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STATUT 
SPÓŁDZIELNI BUDOWY DOMÓW 

JEDNORODZINNYCH „PATIO” w Warszawie 
 

DZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia Budowy Domów Jednorodzinnych „PATIO” 

w Warszawie zwana jest dalej „Spółdzielnią”. 

 

§ 2 

1. Siedzibą Spółdzielni jest miasto st. Warszawa. 

Adres Spółdzielni: ul. Zapłocie 42E, 02-970 Warszawa. 

2. Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony. 

3. Spółdzielnia działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. 

z 1995 r. Nr 54, poz. 288 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 

mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. 

 

§ 3 

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi 

i niemieszkalnymi (kod PKD: 6832 Z) 
 

§ 4 

1. Przedmiot swojej działalności Spółdzielnia realizuje poprzez zapewnienie obsługi i utrzymania w 

odpowiednim stanie infrastruktury na terenie Osiedla Zapłocie w Warszawie, również poprzez 

prowadzenie działalności inwestycyjnej w tym zakresie. Osiedle Zapłocie stanowi obszar, 

którego granice określone są w Rozdz. 1 Art. 2 Uchwały Nr 93 Rady Gminy Warszawa 

Wilanów, z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Osiedla Zapłocie. 

2. Spółdzielnia może zarządzać urządzeniami infrastruktury Osiedla również na potrzeby osób 

zamieszkałych na jego terenie lub mających tu swoją siedzibę, a nie będących członkami 

Spółdzielni. 

 

DZIAŁ II 
Członkowie. Ich prawa i obowiązki. 

§ 5 

1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna lub prawna, posiadająca prawo własności do 

nieruchomości na terenie Osiedla Zapłocie, spełniająca jednocześnie przynajmniej jeden z dwóch 

warunków: 

 1) jest współwłaścicielem nieruchomości wspólnych na terenie Osiedla Zapłocie, 

 2) dla posiadanej przez niej nieruchomości została wniesiona opłata na budowę infrastruktury 

osiedlowej. 

2. Członkiem spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby prawo własności do nieruchomości 

przysługiwało tylko jednemu z nich. 

 

§ 6 

1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest złożenie deklaracji oraz wniesienie wpisowego i 

zadeklarowanych udziałów zgodnie z wymaganiami określonymi w § 9. Deklaracja powinna być 
złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, być podpisana przez przystępującego do 

Spółdzielni, zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania, a w przypadku osoby prawnej – jej 

nazwę i adres siedziby oraz adres i dane dotyczące posiadanej nieruchomości. O zmianie tych 

danych członek zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić Spółdzielnię na piśmie. 

2. Organem Spółdzielni właściwym do przyjmowania członków jest Zarząd. Przyjęcie członka do 
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Spółdzielni powinno być potwierdzone na jego deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu z 

podaniem daty uchwały o przyjęciu. 

3. Uchwała o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni powinna być podjęta w ciągu 1 miesiąca od 

daty złożenia deklaracji członkowskiej. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o 

uchwale odmawiającej przyjęcia Zarząd zawiadamia zainteresowaną osobę w ciągu 2 tygodni od 

dnia jej podjęcia. 

4. W przypadku odmowy przyjęcia zawiadomienie powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie 

o prawie odwołania się do Rady Nadzorczej w terminie 2 tygodni od daty otrzymania 

zawiadomienia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą w ciągu 2 miesięcy 

od jego wniesienia. 

5. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków osób, które odpowiadają 
wymaganiom statutu oraz którym przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przyznają 
roszczenie przyjęcia do Spółdzielni. 

 

§ 7 

Członkom Spółdzielni przysługuje: 

 1) prawo brania udziału w Walnym Zgromadzeniu, 

 2) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni, 

 3) prawo brania udziału w życiu Spółdzielni, w tym zgłaszania wniosków oraz skarg 

w sprawach związanych z jej działalnością, 
 4) prawo korzystania wraz z osobami wspólnie zamieszkałymi z urządzeń i usług Spółdzielni, 

 5) prawo przeglądania w lokalu Spółdzielni rejestru członków Spółdzielni oraz rejestru zasobów 

Spółdzielni, 

 6) prawo przeglądania w lokalu Spółdzielni rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych 

oraz protokółów lustracji, 

 7) prawo przeglądania w lokalu Spółdzielni protokółów obrad Walnego Zgromadzenia,  

 8) prawo żądania wydania mu odpisu statutu Spółdzielni wraz z wydanymi na jego podstawie 

regulaminami, 

 9) prawo otrzymania kalkulacji wysokości opłat obciążających członków za eksploatację 
infrastruktury, 

 10) prawo do zaskarżenia do sądu uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodności z 

przepisami prawa lub statutu. 
 11) prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni, 

protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych i umów zawartych przez spółdzielnię z 
osobami trzecimi z tym, że koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem 
statutu pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie. 

 12) spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli 
naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta 
pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi 
spółdzielni znaczną szkodę. 

 

§ 8 

Członkowie Spółdzielni są obowiązani: 

 1) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni, 

 2) wnieść wkład na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego w częściach przypadających na ich 

nieruchomości, 

 3) uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem infrastruktury oraz 

utrzymaniem nieruchomości i urządzeń wspólnych, 

 4) uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów, 

 5) dbać o dobro i rozwój Spółdzielni, o poszanowanie mienia spółdzielczego i jego ochronę, 
 6) zawiadamiać Spółdzielnię w formie pisemnej o zmianach danych zawartych w deklaracji 

członkowskiej, 
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 7) wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały, 

 8) wykonywać inne obowiązki określone w statucie i umowach zawieranych ze Spółdzielnią. 
 

§ 9 

1. Wpisowe wynosi: 200 zł. 

 Członek obowiązany jest wpłacić wpisowe w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o 

przyjęciu w poczet członków Spółdzielni. Wpisowe nie podlega zwrotowi. 

2. Udział wynosi 100 zł. 

 Członek obowiązany jest zadeklarować co najmniej 1 udział i wpłacić go w ciągu 7 dni od daty 

otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni. 

 

§ 10 

1. Członek Spółdzielni nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłat dokonanych na 

udziały. Po ustaniu członkostwa, zwrot udziału następuje w całości w ciągu 2 miesięcy od daty 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok, w którym ustało członkostwo. 

2. Jeżeli z zatwierdzonego sprawozdania finansowego będzie wynikało, że Spółdzielnia poniosła 

straty, na pokrycie których nie wystarcza fundusz zasobowy, kwota podlegającego zwrotowi 

udziału ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do zmniejszenia funduszu udziałowego wskutek 

pokrycia strat ze środków tego funduszu. 

 

Postępowanie wewnątrzspółdzielcze 
§ 11 

1. Wnioski i skargi członków skierowane do Zarządu, jeśli statut nie stanowi inaczej, powinny być 
rozpatrzone przez Zarząd w ciągu 2 tygodni, a jeśli sprawa wymaga przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego - w ciągu 1 miesiąca od dnia ich złożenia. O sposobie załatwienia 

wniosku lub skargi Zarząd zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie w ciągu siedmiu dni 

od dnia jego rozpatrzenia.  

2. W razie odmownego załatwienia wniosku w sprawie wynikającej ze stosunku członkostwa 

Zarząd jest obowiązany podać uzasadnienie i pouczyć o prawie wniesienia odwołania do Rady 

Nadzorczej w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia 

i o skutkach nie zachowania tego terminu. Jeżeli we wskazanym terminie członek nie złoży 

odwołania, uchwała Zarządu staje się ostateczna. 

3. Rada Nadzorcza jest obowiązana rozpatrzyć odwołanie członka w ciągu 2 miesięcy od dnia jego 

wniesienia i doręczyć odwołującemu się odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem w terminie 7 

dni od dnia jej podjęcia. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie odwoławczym jest w 

postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczna. 

4. Termin do wniesienia odwołania wynosi 2 tygodnie od daty doręczenia członkowi na piśmie 

zawiadomienia o uchwale wraz z uzasadnieniem, a termin rozpatrzenia odwołania: 

 1) przez Radę Nadzorczą wynosi 2 miesiące, 

 2) przez Walne Zgromadzenie wynosi 12 miesięcy. 

 Zawiadomienie powinno zawierać także pouczenie o prawie odwołania się od uchwały, terminie 

do wniesienia odwołania i o skutkach jego nie zachowania. 

5. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczna. Odpis 

uchwały wraz z jej uzasadnieniem doręcza się odwołującemu członkowi w terminie 2 tygodni od 

jej podjęcia. 

6. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli 

opóźnienie nie przekracza 6 miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi 

okolicznościami. 

7. Zarząd Spółdzielni obowiązany jest doręczyć odwołującemu się członkowi odpis uchwały organu 

odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem w terminie dwóch 2 tygodni  od daty podjęcia uchwały. 

 

 

§ 12 
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1. Wniesienie odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym powoduje zawieszenie biegu 

przedawnienia, jednakże przez okres nie dłuższy niż 1 rok od dnia, w którym organ odwoławczy 

powinien rozpatrzyć odwołanie. 

2. Wniesienie przez członka odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym nie ogranicza go 

w dochodzeniu swych praw w drodze sądowej.  

3. W sprawach o wykluczenie lub wykreślenie członka z rejestru członków Spółdzielni, członek 

może dochodzić na drodze sądowej swych praw dopiero po wyczerpaniu postępowania 

wewnątrzspółdzielczego przewidzianego w niniejszym rozdziale lub po bezskutecznym upływie 

terminów do podjęcia uchwały przez organ odwoławczy. 

 

Ustanie członkostwa 
§ 13 

Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek: 

 1) wystąpienia członka ze Spółdzielni, 

 2) wykluczenia ze Spółdzielni, 

 3) wykreślenia ze Spółdzielni, 

 4) śmierci członka, a w przypadku osoby prawnej – jej ustania. 

 

§ 14 

1. Członek Spółdzielni może wystąpić za wypowiedzeniem złożonym na piśmie. 

2. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni i rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego 

następującego po złożeniu wypowiedzenia. 

3. Za datę wystąpienia uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia. 

 

§ 15 

Członek może zostać wykluczony ze Spółdzielni w szczególności w przypadku, gdy: 

1. Uporczywie narusza przepisy statutu, regulaminów, uchwał organów Spółdzielni. 

2. Nie wywiązuje się z zobowiązań wobec Spółdzielni. 

3. Świadomie działa na szkodę Spółdzielni. 

 

§ 16 

Wykreślenie członka z rejestru członków Spółdzielni może nastąpić z powodu zbycia przez członka 

prawa do nieruchomości lub prawa do nieruchomości wspólnej na terenie Osiedla Zapłocie. 

 

§ 17 

1. Wykluczenia lub wykreślenia członka dokonuje Rada Nadzorcza po uprzednim wysłuchaniu jego 

wyjaśnień. 
2. Zawiadomienie o terminie posiedzenia RN powinno być dostarczone członkowi w formie 

pisemnej, z potwierdzeniem otrzymania, pod wskazany przez niego adres, aktualizowany 

zgodnie z § 8, pkt 6 Statutu. Zawiadomienie powinno zawierać informację o prawie obecności 

członka na posiedzeniu oraz wskazanie stawianych członkowi zarzutów. Jeśli członek 

prawidłowo zawiadomiony nie przybędzie na posiedzenie i nie zawiadomi Spółdzielni o 

ważnych przyczynach nieobecności Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także podczas jego 

nieobecności. 

3. O wykluczeniu lub wykreśleniu z rejestru członków Zarząd zawiadamia wykluczonego lub 

wykreślonego listem poleconym lub pismem za pokwitowaniem odbioru, w ciągu 14 dni od dnia 

podjęcia uchwały. Zawiadomienie powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o trybie i 

terminie odwołania. 

4. Wykluczenie lub wykreślenie członka staje się skuteczne z dniem doręczenia zawiadomienia o 

decyzji Rady Nadzorczej. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany 

adresu ma moc prawną doręczenia. Odmowa przyjęcia lub nie podjęcie awizowanego powtórnego 

zawiadomienia, jest równoznaczne z doręczeniem. 
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§ 18 

1. Członek wykluczony lub wykreślony z rejestru członków Spółdzielni ma prawo odwołać się od 

uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania 

zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu i uczestniczyć w obradach Walnego 

Zgromadzenia w części jego dotyczącej. 

2. O terminie Walnego Zgromadzenia odwołujący się powinien być zawiadomiony pisemnie, z 

potwierdzeniem otrzymania, pod wskazanym przez niego w odwołaniu adresem co najmniej na 2 

tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Wykluczony lub wykreślony członek ma 

prawo być obecnym na obradach podczas rozpatrywania jego odwołania i je popierać. Jeśli 
prawidłowo powiadomiony o terminie obrad członek na obrady nie przybędzie - Walne 

Zgromadzenie może rozpatrzyć odwołanie bez jego udziału. 

3. O uchwale Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członka na piśmie w ciągu 2 tygodni od 

daty podjęcia uchwały. Jeżeli odwołanie zostało rozpatrzone odmownie, zawiadomienie powinno 

zawierać odpis uchwały z uzasadnieniem oraz informację o sposobie i terminie zaskarżenia 

uchwały do sądu. 

 

§ 19 

1. Członka Spółdzielni, który zmarł, skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia, w którym 

nastąpił zgon. 

2. Osobę prawną, będącą członkiem Spółdzielni, skreśla się ze skutkiem od dnia jej ustania. 

 

Opłaty za używanie infrastruktury 
§ 20 

1. Członkowie Spółdzielni oraz właściciele lub użytkownicy nieruchomości i urządzeń wspólnych, 

nie będący członkami Spółdzielni, są obowiązani do wnoszenia opłat na pokrycie wydatków 

związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości i urządzeń wspólnych, eksploatacją i 

utrzymaniem urządzeń stanowiących mienie Spółdzielni oraz z wykonaniem zobowiązań 
Spółdzielni z innych tytułów. 

2. Wobec osób wymienionych w ust. 1 Spółdzielnia występuje z żądaniem wpłat na fundusz 
infrastruktury przeznaczony na inwestycje służące utrzymaniu urządzeń infrastruktury w 
odpowiednim stanie, a wykraczające poza zakres bieżącej konserwacji. Wysokość wpłaty 
ustalana jest w formie uchwały na Walnym Zgromadzeniu. 

3. Za opłaty, o których mowa w ust. 1-2, solidarnie z członkami Spółdzielni lub użytkownikami 

nieruchomości, odpowiadają stale użytkujące nieruchomość osoby pełnoletnie, z wyjątkiem 

pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z 

nieruchomości. 

 

§ 21 

1. Opłaty, o których mowa w § 20, powinny być uiszczane z góry do dnia 20 każdego miesiąca, za 

miesiąc bieżący. 

2. Od nie wpłaconych w terminie należności, o których mowa w § 20 Spółdzielnia pobiera odsetki 

ustawowe w wysokości obowiązującej w okresie zwłoki. 

3. Członek lub użytkownik nie może potrącić z opłat swoich należności od Spółdzielni. 

4. Wysokość opłat, o których mowa w § 20 ust.1-2, ustalana jest na podstawie kalkulacji 

odpowiadającej rzeczywistym kosztom. 

5. Spółdzielnia jest obowiązana na żądanie członka lub użytkownika przedstawić kalkulację 
wysokości opłat. 

6. O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w 

§ 21 ust. 1-5, co najmniej 2 tygodnie przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później 

niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga 

uzasadnienia na piśmie. 

7. Członkowie Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat w postępowaniu 

wewnątrzspółdzielczym, o którym mowa w §§ 11 i 12, a po jego wyczerpaniu - na drodze 
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sądowej. Wystąpienie na drogę postępowania wewnątrzspółdzielczego lub sądowego nie zwalnia 

wymienionych osób z obowiązku wnoszenia opłat w zmienionej wysokości do czasu 

prawomocnego rozstrzygnięcia sporu. 

 

§ 22 

1. Pożytki i inne przychody z nieruchomości i urządzeń wspólnych służą pokrywaniu 
wydatków związanych z ich eksploatacją i utrzymaniem.  

2. Pożytki i inne przychody Spółdzielnia może przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków 

związanych z eksploatacją, remontami i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym 

członków. 

 

DZIAŁ III 
Organy spółdzielni 

§ 23 

Organami Spółdzielni są: 
1. Walne Zgromadzenie, 

2. Rada Nadzorcza, 

3. Zarząd. 

§ 24 

Wybory do organów Spółdzielni (Rady Nadzorczej i Zarządu), jak również odwoływanie tych 

organów następuje w głosowaniu tajnym. Wybory są dokonywane spośród nieograniczonej liczby 

kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym. 

 

§ 25 

Przy obliczaniu wymaganej większości głosów  podczas wyborów do organów Spółdzielni i przy 

podejmowaniu uchwał przez organy Spółdzielni uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i 

„przeciw”. 

 

Walne zgromadzenie 
§ 26 

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. 

2. Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście a osoba prawna – 

poprzez osoby uprawnione do jej reprezentowania. Członkowie o ograniczonej zdolności do 

czynności prawnych i członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych biorą udział w 

Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli ustawowych. 

3. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów. 

4. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele 

Związku Rewizyjnego, w których Spółdzielnia jest zrzeszona i przedstawiciele Krajowej Rady 

Spółdzielczej.  

5. Inni zaproszeni goście mogą uczestniczyć w nim wyłącznie za zgodą większości członków 

obecnych na Walnym Zgromadzeniu. 

 

§ 27 

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy: 

1)  uchwalenie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni, 

2)  rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i 

sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, 

Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu, 

3)  rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego 

z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie, 

4)  podejmowanie uchwał w sprawie ustalania wysokości stawek funduszu infrastruktury 
przeznaczonego na cele naprawy i modernizacji sieci  infrastruktury technicznej oraz
  wielkości ryczałtowej opłaty partycypacyjnej w budowie, rozbudowie, modernizacji i 
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  utrzymaniu osiedlowej sieci infrastruktury.  
5)  podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat, 

6)  oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań,  
jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, 
7)  podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz 

likwidacji Spółdzielni, 

8)  rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej, 

9)  uchwalanie zmian statutu, 

10) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku lub wystąpienia z niego 

oraz upoważnienie zarządu do podejmowania działań w tym zakresie, 

11) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, 

12) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 

13) uchwalanie regulaminów: obrad Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz innych 

regulaminów, których uchwalanie jest zastrzeżone w statucie do właściwości Walnego 

Zgromadzenia. 

 14) podejmowanie uchwał – na wniosek członka spółdzielni lub inwestora – o włączenie 
planowanych przez nich inwestycji do osiedlowej sieci technicznego uzbrojenia terenu. 
 

§ 28 

1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku, w ciągu 6 miesięcy po 
upływie roku obrachunkowego. 

2. Walne Zgromadzenie może być również zwołane z ważnych powodów przez Zarząd w każdym 

czasie. 

3. Zarząd obowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie: 

 1) Rady Nadzorczej, 

 2) przynajmniej 1/4 członków Spółdzielni, nie mniej jednak niż 15 członków. 
4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego 

zwołania. 

5. W wypadku zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 3 i 4, Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie powinno być zwołane w takim terminie, aby mogło się 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. 

 

§ 29 

 O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia na piśmie 
członków Spółdzielnia na co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 

§ 30 

 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem 

obrad, podanym do wiadomości członkom w terminach i sposób określony w § 29. Zasada ta nie 

dotyczy uchwały o odwołaniu członka Zarządu, któremu Walne Zgromadzenie nie udzieliło 

absolutorium. 

2. Walne Zgromadzenie może zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad 

lub odroczyć rozpatrywanie poszczególnych spraw do następnego Walnego Zgromadzenia. 

3. O zmianach porządku obrad decyduje w głosowaniu większość członków obecnych na Walnym 

Zgromadzeniu. 

§ 31 

 

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych 

członków. 

2. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że ustawa lub statut wymagają 
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kwalifikowanej większości głosów. 

3. Z zastrzeżeniem § 24 głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie. Jednakże na 

żądanie 1/5 członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu zarządza się głosowanie tajne. 

 

§ 32 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni. 

2. Członek Spółdzielni lub Zarząd Spółdzielni może zaskarżyć do sądu w trybie i terminie 

określonym w prawie spółdzielczym uchwałę z powodu jej niezgodności z prawem lub 

postanowieniami statutu. Jednakże uchwałę o wykluczeniu lub wykreśleniu członka z rejestru 

członków może zaskarżyć do sądu tylko członek, który tą uchwałą został wykluczony lub 

wykreślony. 

 

§ 33 

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny 

upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej. 

2. Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego. Funkcji przewodniczącego nie może 
pełnić członek zarządu. 

3. Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad Walnego 

Zgromadzenia. 

 

§ 34 

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący.  

2. Protokoły mogą przeglądać członkowie Spółdzielni oraz upoważnieni przedstawiciele związku 

rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i Krajowej Rady Spółdzielczej. 

3. Protokóły przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat. 

4. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje społecznie. 
5. Członkiem Rady Nadzorczej można być tylko przez dwie kolejne kadencje. 

 

Rada Nadzorcza 
§ 35 

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. 

 

§ 36 

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 do 5 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie. 

2. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani na okres 3 lat spośród członków Spółdzielni. 

3. Kadencja Rady Nadzorczej kończy się z dniem pierwszego Walnego Zgromadzenia w trzecim 

roku kalendarzowym od daty wyborów członków Rady Nadzorczej. 

 

§ 37 

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. 

2. Przed upływem kadencji mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w trybie natychmiastowym 

wskutek: 

 1) odwołania większością 2/3 głosów przez organ, który dokonał wyboru, 

 2) zrzeczenia się mandatu, 

 3) ustania członkostwa w Spółdzielni. 

3. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, Walne Zgromadzenie 

Spółdzielni dokonuje wyboru nowego członka Rady Nadzorczej.  

 

§ 38 

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy: 

 1) uchwalanie planów gospodarczych, 

 2) wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa. 

 3) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez: 
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   a) badanie okresowych sprawozdań finansowych, 

   b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze 

szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków. 

   c) nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia, 

   d) przeprowadzanie kontroli realizowania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej 

członków, 

 4) kontrola wykonania planów gospodarczych Spółdzielni, badanie okresowych zamknięć 
rachunkowych i stanu majątkowego Spółdzielni, 

 5) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych, 

 6) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki 

kontroli i ocenę sprawozdań finansowych, 

 7) uczestniczenie w lustracji Spółdzielni przeprowadzanej przez uprawniony związek rewizyjny, 

w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajową Radę Spółdzielczą, 
 8) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania Spółdzielni do organizacji społecznych 

oraz występowania z nich, 

 9) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni, 

 10) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych, dokonywanych między Spółdzielnią 
a członkiem Zarządu lub przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz 

reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach. Do reprezentowania Spółdzielni 

wystarczy 2 członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych, 

 11) uchwalanie zasad rozliczania kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem 

nieruchomości wspólnych, nieruchomości powierzonych Spółdzielni, a także związanych z 

innymi zobowiązaniami Spółdzielni oraz zasad ustalania opłat przypadających na 

użytkowników z tego tytułu, 

 12) opiniowanie wniosków Zarządu w przedmiocie zaciągania kredytów, 

 13) zatwierdzanie decyzji Zarządu w sprawach zobowiązań Spółdzielni przekraczających kwotę 
30.000 zł. 

 14) zatwierdzanie regulaminu Zarządu 

 15) rozpatrywanie wniosków członków dotyczących działalności Spółdzielni, 

 16) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, 

 17) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu i zawieszanie w czynnościach członka Zarządu, 

który działa sprzecznie z przepisami prawa lub statutu, 

 18) ustalanie wynagrodzeń Zarządu. 

2. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni, wszelkich 

sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan 

majątku Spółdzielni. 

3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu. 

 

§ 39 

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i Zastępcę Przewodniczącego 

Rady. 

2. Rada Nadzorcza w miarę potrzeby może powoływać komisje do zbadania poszczególnych spraw. 

Do komisji mogą być powoływani obok członków Rady Nadzorczej także pozostali członkowie 

spółdzielni. 

3. Szczegółowy zakres i tryb działania komisji określają ich regulaminy uchwalone przez Radę 
Nadzorczą. 

 

 

§ 40 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub w razie jego nieobecności - 

Zastępca Przewodniczącego co najmniej raz na kwartał. 

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być również zwołane na wniosek jednego członka Rady 

Nadzorczej lub na wniosek Zarządu, w terminie 3 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. 
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3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w celu jej ukonstytuowania zwołuje przewodniczący 

Walnego Zgromadzenia w terminie 7 dni od daty odbycia tego Zgromadzenia. 

 

§ 41 

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy 

ogólnej liczby członków Rady. 

 

§ 42 

W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, 

przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, Krajowej Rady 

Spółdzielczej oraz zaproszeni goście. 

 

§ 43 

Obsługę posiedzeń Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd. Zakres tej obsługi określany jest uchwałą 
Rady Nadzorczej. 

 

§ 44 

Tryb obradowania i podejmowania uchwał przez Radę określa regulamin Rady Nadzorczej 

uchwalony przez Walne Zgromadzenie. 

 

Zarząd 
§ 45 

1. Zarząd składa się z 2 do 3 członków, w tym prezesa, wybieranych spośród członków 
spółdzielni, w tym prezesa, wybranych w głosowaniu tajnym przez Radę Nadzorczą. 

2. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać członka zarządu. Odwołanie wymaga 
pisemnego uzasadnienia. 

3. Ponadto mandat członka zarządu wygasa w przypadku: 
1) odwołania przez Radę Nadzorczą 
2) Zrzeczenia się mandatu 
3) Ustania członkostwa w spółdzielni.  

4. Członek zarządu może otrzymywać wynagrodzenie na podstawie umowy zawartej z Rada 
Nadzorczą.  

 
 

§ 46 

1. Zarząd Spółdzielni, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej może powołać na stanowisko 

kierownika administracyjnego Spółdzielni osobę fizyczną lub prawną.  
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, kieruje bieżącą działalnością Spółdzielni w ramach uchwał 

Zarządu z wyłączeniem spraw wymienionych w § 47 ust. 2 pkt. 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11 ,12,13, 14. 

3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie wyłączają uprawnień Zarządu do podejmowania uchwał w każdej 

sprawie dotyczącej bieżącej działalności Spółdzielni. 

4. Zarząd spółdzielni, po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia może zawrzeć umowę o 
zarządzanie z licencjonowanym zarządcą nieruchomości, którego uprawnienia określa ust. 2 
niniejszego paragrafu. 

§ 47 
1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich uchwał nie zastrzeżonych w prawie 

spółdzielczym lub w statucie innym organom Spółdzielni, a w szczególności do kompetencji 

Zarządu należą następujące sprawy: 

 1) podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia członków do Spółdzielni, 

 2) występowanie do Rady Nadzorczej o pozbawienie członkostwa, 

 3) składanie innych oświadczeń woli w imieniu Spółdzielni wobec jej członków, 

 4) sporządzanie projektów planów gospodarczo - finansowych oraz innych planów i programów 
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rozwoju działalności Spółdzielni, 

 5) prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie 

związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych, 

 6) dbałość o majątek Spółdzielni, 

 7) rozpatrywanie wniosków i skarg składanych przez członków Spółdzielni, 

 8) sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie do 

zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu, 

 9) zwoływanie Walnego Zgromadzenia, 

 10) zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań, zgodnie z uchwałami Rady Nadzorczej 

i Walnego Zgromadzenia, 

 11) podejmowanie uchwał w sprawie ustalania stawek opłat eksploatacyjnych, 

12) zawieranie umów z członkami spółdzielni i osobami wymienionymi w  § 4 ust. 2 
(osobami zamieszkałymi na terenie osiedla lub mającymi tu swoją siedzibę, a nie 
będącymi członkami spółdzielni). 

 13) zajmowanie stanowiska do zaleceń i wniosków polustracyjnych, oraz przedkładanie Radzie 

Nadzorczej sposobu ich realizacji, 

 14) ustalanie wynagrodzeń pracowników Spółdzielni. 

3. Zarząd obowiązany jest uniemożliwić użytkownikom wymienionym w § 4. ust. 2, którzy nie 
mają podpisanej z nim umowy, korzystanie z infrastruktury osiedlowej. W celu realizacji 
powyższego Zarząd, po bezskutecznym wezwaniu do zawarcia umowy może odłączyć daną 
nieruchomość od sieci mediów. 

4. Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu 

Zgromadzeniu. 

5. Zarząd obowiązany jest do terminowego zgłoszenia w sądzie rejestrowym zmian i uzupełnień 
danych podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

§ 48 

1. Zarząd prowadzi następujące rejestry i księgi: 
 1) rejestr właścicieli nieruchomości będących użytkownikami infrastruktury osiedlowej 

zawierający podstawowe dane dotyczące tych nieruchomości.  
 2) rejestr członków spółdzielni.  
 3) księgi obiektowe dotyczące podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej.  
  
 

. 

 

§ 49 

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i zwołuje posiedzenia Zarządu. 

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. 

3. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów. 

4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej. 

Zarząd ma obowiązek powiadamiać członków Rady Nadzorczej o swoich posiedzeniach. 

5. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół podpisują Przewodniczący zebrania 

i protokolant. 

 

§ 50 

1. Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu. 

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni 

osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje  podpisy. 

3. Oświadczenia pisemne skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo jednemu z 

członków Zarządu mają skutek prawny względem Spółdzielni. 

 

§ 51 
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Tryb pracy Zarządu oraz zakres czynności Prezesa, jego Zastępcy i pozostałych członków Zarządu 

określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie. 

 

Postanowienia wspólne dla rady nadzorczej i zarządu 
§ 52 

1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu. 

2. Jednakże w razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich 

członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu. 

3. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby zatrudnione w Spółdzielni oraz osoby 

pozostające z członkami Zarządu w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej. 

4. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach 

wyłącznie ich dotyczących. 

 

§ 53 

1. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz członkowie ich rodzin nie mogą prowadzić 
działalności gospodarczej, która mogłaby powodować konflikt interesów wobec Spółdzielni, a w 

szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorstw prowadzących 

działalność gospodarczą, konkurencyjną lub usługową wobec Spółdzielni. 

2. Naruszenie zakazu konfliktu interesów stanowi podstawę odwołania członka Rady Nadzorczej 

lub Zarządu przez organ, który dokonał wyboru oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane 

w odrębnych przepisach. 

3. Jeżeli Rada Nadzorcza zawiesi swego członka w pełnieniu czynności, zwołuje niezwłocznie 

Walne Zgromadzenie, które rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia lub odwołaniu tego członka 

Rady. 

 

§ 54 

1. Członek Rady Nadzorczej i Zarządu winny czynu lub zaniedbania, przez które Spółdzielnia 

poniosła szkodę, odpowiada za nią osobiście. 

2. Do odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej i Zarządu mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy prawa. 

 

DZIAŁ IV 
Zasady finansowe Spółdzielni 

§ 55 

1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy 

zapewnieniu korzyści członkom Spółdzielni. 

2. Różnica między kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni 

zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym. 

3. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielnia może przeznaczyć w 

szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją 
i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków. 

4. Pożytki i inne przychody z nieruchomości i urządzeń infrastruktury służą pokrywaniu 
wydatków związanych z ich eksploatacją i utrzymaniem.  

 

§ 56 

1. Zasadniczymi funduszami własnymi Spółdzielni są: 
 1) fundusz udziałowy, powstający z wpłat udziałów członkowskich i innych źródeł określonych 

w odrębnych przepisach, 

 2) fundusz zasobowy, powstający z wpłat wpisowego, wnoszonych przez członków i innych 

źródeł określonych w odrębnych przepisach. 

2. Ponadto Spółdzielnia tworzy fundusz infrastruktury przeznaczony na cele naprawy i 
modernizacji urządzeń i sieci infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu, powstający z 
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ryczałtowych wpłat właścicieli nieruchomości wnoszonych na podstawie ustępów 4 i 14 § 27. 
4.  (uchylony) 

     § 57 

Straty bilansowe Spółdzielni pokrywa się z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej 
ten fundusz - z funduszu infrastruktury.  
 

§ 58 

1. Spółdzielnia prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 
3. Mienie spółdzielni jest mieniem jej członków.  
 

 

§ 59 

W przypadku powstania zaległości z tytułu opłat należnych od członków lub osób nie będących 

członkami (§ 20 ust. 2 i 3), prawo podjęcia decyzji co do trybu windykowania tych należności 

przysługuje Zarządowi, natomiast prawo do zaliczenia w straty tych należności przysługuje 

Walnemu Zgromadzeniu. 

 

DZIAŁ V 
Postanowienia końcowe 

§ 60 

Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów. 

 

§ 61 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie aktualne przepisy 
ustawy Prawo spółdzielcze i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 
Zmiany w niniejszym statucie zostały uchwalone w przez Walne Zgromadzenia Członków 
Spółdzielni w dniu 9 lutego 2009 roku. 
 
 
 
 
Powyższy Statut  został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków SBDJ PATIO w dniu 9 

lutego 2009 roku i został wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w 

dniu 27.03.2009 roku 

 

 

     

     
 

 

     

     

 


