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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia  7 lipca 2017 r.  

 

o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania 

cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze  

 

(druk nr 551) 

 

 

U S T A W A   z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1222 oraz z 2015 r. poz. 201) 

 

Art. 3. 

[1. 
(1)

 Członkiem spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do 

czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych.] 

<1. Członkiem spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do 

czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych, której 

przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu, roszczenie o 

ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą”, lub która 

ubiega się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 

lub odrębnej własności lokalu, albo będąca założycielem spółdzielni.> 

2. Członkami spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu 

albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich. Małżonkowi 

członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. 

[3. 
(2)

 Członkiem spółdzielni może być osoba prawna, jednakże takiej osobie nie przysługuje 

spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.] 

<3. Członkiem spółdzielni może być osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu, ekspektatywa lub 

która ubiega się o ustanowienie odrębnej własności lokalu.> 

<3
1
. Osobie, o której mowa w ust. 3, nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do 

lokalu mieszkalnego. 
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3
2
. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się do osób, którym przysługuje prawo do miejsca 

postojowego w garażu wielostanowiskowym lub do ułamkowego udziału we 

współwłasności garażu wielostanowiskowego. 

3
3
. Członkiem spółdzielni może być najemca, o którym mowa w art. 48 ust. 1.> 

4. Wysokość wpisowego nie może przekraczać wysokości 1/4 minimalnego wynagrodzenia 

za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 

2005 r. Nr 157, poz. 1314). 

5. Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 

należy do kilku osób, członkiem spółdzielni jest tylko jedna z nich, chyba że przysługuje 

ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd 

w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez 

spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu wyboru dokonuje spółdzielnia. 

 

<Art. 3
1
. 

1. Rada nadzorcza podejmuje uchwałę o ustaniu członkostwa w terminie miesiąca od 

dnia powzięcia informacji o utracie przez członka spółdzielni spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu albo prawa odrębnej własności lokalu lub 

ekspektatywy albo o rozwiązaniu umów o budowę lokalu, o których mowa w art. 10 i 

art. 18. 

2. W przypadkach określonych w art. 24
1
 ust. 1 i art. 26 ust. 1, przepis ust. 1 stosuje się 

odpowiednio do członkostwa właścicieli lokali, z uwzględnieniem art. 26 ust. 2. 

3. Członkostwo w spółdzielni ustaje po upływie 12 miesięcy od dnia przyjęcia w poczet 

członków spółdzielni, jeżeli członek spółdzielni nie zawrze umowy o budowę lokalu, o 

której mowa w art. 10 lub art. 18, lub umowy o ustanowienie spółdzielczego 

lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. 

4. Członkostwo osób będących założycielami spółdzielni ustaje z upływem 4 lat od dnia 

wpisania spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli w tym okresie nie 

dojdzie do zawarcia umowy o budowę lokalu lub umowy o ustanowienie 

spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielnia nie 

ustanowi na ich rzecz prawa odrębnej własności lokalu. 

5. Jeżeli członek spółdzielni posiada w danej spółdzielni więcej niż jeden tytuł prawny do 

lokalu będący podstawą uzyskania członkostwa, w przypadku utraty wszystkich 
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tytułów prawnych do lokali w tej spółdzielni rada nadzorcza podejmuje uchwałę, 

o której mowa w ust. 1, w terminie  miesiąca od dnia powzięcia informacji o utracie 

ostatniego posiadanego tytułu prawnego do lokalu. 

6. Do uchwały, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy o uchwale o 

wykreśleniu członka ze spółdzielni, o której mowa w art. 24 § 4−10 ustawy z dnia 16 

września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, 996 i 1250 oraz z 2017 

r. poz. 1089).> 

Art. 8
3
. 

1. Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej nie może być zastąpione przez zebranie 

przedstawicieli, jednakże, jeżeli statut tak stanowi, w przypadku gdy liczba członków 

spółdzielni mieszkaniowej przekroczy 500, walne zgromadzenie może być podzielone na 

części. Rada nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części 

walnego zgromadzenia z tym, że nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali 

znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości do różnych części walnego 

zgromadzenia. 

<1
1
. Członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo 

przez pełnomocnika. Przepisu art. 36 § 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 16 września 

1982 r. – Prawo spółdzielcze nie stosuje się.> 

2. Zarząd zwołuje walne zgromadzenie przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po 

upływie roku obrachunkowego. 

3. Zarząd zwołuje walne zgromadzenie także na żądanie: 

1)   rady nadzorczej; 

2)   przynajmniej jednej dziesiątej, nie mniej jednak niż trzech członków, jeżeli 

uprawnienia tego nie zastrzeżono w statucie dla większej liczby członków. 

4. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia powinno być złożone pisemnie z podaniem celu 

jego zwołania. 

5. W przypadku wskazanym w ust. 3 walne zgromadzenie zwołuje się w takim terminie, aby 

mogło się ono odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie 

nastąpi, zwołuje je rada nadzorcza, związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest 

zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt spółdzielni. 

6. O czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego części zawiadamia się 

wszystkich członków na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia walnego 

zgromadzenia lub jego pierwszej części. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, 
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porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów 

uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania 

się z tymi dokumentami. 

7. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem 

obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w ustawie. 

8. Walne zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków. 

9. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części 

walnego zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie 

większość ogólnej liczby członków uczestniczących w walnym zgromadzeniu. Jednakże 

w sprawach likwidacji spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu 

zobowiązań likwidowanej spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej 

wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest aby w 

posiedzeniach wszystkich części walnego zgromadzenia, na których uchwała była 

poddana pod głosowanie, uczestniczyła łącznie co najmniej połowa ogólnej liczby 

uprawnionych do głosowania, chyba, że statut stanowi inaczej. <Uchwałę uważa się za 

podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części walnego 

zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie 

większość ogólnej liczby członków spółdzielni biorących udział w głosowaniu.> 

10. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego 

zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: zarząd, rada nadzorcza i 

członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, 

powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia lub 

jego pierwszej części. 

11. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 10, w 

terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej 

części. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co 

najmniej 10 członków. 

12. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni 

przed posiedzeniem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części. 

13. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod 

głosowanie na walnym zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez 

członków spółdzielni. 
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Art. 9. 

1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 

spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek 

zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i 

w statucie spółdzielni. <W umowie tej spółdzielnia określa termin, po upływie którego 

członek spółdzielni może wystąpić z żądaniem zawarcia, na zasadach określonych w 

art. 12 ust. 1, umowy przeniesienia własności lokalu albo wskazuje, że lokal nie może 

być przedmiotem takiej umowy.> 

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku 

stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni. 

3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na 

spadkobierców i nie podlega egzekucji. 

4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między 

członkiem a spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do 

lokalu mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie 

pisemnej. 

5. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo 

do małżonków. 

6. Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się 

odpowiednio przepisy o ochronie własności. 

7. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części 

lokalu mieszkalnego nie wymaga zgody spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze 

zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli 

wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz 

spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia spółdzielni o tej 

czynności. 

7
1
. Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu mieszkalnego lub jego 

części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do 

tego lokalu. 

8. Jeżeli spółdzielnia, na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie 

odrębną własność lokalu mieszkalnego, przeniesienie własności lokalu mieszkalnego 

może nastąpić wyłącznie na rzecz członka, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do 

tego lokalu. 
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Art. 10. 

1. Z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego 

prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, 

zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do 

zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego 

prawa do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać: 

1)   zobowiązanie członka spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w 

części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego 

określonego w umowie; 

2)   określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które 

będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu; 

3)   określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu; 

<3
1
) wskazanie terminu, po upływie którego członek spółdzielni może wystąpić 

z żądaniem zawarcia, na zasadach określonych w art. 12 ust. 1, umowy 

przeniesienia własności lokalu albo wskazanie, że lokal nie może być 

przedmiotem takiej umowy;> 

4)   inne postanowienia określone w statucie. 

2. Członek, o którym mowa w ust. 1, wnosi wkład mieszkaniowy według zasad określonych 

w statucie w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy przypadającym 

na jego lokal a uzyskaną przez spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych 

środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Jeżeli część wkładu 

mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na 

sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany uczestniczyć w 

spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal. 

3. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do 

użytkowania. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

Art. 11. 

1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania 

członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w niniejszym rozdziale. 

1
1
. Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do 

lokalu mieszkalnego z następujących przyczyn: 
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1)   jeżeli członek pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokal niezgodnie z jego 

przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy 

urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w 

sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym 

korzystanie z innych lokali, lub 

2)   jeżeli członek jest w zwłoce z uiszczeniem opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, za 6 

miesięcy. 

1
2
. W wypadku gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje 

małżonkom, spółdzielnia może podjąć uchwałę, o której mowa w ust. 1
1
, wobec jednego 

albo obojga małżonków. 

1
3
. Do uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 

stosuje się odpowiednio przepisy ustawy - Prawo spółdzielcze o uchwale o wykluczeniu 

członka ze spółdzielni. 

1
4
. Z chwilą gdy wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na 

podstawie uchwały, o której mowa w ust. 1
1
 i 1

2
, stanie się skuteczne, ustaje członkostwo 

w spółdzielni. 

2. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 

spółdzielnia, z zastrzeżeniem art. 15, ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia 

opróżnienia lokalu, zgodnie z postanowieniami statutu, przetarg na ustanowienie odrębnej 

własności tego lokalu, zawiadamiając o przetargu w sposób określony w statucie oraz 

przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają 

członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość 

zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. W 

przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. 

Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka jest wpłata 

wartości rynkowej lokalu. 

2
1
. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 

spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca 

osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia 

uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez 

spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu. 

2
2
. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań 

spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w 
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szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli spółdzielnia skorzystała z 

pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również 

nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz 

kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, a także koszty określenia wartości 

rynkowej lokalu. 

2
3
. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu 

umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają członka 

spółdzielni, na rzecz którego spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu. 

2
4
. Warunkiem wypłaty, o której mowa w ust. 2

1
, jest opróżnienie lokalu. 

 

uwaga: 

poniższy ust. 2
5 

został dodany ustawą z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o 

niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych 

ustaw 

2
5
. Przepisów ust. 2 nie stosuje się do lokali mieszkalnych wybudowanych przy 

wykorzystaniu finansowania zwrotnego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 

26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. 

Dla takich lokali, w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 

mieszkalnego, spółdzielnia mieszkaniowa może ustanowić spółdzielcze lokatorskie prawo 

do lokalu mieszkalnego wyłącznie na rzecz osób spełniających warunki, o których mowa 

w art. 30 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach 

popierania budownictwa mieszkaniowego. 

<2
6
. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 

mieszkalnego, gdy ten lokal nie podlega zbyciu w drodze przetargu na podstawie ust. 

2, spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego 

wniesioną część, zwaloryzowane według wartości rynkowej lokalu. W rozliczeniu 

tym nie uwzględnia się długu obciążającego członka spółdzielni z tytułu 

przypadającej na niego części zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na 

sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami, o którym mowa w 

art. 10 ust. 2. 

2
7
. W przypadku, o którym mowa w ust. 2

6
, warunkiem zwrotu wartości wkładu 

mieszkaniowego albo jego części jest: 
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1) wniesienie wkładu mieszkaniowego przez członka spółdzielni i zawarcie umowy o 

ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego 

wygasło prawo przysługujące innej osobie;  

2) opróżnienie lokalu, chyba że członek spółdzielni zawierający umowę o ustanowienie 

spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło 

prawo przysługujące innej osobie, wyrazi pisemną zgodę na dokonanie wypłaty 

pomimo nieopróżnienia lokalu. 

2
8

. W przypadku, o którym mowa w ust. 2
7
 pkt 1, z wkładu mieszkaniowego potrąca się 

kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, a także koszty określenia 

wartości rynkowej lokalu. 

2
9
. Członek spółdzielni zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego 

prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej 

osobie, wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości, o której mowa w ust. 2
6
, oraz 

zobowiązuje się do spłaty długu obciążającego tę osobę z tytułu przypadającej na nią 

części zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy 

danego lokalu wraz z odsetkami.> 

3. Umowa spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, zawarta z innym członkiem przed 

wygaśnięciem prawa do tego lokalu, jest nieważna. 

 

Art. 12. 

1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 

mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę 

przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego: 

1)   spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o 

których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności odpowiedniej części 

zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami, a jeżeli spółdzielnia skorzystała z 

pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków - spłaty przypadającej 

na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu przez 

spółdzielnię do budżetu państwa; 

2)   spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1. 

1
1
. (utracił moc). 

1
2
. Spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, w terminie 6 

miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość 



- 10 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub spółdzielni nie przysługuje prawo 

własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała sama budynek 

lub wybudowali go jej poprzednicy prawni. 

1
3
. W przypadku lokalu mieszkalnego wybudowanego z udziałem kredytu udzielonego przez 

Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, 

spłata przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 

podlega odprowadzeniu przez spółdzielnię mieszkaniową do Funduszu Dopłat, o którym 

mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów 

mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. Nr 230, poz. 1922, z późn. zm.). 

<1
4
. W przypadku gdy umowa o budowę lokalu lub umowa o ustanowienie 

spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przewiduje możliwość 

przeniesienia własności lokalu w określonym terminie, członek spółdzielni może 

wystąpić z żądaniem, o którym mowa w ust. 1, po upływie określonego w niej 

terminu.> 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu 

umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu 

wieczystoksięgowym obciążają członka spółdzielni, na rzecz którego spółdzielnia 

dokonuje przeniesienia własności lokalu. 

5. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu 

umowy, o której mowa w ust. 1, wynosi 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o 

którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę. 

Art. 15. 

 1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w 

następstwie niedokonania czynności, o których mowa w art. 13, roszczenia o przyjęcie do 

spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do 

lokalu mieszkalnego przysługują dzieciom i innym osobom bliskim. 

2. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na 

podstawie art. 11 lub niedokonania czynności, o których mowa w art. 14, roszczenia o 

przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego 
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prawa do lokalu mieszkalnego przysługują małżonkowi, dzieciom i innym osobom 

bliskim. 

<2
1
. Postanowienia umów, o których mowa w ust. 1 i 2, są tożsame z postanowieniami 

ostatnio zawartej umowy w zakresie możliwości przeniesienia własności lokalu.> 

3. W wypadku ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o 

ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego osobom, o 

których mowa w ust. 2, które miały wspólnie z członkiem zamieszkać w tym lokalu, 

przysługują roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy zgodnie z 

postanowieniami umowy o budowę lokalu. 

4. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1-3, konieczne jest złożenie w terminie 

jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do 

zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 

mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w 

postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba 

uprawniona na podstawie ust. 1 albo 2 zamieszkiwała odpowiednio razem z byłymi 

małżonkami lub jednym z nich albo z byłym członkiem. Po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje 

spółdzielnia. 

5. Osoba przyjęta w poczet członków spółdzielni w wypadku, o którym mowa w ust. 3, staje 

się stroną umowy o budowę lokalu wiążącej osobę, której członkostwo ustało. 

6. W wypadku wygaśnięcia roszczeń lub braku uprawnionych osób, o których mowa w ust. 3, 

spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu ustaloną zgodnie z 

art. 11 ust. 2
1
 i 2

2
. 

7. W wypadku ustania członkostwa w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o budowę 

lokalu osobom, o których mowa w ust. 3, przysługują roszczenia o przyjęcie do 

spółdzielni i zawarcie umowy. 

 

Art. 17
1
. 

1 (uchylony). 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 
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[6. 
(6)

 Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu, jeżeli odpowiada on wymaganiom statutu. Dotyczy to 

również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.] 

<6. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków spółdzielni nabywcy 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Dotyczy to również spadkobiercy, 

zapisobiercy i licytanta.> 

[Art. 19. 

1. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w art. 18 ust. 1, powstaje roszczenie o 

ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej "ekspektatywą odrębnej własności 

lokalu". Ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest zbywalna, wraz z wkładem 

budowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega 

egzekucji. 

2. 
(7)

 Nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu obejmuje również wniesiony wkład 

budowlany albo jego część i staje się skuteczne z chwilą przyjęcia w poczet członków 

nabywcy lub spadkobiercy, z tym że w razie kolejnego zbycia ekspektatywy przed 

przyjęciem poprzedniego nabywcy w poczet członków zbycie to staje się skuteczne z 

chwilą przyjęcia kolejnego nabywcy w poczet członków. Przepis art. 23 stosuje się 

odpowiednio. 

3. Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu powinna być zawarta w formie aktu 

notarialnego.] 

<1. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w art. 18 ust. 1, powstaje ekspektatywa. 

Ekspektatywa jest zbywalna wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną 

częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.  

2. Nabycie ekspektatywy obejmuje również wniesiony wkład budowlany albo jego część. 

Przepis art. 23 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

3. Umowa zbycia ekspektatywy powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.> 

 

Art. 21. 

1. [Spółdzielnia ustanawia na rzecz członka odrębną własność lokalu najpóźniej w terminie 3 

miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest 

wymagane pozwolenie na użytkowanie - najpóźniej w terminie 3 miesięcy od uzyskania 

takiego pozwolenia.] <Spółdzielnia ustanawia na rzecz członka spółdzielni lub 

nabywcy ekspektatywy odrębną własność lokalu najpóźniej w terminie 3 miesięcy po 
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jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane 

pozwolenie na użytkowanie – najpóźniej w terminie 3 miesięcy od uzyskania takiego 

pozwolenia.> 

 Na żądanie członka spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan 

realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu. 

2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób 

wskazanych przez członka spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienie 

takiego prawa. 

Art. 24
1
. 

 1. Większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej 

nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, może 

podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością 

wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności 

lokali. Do podjęcia uchwały stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 1a, art. 31 i 32 

ustawy o własności lokali. 

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, nie narusza przysługujących członkom spółdzielni 

spółdzielczych praw do lokali. 

<3. Spółdzielnia mieszkaniowa w terminie 12 miesięcy po upływie roku 

obrachunkowego, w którym powstała wspólnota mieszkaniowa, rozlicza z 

właścicielami lokali wchodzących w skład nieruchomości, w której powstała 

wspólnota mieszkaniowa, zaewidencjonowane wpływy i wydatki funduszu 

remontowego oraz pozostałe nakłady poczynione na remont tej nieruchomości. 

4. Od dnia powstania wspólnoty mieszkaniowej właściciele lokali są obowiązani 

uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości 

stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania 

przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu.> 

 

[Art. 26. 

1. Jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości 

została wyodrębniona własność wszystkich lokali, po wyodrębnieniu własności ostatniego 

lokalu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, 

niezależnie od pozostawania przez właścicieli członkami spółdzielni. 
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2. Właściciele lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i 

utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do 

wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu.] 

 

<Art. 26. 

1. Jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej 

nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali, po upływie 

3 miesięcy od dnia wyodrębnienia własności ostatniego lokalu stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, chyba że podjęta zostanie 

uchwała, o której mowa w ust. 2. 

2. W terminie 3 miesięcy od dnia wyodrębnienia własności ostatniego lokalu większość 

właścicieli lokali w budynku lub w budynkach położonych w obrębie danej 

nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, 

może podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu 

nieruchomością wspólną stosuje się odpowiednio art. 27. Do podjęcia uchwały 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 1a, art. 31 i art. 32 ustawy z dnia 24 

czerwca 1994 r. o własności lokali. 

3. Spółdzielnia w terminie 14 dni od dnia wyodrębnienia własności ostatniego lokalu w 

określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości 

zawiadamia o tym na piśmie właścicieli lokali w tej nieruchomości. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 24
1
 ust. 3 i 4.> 

 

Art. 48. 

[1. 
(9)

 Na pisemne żądanie najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed 

przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa 

państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, 

spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z nim umowę przeniesienia własności lokalu, po 

dokonaniu przez niego: 

1)   spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu lokalu; 

2)   wpłaty wkładu budowlanego określonego przez zarząd spółdzielni w wysokości 

proporcjonalnej do powierzchni użytkowej zajmowanego mieszkania wynikającej ze 

zwaloryzowanej ceny nabycia budynku, jeżeli spółdzielnia nabyła budynek odpłatnie.] 
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<1. Na pisemne żądanie najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego, będącego przed 

przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową mieszkaniem przedsiębiorstwa 

państwowego, państwowej osoby prawnej lub spółki Skarbu Państwa, o której mowa 

w ustawie z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych 

budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1381) lub ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących 

własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem 

Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących 

własnością Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 52), jeżeli w dniu jego przejęcia 

najemca był stroną umowy najmu tego lokalu, spółdzielnia zawiera z nim umowę 

przeniesienia własności lokalu, po dokonaniu przez niego: 

1) spłaty kosztów poniesionych przez spółdzielnię tytułem nakładów koniecznych 

przeznaczonych na utrzymanie budynku, w którym znajduje się lokal, oraz 

zwiększających wartość budynku, w którym znajduje się zajmowany lokal, w 

wysokości proporcjonalnej do powierzchni użytkowej tego lokalu, w przypadku 

gdy spółdzielnia nabyła budynek nieodpłatnie; 

2) wpłaty kwoty określonej przez zarząd spółdzielni w wysokości proporcjonalnej 

do powierzchni użytkowej zajmowanego lokalu wynikającej ze zwaloryzowanej 

według wartości rynkowej ceny nabycia budynku, w przypadku gdy spółdzielnia 

nabyła budynek odpłatnie; 

3) spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu.> 

<1
1
. Najemca nie jest obowiązany do spłaty kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w 

takiej części, w jakiej znalazły pokrycie w otrzymanej przez spółdzielnię premii 

termomodernizacyjnej lub premii remontowej, o których mowa w ustawie z dnia 21 

listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2017 r. poz. 

130). 

1
2
. Rada nadzorcza może podjąć uchwałę o zasadach udzielania bonifikaty od kwoty, o 

której mowa w ust. 1 pkt 2.> 

2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również osobie bliskiej w stosunku do 

najemcy, o którym mowa w ust. 1. 

3. (utracił moc). 

[4. Kaucje mieszkaniowe, o których mowa w art. 7 ust. 3 w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z 

dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków 
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mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. Nr 119, poz. 567, z późn. zm.) 

podlegają zaliczeniu na poczet wkładu budowlanego lub na poczet pokrycia kosztów, o 

których mowa w ust. 3
(10)

. 

5. Wysokość kaucji mieszkaniowej zaliczonej na poczet wkładu budowlanego waloryzuje się 

proporcjonalnie do wartości rynkowej lokalu. W pozostałych przypadkach zwrot kaucji 

następuje w wysokości środków przekazanych spółdzielni przez przedsiębiorstwo 

państwowe, państwową osobę prawną lub państwową jednostkę organizacyjną.] 

<4. Kaucje mieszkaniowe, o których mowa w art. 7 ust. 3 w związku z art. 9 ust. 1 

ustawy z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych 

budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe, podlegają zaliczeniu na 

poczet kosztów lub kwoty, o których mowa w ust. 1. 

5. Wysokość kaucji mieszkaniowej zaliczonej na poczet kwoty, o której mowa w ust. 1 

pkt 2, waloryzuje się proporcjonalnie do wartości rynkowej lokalu, a w przypadku 

kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zwrot kaucji następuje w wysokości 

środków przekazanych spółdzielni przez przedsiębiorstwo państwowe, państwową 

osobę prawną lub spółkę Skarbu Państwa.> 

6. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu 

umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu 

wieczystoksięgowym obciążają najemcę, na rzecz którego spółdzielnia dokonuje 

przeniesienia własności lokalu. 

7. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu 

umowy, o której mowa w ust. 1, wynosi 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o 

którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1822, z późn. zm.) 

Art. 831. 

§ 1. Nie podlegają egzekucji: 

1)   sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w 

sprawach służbowych; 
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2)   sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, 

wsparcia), chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z 

urzeczywistnieniem tych celów albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego; 

2a)   środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), chyba że wierzytelność 

egzekwowana powstała w związku z realizacją projektu, na który środki te były 

przeznaczone; 

3)   prawa niezbywalne, chyba że możność ich zbycia wyłączono umową, a przedmiot 

świadczenia nadaje się do egzekucji albo wykonanie prawa może być powierzone 

komu innemu; 

4)   (utracił moc); 

5)   świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń 

majątkowych, w granicach określonych w drodze rozporządzenia przez Ministrów 

Finansów
(60)

 i Sprawiedliwości; nie dotyczy to egzekucji mającej na celu zaspokojenie 

roszczeń z tytułu alimentów; 

6)   świadczenia z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 i 1583); 

7)   wierzytelności przypadające dłużnikowi z budżetu państwa lub od Narodowego 

Funduszu Zdrowia z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) przed 

ukończeniem udzielania tych świadczeń, w wysokości 75% każdorazowej wypłaty, 

chyba że chodzi o wierzytelności pracowników dłużnika lub świadczeniodawców, o 

których mowa w art. 5 pkt 41 lit. a i b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

8)    sumy przyznane orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jeżeli 

egzekwowana wierzytelność przysługuje Skarbowi Państwa; 

9)    świadczenie integracyjne w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. poz. 225 i 1211 oraz z 2015 r. poz. 1220 i 

1567)[.] <;> 

<10) wierzytelności przysługujące spółdzielni mieszkaniowej wobec członków 

spółdzielni i osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługuje 
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spółdzielcze prawo do lokalu albo własność lokalu, z tytułu opłat, o których 

mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 oraz z 2015 r. poz. 201), chyba że wierzytelność 

egzekwowana powstała w związku z wykonaniem przez wierzyciela zobowiązań, 

które miały być zaspokojone z opłat, o których mowa w art. 4 tej ustawy.> 

§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1-2a i 7, nie podlegają egzekucji również 

sumy i świadczenia w naturze już wypłacone lub wydane, a w przypadku, o którym mowa 

w § 1 pkt 2a, nie podlegają egzekucji również środki trwałe oraz wartości niematerialne i 

prawne powstałe w ramach realizacji projektu, na który były przeznaczone środki 

pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przez okres jego 

trwałości wskazany w umowie o dofinansowanie projektu. 

§ 3. (uchylony). 

<§ 4. Przepis § 1 pkt 10 stosuje się odpowiednio do wierzytelności przysługujących 

spółdzielni mieszkaniowej wobec najemców spółdzielczych lokali mieszkalnych, 

które przed przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową były mieszkaniami 

przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub spółki Skarbu 

Państwa, o której mowa w ustawie z dnia 12 października 1994 r. o zasadach 

przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa 

państwowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1381) lub ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, 

niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób 

prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz. U. z 

2016 r. poz. 52).> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, 

996 i 1250 oraz z 2017 r. poz. 1089) 

 

Art. 91. 

§ 1. Każda spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata, a w okresie 

pozostawania w stanie likwidacji corocznie, poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, 
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gospodarności i rzetelności całości jej działania. Lustracja obejmuje okres od poprzedniej 

lustracji. 

§ 1
1
. W spółdzielniach mieszkaniowych w okresie budowania przez nie budynków 

mieszkalnych i rozliczania kosztów budowy tych budynków, a także w spółdzielniach w 

stanie likwidacji, lustrację przeprowadza się corocznie. 

§ 1
2
. Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa nie podda się badaniu lustracyjnemu przewidzianemu 

w § 1 i § 1
1
, związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada 

Spółdzielcza przeprowadza z własnej inicjatywy badanie lustracyjne działalności 

spółdzielni na jej koszt. 

§ 2. Spółdzielnia może wystąpić w każdym czasie o przeprowadzenie lustracji całości lub 

części jej działalności albo tylko określonych zagadnień. Lustracja może być 

przeprowadzona na żądanie walnego zgromadzenia, rady lub 1/5 członków spółdzielni. 

§ 2
1
. Celem lustracji jest: 

1)   sprawdzenie przestrzegania przez spółdzielnię przepisów prawa i postanowień statutu; 

2)   zbadanie przestrzegania przez spółdzielnię prowadzenia przez nią działalności w interesie 

ogółu członków; 

3)   kontrola gospodarności, celowości i rzetelności realizacji przez spółdzielnię jej celów 

ekonomicznych, socjalnych oraz kulturalnych; 

4)   wskazywanie członkom na nieprawidłowości w działalności organów spółdzielni; 

5)   udzielanie organizacyjnej i instruktażowej pomocy w usuwaniu stwierdzonych 

nieprawidłowości oraz w usprawnieniu działalności spółdzielni. 

§ 3. Lustrację przeprowadzają właściwe związki rewizyjne w spółdzielniach w nich 

zrzeszonych. Spółdzielnie niezrzeszone zlecają odpłatne przeprowadzenie lustracji 

wybranemu związkowi rewizyjnemu lub Krajowej Radzie Spółdzielczej. 

§ 4. Lustratora wyznacza związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub 

Krajowa Rada Spółdzielcza. Obowiązki lustratora może pełnić osoba, która uzyskała 

uprawnienia lustracyjne wydane przez Krajową Radę Spółdzielczą. Kryteria 

kwalifikacyjne lustratorów oraz tryb przeprowadzania lustracji określa Krajowa Rada 

Spółdzielcza. 

<§ 4
1
. W przypadku badania lustracyjnego spółdzielni mieszkaniowych lustratorem nie 

może być osoba będąca członkiem zarządu jakiejkolwiek spółdzielni mieszkaniowej, 

prokurentem, likwidatorem, a także zatrudniony lub świadczący usługi na rzecz 

jakiejkolwiek spółdzielni mieszkaniowej główny księgowy, radca prawny lub 



- 20 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

adwokat. Zakaz ten stosuje się także do innych osób, o ile podlegają bezpośrednio 

członkowi zarządu lub likwidatorowi.> 

§ 5. Jeżeli działalność lustratora jest niezgodna z prawem, a także jeżeli lustrator nie 

zachowuje w tajemnicy wiadomości o działalności spółdzielni uzyskanych przy lustracji, 

Krajowa Rada Spółdzielcza z własnej inicjatywy lub na wniosek związku rewizyjnego, w 

którym spółdzielnia jest zrzeszona, może go pozbawić uprawnień lustratora. Zachowanie 

tajemnicy nie obowiązuje wobec organów lustrowanej spółdzielni, związku rewizyjnego, 

który lustratora wyznaczył, Krajowej Rady Spółdzielczej oraz organów wymiaru 

sprawiedliwości. 

§ 6. Uchwała Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie pozbawienia uprawnień lustratora jest 

ostateczną decyzją w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, 

który stosuje się odpowiednio. 

 

[Art. 93a. 

§ 1. 
(4)

 Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa ma prawo żądania informacji i danych, dotyczących 

organizacji i działalności spółdzielni mieszkaniowych, niezbędnych do dokonywania 

oceny zgodności z prawem i gospodarności działalności spółdzielni. 

§ 2. W przypadku naruszenia prawa przez spółdzielnię mieszkaniową minister występuje do 

właściwego związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub do Krajowej 

Rady Spółdzielczej z wnioskiem o przeprowadzenie lustracji. Lustrację przeprowadza się 

na koszt spółdzielni. 

§ 3. Lustrację, o której mowa w § 2, związek rewizyjny lub Krajowa Rada Spółdzielcza ma 

obowiązek wszcząć w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku ministra. 

§ 4. Podmiot przeprowadzający lustrację obowiązany jest przesłać protokół z czynności 

lustracyjnych ministrowi. 

§ 5. W przypadku niewykonania przez spółdzielnię mieszkaniową wniosków z 

przeprowadzonej lustracji minister nakazuje jej uwzględnienie tych wniosków w terminie 

3 miesięcy.] 

<Art. 93a. 

§ 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa ma prawo żądania informacji, danych i 
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dokumentów, dotyczących organizacji i działalności spółdzielni mieszkaniowych, 

niezbędnych do dokonywania oceny zgodności z prawem działalności spółdzielni. 

§ 2. W przypadku podejrzenia naruszenia prawa przez spółdzielnię mieszkaniową 

minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa może wystąpić do właściwego związku 

rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub do Krajowej Rady 

Spółdzielczej z wnioskiem o przeprowadzenie lustracji. Lustrację przeprowadza się 

na koszt spółdzielni. 

§ 3. Lustracja, o której mowa w § 2, może obejmować całość albo część działalności 

spółdzielni albo tylko określone zagadnienia. 

§ 4. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa może wystąpić z wnioskiem o lustrację danej 

spółdzielni nie częściej niż raz w roku. 

§ 5. Lustrację, o której mowa w § 2, związek rewizyjny lub Krajowa Rada Spółdzielcza 

wszczyna w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku ministra. 

§ 6. Podmiot przeprowadzający lustrację obowiązany jest przesłać protokół z czynności 

lustracyjnych ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania 

i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.> 

 

 

 


