

dzielni, które b d  wolne od uzasadnionych 

podejrze  o stronniczo  oraz interesowno .

Osoba godna zaufania musi by  otwarta i 

sk onna do partnerskiej wspó pracy, ch tna do 

dzielenia si  wiedz  ido wiadczeniami, po-

winna potrafi  s ucha  i przyjmowa  meryto-

ryczne argumenty wyra ane przez innych. 

 Analizuj c stanowiska S du Najwy szego w 

przedmiotowej kwestii warto zauwa y , e

utrata zaufania musi by  powi zana z konkret-

nie wskazanym zachowaniem lub zaniecha-

niem cz onka zarz du. Oznacza to, e powinna 

by  po czona zwykazaniem konkretnych oko-

liczno ci, które taki ogólny wniosek uza-

sadniaj 205. Przes anki w merytoryczny sposób 

uzasadniaj ce przyczyny utraty zaufania rady 

nadzorczej do cz onków zarz du musz  wi c

zosta  poparte odpowiednimi dowodami, ze 

wskazaniem konkretnych, rzeczywistych dzia-

a . Dla przyk adu: brak nale ytej wspó pracy

zrad  nadzorcz  trzeba prawid owo umoty-

wowa , e pomimo kierowanych pism z pro -

b  oudzielenie stosownych wyja nie  w danej 

sprawie, zarz d je lekcewa y i nie przedk ada

radzie odpowiednich informacji, nie bierze pod 

uwag  zg aszanych zastrze e  i polece  doty-

cz cych przygotowania w terminie odpowied-

nich dokumentów, b d  nie udost pnia cz on-

kom rady danych dokumentów itp. Nale y

podkre li , e ocena pracy zarz du powinna 

opiera  si  na ocenie materia ów ród owych, 

tj. dokumentów oraz obiektywnych, racjonal-

nych i merytorycznych kryteriach, odnosz cych

si  do podejmowanych decyzji, przyjmowa-

nych postaw, zaanga owania w prac , poczucia 

odpowiedzialno ci.

 Rada nadzorcza podejmuj c dzia ania zmie-

rzaj ce do odwo ania cz onków zarz du spó -

dzielni nie powinna kierowa  si  subiektyw-

nymi uprzedzeniami wobec cz onków zarz du

i dokonywa  arbitralnych ocen, lecz opiera  si

wy cznie na merytorycznych argumentach. 

Dlatego te  przeprowadzenie bie cych i 

kompleksowych kontroli poczyna  zarz du 

powinno obejmowa  wiele obszarów zwi za-

nych m.in. z organizacj  przetargów, podpisy-

waniem umów z podmiotami zewn trznymi – 

maj c na uwadze ocen  bie cej sytuacji finan-

sowej. Zarz d, który ma wiadomo , e ka de

jego dzia anie i podejmowane decyzje s  na 

bie co kontrolowane oraz poddawane wni-

kliwej analizie przez kompetentnych izaanga-

205 Zob. Uchwa a S du Najwy szego z 27 czerwca 1985 
r. (III PZP 10/85). 
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owanych cz onków rady, b dzie o wiele bar-

dziej ostro ny w swoich poczynaniach.  

 Równie wa ne jest wysoce czytelne oraz 

przejrzyste okre lenie zasad i regu  wzajemnej 

wspó pracy – zdefiniowanie konkretnych ce-

lów do osi gni cia, oczekiwa  w zakresie ra-

cjonalizacji ioptymalizacji kosztów funkcjo-

nowania spó dzielni, co bez w tpienia stanowi 

istotny element dla wszystkich mieszka ców

p ac cych regularnie co miesi c czynsz. 

 Trzeba pami ta , e uchwa y rady nadzor-

czej dotycz ce odwo ania cz onka zarz du ze 

stanowiska, jak równie  rozwi zania z nim 

stosunku pracy, mog  zosta  zaskar one do 

s du. Wtakim przypadku s d b dzie bra  pod 

uwag  i ocenia  przes anki uzasadniaj ce pod-

j te przez rad  czynno ci prawne. Z tej racji 

wydaje si  szczególnie wa ne, aby podana 

przyczyna rzutuj ca na utrat  zaufania by a

prawid owo i dobrze umotywowana. Przed-

miotem docieka  s du b d  dwie kwestie.

 S d b dzie przede wszystkim poddawa
ocenie zasadno  wskazanych okoliczno ci, 
jakie leg y u podstaw sformu owania przyczyny 
utraty zaufania, a w dalszej kolejno ci analizo-
wa  czy na skutek utraty zaufania (pod warun-
kiem, e zostanie ona uznana) uzasadnione 
by o rozwi zanie umowy o prac  z cz onkiem 
zarz du. Nie mo na bowiem przyj  takiego 
za o enia, e w konkretnych okoliczno ciach 
ka dorazowo utrata zaufania b dzie musia a
wi za  si  z konieczno ci  wypowiedzenia 
stosunku pracy. St d tak wa ne dla skuteczno-
ci podj tych przez rad  uchwa  jest prawi-

d owe uzasadnienie przyczyny, która jak 
wspominano wcze niej musi by  prawdziwa, 
rzeczywista, konkretna, obiektywna, maj ca 
swoje realne potwierdzenie w rzeczywisto ci, 
aby nie budzi a adnych w tpliwo ci i zastrze-
e . Ma to zwi zek z art. 45 Kodeksu pracy, 

który umo liwia dokonanie przez s d pracy 
obiektywnej oceny zasadno ci wypowiedzenia 
umowy o prac  na danie pracownika. W 
konsekwencji stwierdzenia przez s d braku 

zasadno ci takiego wypowiedzenia z powodu 
przyczyny nie daj cej to tego podstaw, s d
mo e orzec obezskuteczno ci takiego wypo-
wiedzenia, a je eli umowa uleg a ju  rozwi za-
niu – oprzywróceniu pracownika do pracy na 
poprzednich warunkach albo o odszkodowa-
niu.
 Warto pami ta , e ocena zasadno ci roz-

wi zania umowy o prac  z cz onkiem zarz du

jest badana przez s d wy cznie w granicach 

przyczyny jaka zosta a podana w uchwale rady 

nadzorczej i wr czonym wypowiedzeniu. Je eli

w miejsce skutecznie odwo anego cz onka 

zarz du zosta a ju  zatrudniona nowa osoba, 

to nie mo na oczekiwa , aby s d orzek

oprzywróceniu do pracy na poprzednich wa-

runkach, natomiast mo na si  liczy  zprzyzna-

niem odwo anemu odszkodowania. 

Wbrew prawu,
zgodnie z partykularnym interesem 

Przedstawione rozwa ania na temat procedur 

prawno-organizacyjnych dotycz cych skutecz-

nego odwo ania cz onków zarz du spó dzielni

mieszkaniowej sk aniaj  do kilku wniosków. Z 

jednej strony mo na dostrzec, e odwo anie

cz onka zarz du z pe nionej funkcji mo e na-

st pi  pod warunkiem umieszczenia takiego 

punktu w porz dku obrad, co jest pierwszym 

etapem post powania. Merytoryczne argu-

menty uzasadniaj ce zg oszony wniosek mog

si  jednak okaza  ca kowicie nieistotne i zde-

precjonowane, poniewa  wi kszo  cz onków

rady mo e skutecznie usun  taki punkt z 

harmonogramu posiedzenia. Z takiego sformu-

owania wynika, e tak naprawd  kluczow

przes ank  oceny zarz du s  subiektywne od-

czucia i poparcie wi kszo ci cz onków rady. 

Tak niestety wygl da podejmowanie decyzji 

przez organy kolegialne, gdzie racj  ma nie 
ten, kto przedstawia merytoryczne argu-
menty, lecz liczy si  wy cznie liczba od-
danych g osów.
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 Z drugiej strony, przygotowuj c projekty 

uchwa  o odwo aniu i rozwi zaniu stosunku 

pracy z cz onkiem zarz du, rada powinna po-

st powa  w sposób odpowiedzialny i rze-

czowy, aby nie narazi  si  na konsekwencje 

wynikaj ce z zaskar enia uchwa  do s du. Ob-

s uga prawna jest w takich okoliczno ciach 

zawsze postawiona w niezr cznej sytuacji, bo-

wiem to de facto zarz d jest organem, który 

podpisuje umow  z radcami i jest ich bezpo-

rednim pracodawc . Czasami zdarza si , e

radcy prawni dostaj  polecenie od zarz du, aby 

przygotowywali dokumenty i pisma w obronie 

zarz du, które maj  sk oni  cz onków rady do 

odst pienia od swoich zamiarów. W praktyce 

mog  wyst powa  przypadki, e obs uga 

prawna wykazuje lojalno  wobec tego kto jej 

p aci za wykonywane czynno ci, pomimo tego, 

e w umowie podpisanej przez zarz d widnieje 

punkt mówi cy, e kancelaria prowadzi ob-

s ug  prawn  organów spó dzielni, a nie wy-

cznie jej zarz du. Trudno w tej sytuacji ocze-

kiwa , e b dzie ch tnie pomaga  i formu o-

wa  przyczyny odwo ania i wypowiedzenia dla 

cz onków zarz du, którzy jej daj  utrzymanie.

 Wiele zale y od wiedzy i kwalifikacji cz on-

ków prezydium rady, którzy sami musz  poda

odpowiednie uzasadnienie do uchwa y. Dodat-

kowo, je li cz onkowie rady maj  wi kszo , s

zdeterminowani w swoich dzia aniach i nie 

dadz  si  wprowadzi  wb d, wówczas radcy 

prawni u wiadamiaj  sobie, e je li b d  sto-

sowa  obstrukcj  iniesubordynacj  wobec 

cz onków rady, to zostan  za chwil  zast pieni 

przez nowe osoby, które bardzo ch tnie 

przejm  ich obowi zki.

 Obowi zek podania przez rad  przyczyn 

odwo ania ze stanowiska cz onków zarz du 

irozwi zania z nimi stosunku pracy wymusza 

teoretycznie konieczno  wskazania meryto-

rycznych argumentów. Nie powinno jednak 

budzi  w tpliwo ci zdanie, e ten sam zarz d
b dzie inaczej oceniany przez ró ne sk ady 

rady nadzorczej. Do  powszechne jest prze-

konanie wynikaj ce z obserwacji funkcjonowa-

nia rad nadzorczych izarz dów wspó kach

kapita owych z udzia em Skarbu Pa stwa oraz 

jednostek samorz du terytorialnego, e wraz ze 

zmian  na wysokich szczeblach w adzy, nast -

puje wymiana cz onków rad nadzorczych, na-

st pstwem czego jest odwo anie cz onków

zarz du.

 W spó dzielniach mieszkaniowych wyst -

puj  za  przypadki tzw. wiecznych prezesów, 

którzy od wielu lat nieprzerwanie pe ni  swoje 

funkcje, ale tylko dzi ki temu, e w sk ad rady 

wchodz  ci gle te same zaufane osoby. To 

w a nie w g ównej mierze od nastawienia i 

merytorycznego przygotowania, a tak e uczci-

wo ci oraz zaanga owania cz onków rady na 

rzecz rzetelnego wype niania statutowych 

obowi zków zale y ocena pracy zarz du spó -

dzielni. Co wi cej, od rady nadzorczej zale y

praktycznie ca okszta t procesów zwi zanych z 

funkcjonowaniem spó dzielni mieszkaniowych, 

pod warunkiem, e faktycznie kontroluje i 

nadzoruje zarz d.

 W badanej spó dzielni jej statut nie zosta

dostosowany do obowi zuj cych przepisów 

prawa wynikaj cych z ustawy z15 grudnia 2000 

r. ospó dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 

2001 r. Nr 4 poz. 27, z pó n. zm.), co skutkuje 

mi dzy innymi tym, e nie ma walnego zgro-

madzenia, lecz funkcjonuje organ jakim jest 

zebranie przedstawicieli cz onków – ZPCz 

(licz cy 47 osób), w sk ad którego wchodzi 12 

spo ród 15 obecnych cz onków rady, wyst pu-

j cych w podwójnej roli206. W my l postano-

wie  statutu, istnieje równie  teoretycznie 

mo liwo , i  organ jakim jest ZPCz mo e

odwo a  tych cz onków zarz du, którym nie 

206 Zob. szerzej W. Walczak, Funkcjonowanie rad nadzor-
czych w spó dzielniach mieszkaniowych, Przegl d Corporate 
Governance Nr 3 (27)2011; W. Walczak, Wspó praca rady 
nadzorczej i zarz du w spó dzielni mieszkaniowej – studium 
przypadku, Przegl d Corporate Governance Nr 4 
(28)2011.
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udzieli o absolutorium. Jest rzecz  ca kowicie

niezrozumia , e pomimo up ywu prawie pi -

ciu lat, od kiedy wesz a w ycie znowelizowana 

w 2007 r. ustawa, nadal cz  spó dzielni nie 
przestrzega i narusza przepisy tej ustawy, 
nie ponosz c z tego tytu u adnej odpo-
wiedzialno ci.
 Dokonanie niezb dnych zmian w statucie 

da oby realn  szans  na to, e cz onkowie

spó dzielni mieliby mo liwo  prawdziwej, a 

nie iluzorycznej partycypacji w nadzorze nad 

funkcjonowaniem spó dzielni, poniewa  walne 

zgromadzenie mo e skutecznie odwo a  tych 

cz onków zarz du, którym nie udzieli o abso-

lutorium, niezale nie od tego, który organ – 

stosownie do postanowie  statutu – ma przy-

znane kompetencje do wybierania cz onków

zarz du207. Na podstawie zaprezentowanych 

rozwa a  mo na stwierdzi , e to w a nie jest 

jedn  z g ównych przyczyn, dla których w ba-

danej spó dzielni, ZPCz celowo i skutecznie 

blokuje od 2007 r. wprowadzenie zmian do 

statutu. Dzi ki temu kluczowe decyzje zwi -

zane z dzia alno ci  spó dzielni nie s  podej-

mowane przez wi kszo  cz onków, lecz przez 

grup  47 osób. Drug , owiele wa niejsz  prze-

s ank , jest przepis art. 82 pkt 3. u.s.m. stano-

wi cy, e nie mo na by  cz onkiem rady nad-

zorczej d u ej ni  przez dwie kolejne kadencje 

rady.

207 Zob. art. 49 § 4 ustawy z dnia 16 wrze nia 1982 r. 
Prawo spó dzielcze (Dz. U. z 1982r. Nr 30 poz. 210, z 
pó n. zm). 

 Generalny wniosek jest wi c ma o budu-

j cy: cz onkowie zarz du – wprawdzie nie-
kompetentni, ale dbaj cy orealizacj  par-
tykularnych celów w skiego grona benefi-
cjentów czerpi cych korzy ci ztytu u
otrzymywanych intratnych zlece  i zamó-
wie  – nie musz  si  ba  o utrat  swoich 
stanowisk, je li wi kszo  ich popleczni-
ków w radzie daje na to przyzwolenie, a 
mieszka cy nie interesuj  si  sprawami 
spó dzielni. Do takiego sformu owania sk a-

niaj  nie tylko w asne do wiadczenia i oceny, 

lecz równie  informacje prasowe dotycz ce

funkcjonowania innych spó dzielni mieszka-

niowych w Polsce. 
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