
Sprawozdanie- informacja Rady Nadzorczej w sprawie działań Zarządu dot. zmiany 
przeznaczenia lokalu mieszkalnego w lokal usługowy- "Winny Przystanek" przy 

ul. Mickiewicza 20 
(Stan faktyczny i prawny) 

W dniu 13 czerwca 2019 roku inwestorzy Państwo A.J. Korczak złożyli pismo do 
Zarządu Spółdzielni zarejestrowane pod l.dz. 411/2019 w sprawie ,,Przebudowy lokalu 
mieszkalnego nr S polegającego na przyłączeniu go do lokalu usługowego nr Sa oraz 
zmianę sposobu jego użytkowania z lokalu mieszkalnego na lokal usługowy w budynku 
wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 20 ... " W załączeniu przekazano również projekt 
budowlany. 

Zarząd w tym samym jeszcze dniu tj. 13 czerwca 2019 roku wyraził zgodę " ... na 
przywrócenie i odtworzenie układu lokali S i Sa sprzed ich poddziału (w roku 2011) oraz 
zmianę sposobu użytkowania lokalu nr S z mieszkalnego na usługowy ... " 

Zarząd wyrażając zgodę na działania inwestora nie podjął uchwały w tej sprawie, nie 
poinformował Rady Nadzorczej oraz mieszkańców nieruchomości, nie zapytał również 

inwestora jaka jest planowana działalność w tym lokalu. Jednocześnie wracamy uwagę, że 
posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się również w dniu 13 czerwca 2019 roku na dzień po 
Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni SBM Żoliborz, które odbyło się w dniu 12 
czerwca 2019 roku. 
Nie podjęcie uchwały w/w sprawie jest złamaniem zapisów Statutu Spółdzielni SBM 
"Żoliborz" w § 61, pkt l Statutu: ,,Zarząd podejmuję uchwały wyłącznie na 
protokołowanych posiedzeniach. Uchwały te są ważne, jeżeli za nimi glosowało co 
najmniej 2 spośród 3 osobowego składu Zarządu." 
W konsekwencji Zarząd nie poinformował RN o zaistniałym fakcie. Regulamin Zarządu 
§ 10 ... Na posiedzeniach RN, Zarząd przedstawia podjęte Uchwały Zarządu za okres od 
ostatniego posiedzenia RN. 

W dniu 19 czerwca 2019 roku został złożony wniosek do Wydziału Architektury i 
Budownictwa w Dzielnicy Żoliborz o zatwierdzenie projektu budowlanego wraz ze zmianą 
przeznaczenia lokalu mieszkalnego w lokal usługowy. Wydział Architektury rozpatrzył 
wniosek pozytywnie wydając Decyzję Nr 148/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku sygnatura 
pisma: UD-XVIII-WAB.6740.62.2019.MMI. Decyzja została przyjęta w sekretariacie SBM 
w dniu 6 września 2019 roku pod numerem 654/2019. Oryginał dokumentu został 

przekazany do pracownika pionu technicznego SBM Żoliborz, dekretacją Vice-Prezesa w 
dniu 4 września czyli jeszcze przed oficjalnym zarejestrowaniem w sekretariacie. 

W nawiązaniu do decyzji Wydziału Architektury dla Dzielnicy Żoliborz Zarząd 
wystosował w dniu 16 września 2019 roku: 
"OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO ODWOŁANIA co jest unikalną 
decyqą w historii spółdzielni krokiem pozbawiającym członków spółdzielnia złożenia 
sprzeciwu. W oświadczeniu czytamy: 
.... Oświadczamy, że zrzekamy się prawa do odwołania ode decyqi nr 14812019 z dnia 
30.08.2019, która została wydana przez Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa 
dla Dzielnicy Żoliborz działając z upoważnienie Prezydenta m.st. Warszawy. 
Spółdzielnia ma świadomość o skutkach prawnych jakie wywołuje powyższe oświadczenie 
tj.: z dniem doręczenia do Urzędu m.st. Warszawy WAiB dla Dzielnicy Żoliborz 
oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania, decyqa o której mowa wyżej staje się ostateczna i 
jest natychmiast wykonalna - oświadczenie, które zostało prawidłowo złożone jest 
niewzruszalne i nie można go cofnąć .. " Oświadczenie zostało podpisane przez Prezesa i 
członka Zarządu. 

JanuszKorczak
Prostokąt



W międzyczasie inwestor wystąpił do Spółdzielni tj. 19 sierpnia 2019 roku o 
wyrażenie zgody na wymianę drzwi wejściowych do lokalu Nr SA (Winny przystanek) w 
dniu 22 sierpnia 2019 zarząd wyraził zgodę na wymianę drzwi. 

W dniu 11 września 2019 roku, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków 
wydał pozytywna decyzję na wymianę drzwi wejściowych. 

Korespondencja w/w sprawie mieszkańców nieruchomości położonej przy ul. 
Mickiewicza 20 

W dniu 09 października 2019 roku mieszkańcy nieruchomości Mickiewicza 20 
zebrali podpisy pod pismem skierowanym do Zarządu Spółdzielni z prośbą o podjęcie 
stosownych działań, które zniwelują uciążliwości związaną z działalności w lokalu nr 5 -
"Winny przystanek". Mieszkańcy skarżą się na wyrzucanie hurtowych ilości butelek co 
powoduje duży hałas, krzyki, dym tytoniowy, głośne rozmowy z ogródka mieszczącego się 
pod oknami mieszkańców - oraz wzdłuż całego budynku, zatarasowanie rowerami, stołkami 
itp. przedmiotami chodnika od strony pi. Inwalidów i ul. Mickiewicza oraz sprzedaż 
alkoholu. Mieszkańcy również wyrazili negatywną opinię na powiększenie lokalu 
usługowego oraz jakiekolwiek poszerzenie działalności gospodarczej . Zażądano likwidacji 
ogródka i przeprowadzenia ankiety wśród mieszkańców w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż alkoholu. Pismo podpisało 16 mieszkańców posesji. 

W tym samym dniu 09 października 2019 roku do Zarządu pismo skierował jeden z 
mieszkańców nieruchomości zaniepokojony informacją, którą otrzymał z Dzielnicy z 
Wydziału Architektury o wydaniu pozwolenia na zmianę użytkowania i powiększenie 
powierzchni lokalu mieszkalnego nr 5 na lokal usługowy (powiększenie Winnego 
Przystanku). Mieszkaniec zaznaczył w swoim wystąpieniu, że pominięto zdanie 
mieszkańców członków spółdzielni mimo licznych wcześniejszych protestów w tej sprawie. 
Zapytał również" ... dlaczego praca w Zarządzie Spółdzielni daje podstawę do załatwienia 
swoic/t prywatnyc/t sprawa i sposób podstępny i pomięciem zasad współżycia społecznego 
pogwałceniem dobra i interesu wspólnego członków spółdzielni do czego powołany jest 
statutowo zarząd. Spółdzielnia ma zaspokajać i dbać o poprawę warunków mieszkaniowych 
członków .. . Takie działania Zarządu mieszkaniec uważa za skandaliczne i sprzeczne z 
interesem Spółdzielni i jej członków. Po raz kolejny Zarząd nie liczy się z Członkami i 
działa na ich szkodę. " 

Zarząd ustosunkował się do wystąpienia mieszkańca i odpowiedział w dniu 16 
października 2019 roku, które zdaniem Rady Nadzorczej odpowiedź mija się z istotnymi 
faktami oraz próbą zastraszenia członka spółdzielni działaniami. W piśmie tym czytamy: 

" ... Zarząd Spółdzielni na wstępie zaprzecza jakoby w ramac/t podejmowanyc/t przez siebie 
działań i wydawanyc/t decy<ji, w tym decy<ji dotyczących nieruchomości przy ul. 
Mickiewicza 20, wykonywał swoje obowiązki z pominięciem lub naruszeniem interesu 
członków Spółdzielni i całej Spółdzielni , jak również aby podejmowane przez Zarząd 
działania naruszały zasady współżycia społecznego, wewnętrzne regulacje spółdzielni czy w 
końcu przepisy obowiązującego prawa. (pomimo naruszeni statutu Spółdzielni) 

" .... odmowa udzielenia przez Spółdzielnię zgody dla użytkownika lokalu, na zmianę 
przeznaczenia lokalu z mieszkalnego na użytkowy lub odwrotnie, możliwa i uzasadniona 
byłaby właściwie tylko wówczas gdyby działalność gospodarcza prowadzona w danym 
lokalu była uciążliwa dla większości pozostałych członków Spółdzielni i mieszkańców 
budynku •.. ".(Zarząd nie podjął trudu zweryfikowania takiej możliwości/takiego stanowiska, 



chociażby poprzez ankietę lub inną formę konsultacji społecznej) 

" ... gdy w nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 20 prowadzona jest działalność 
"Winny Przystanek" przeciwnie niż Pan twierdzi, wielu mieszkańców bardzo pozytywnie 
wypowiadało się o użytkowanym lokalu, podkreślając jego walory •. • " 
" ... nie wpłynęły też żadne pisemne wnioski czy skargi większości mieszkańców 
nieruchomości Mickiewicza 20 powołujące się na rażące lub uporczywe naruszanie 
porządku domowego albo niewłaściwe zachowanie uprawnionych do lokali S i Sa związane 
z prowadzoną wewnątrz lokalu Sa działalnością ... " 

" ... Nie jest więc prawdą twierdzenie Pana, iż prowadzona dotychczas działalność spotykała 
się z "licznymi protestami mieszkańców", a pismo z dnia 2S-04-2018 podpisane przez 6 
mieszkańców ograniczało się do działalności letniego ogródka ... " 

" ... wydanie zgody na przywrócenie pierwotnego stanu lokali Sa i S, i zmianę przeznaczenia 
ostatniego nie pozostaje w sprzeczności z interesem właściciela - Spółdzielni, ani z 
interesem członków Spółdzielni, a tym bardziej nie może zostać poczytane jako 
pogwałcenie jakichkolwiek procedur obowiązujących w spółdzielni ... " 

" .. . Pana pismo, według wiedzy Zarządu stanowi jednostkową opinię, dodatkowo 
prezentowaną w sposób wyjątkowo niegrzeczny, która może wręcz zostać odebrana jako 
naruszenie dóbr osobistych członków Zarządu Spółdzielni ... "(Pomimo wielokrotnego 
poruszania tematu uciążliwości WP na posiedzeniach Rady Nadzorczej) 

" ... Zarząd Spółdzielni zwraca się do Pana z żądaniem powstrzymania się od wypowiedzi, 
które stanowią przekroczenie uzasadnionej krytyki działań Zarządu i mogą przyczynić się 
do konieczności poszukiwania ochrony prawnej przez osoby, których dobra osobiste zostały 
naruszone Pana bezprawnymi i nie uzasadnionymi stwierdzeniami ... " 

Mieszkańcy nieruchomości również otrzymali odpowiedź na swoje wystąpienie. Odpowiedź 
została skierowana do 14 mieszkańców z 16 podpisanych: 

" .. Z dokumentacji będącej w posiadaniu Spółdzielni wynika, co potwierdzacie Państwo 
również w wyżej wymienionej korespondencji, że uciążliwości, na które się skarżycie 

dotyczą ogródka letniego ... " 

" .. .Jednocześnie z ostrożności chcielibyśmy nadmienić, że do Zarządu nie wpłynęły skargi 
na działalność "Winnego Przystanku" w okresie listopad - kwiecień tzn. wtedy gdy 
ogródek nie funkcjonuje ... " 

" ... Właściciele lokalu nr Sa i S wystąpieniem l.dz. 74312019 zapewniają (o czym Państwo 
zostaliście również poinformowani) , że planują rozszerzyć dziś prowadzoną działalność o 
jedną salę sprzedaży ... " 

" ... Z pisma będącego w posiadaniu Spółdzielni z roku 2013 ( l.dz. 66912013) wynika, że 
Zarząd wydając zgodę na zmianę sposobu użytkowania oraz sprzedaż i konsumpcję 
alkoholu, .oparł ją na Pozytywnej opinii Przedstawicielstwa mieszkańców budynku 
dotyczącej profilu działalności" z dnia 10.08.2011 ( /.dz. S46111). Wystąpienie w tej sprawie 
było inicjatywą przedstawicielstwa . .. " 



Stanowisko Radv Nadzorczej: 
Członkowie Rady Nadzorczej pod koniec wrzesma 2019 roku otrzymali od 

mieszkańców nieruchomości Mickiewicza 20 ustna informację o toczącym się remoncie w 
lokalu nr 5 oraz prośbę o zainteresowanie się sprawą. 

Członkowie Rady Nadzorczej w rozmowach telefonicznych otrzymali informację,od 
Zarządu, że właściciel lokalu nr 5 wystąpił jedynie o wymianę drzwi wejściowych. Prace 
związane z wymianą drzwi wejściowych nie były widoczne na zewnątrz. Rada Nadzorcza 
poprosiła o przekazanie pełnej dokumentacji związanej z remontem lokalu. Komplet 
dokumentów otrzymaliśmy na pod koniec września 20 19 roku. Po analizie dokumentów i 
wielkiemu zdziwieniu członków Rady Nadzorczej okazało się, że nie chodzi tylko o 
wymianę drzwi wejściowych do lokalu, ale zmianę przeznaczenia lokalu mieszkalnego w 
lokal usługowy i powiększenie działalności "Winnego Przystanku". 

Zdziwienie członków Rady Nadzorczej wynikało głównie z tego powodu, że Rada 
Nadzorcza odbywała posiedzenia w czerwcu tuż po WZC, w lipcu, w sierpniu, we wrześniu 
również w obecności Zarządu i przez tak wiele posiedzeń Zarząd nie uważał za stosowne 
poinformować Rady Nadzorczej o zaistniałym fakcie. 

Ponadto w sierpniu Zarząd wynajął "Winnemu Przystankowi" fragment części 
wspólnej w piwnicy, ponownie pomijając wymaganą trybem uchwałę oraz wynikający z jej 
zaistnienia obowiązek poinformowania o niej RN. 
Rada Nadzorcza postanowiła zająć się sprawą szczegółowo. Informację, które otrzymaliśmy 
od Zarządu wzbudziły duży niepokój były nie spójne z informacjami przekazywanymi 
Radzie, mieszkańcom z dokumentami. 

Brak konsultacji z mieszkańcami, brak informacji dla Rady Nadzorczej, nie podjęcie uchwały 
przez Zarząd oraz konflikt interesów (zgoda Przedstawicielstwa z roku 2011 podpisanego 
wówczas miedzy innymi przez Pana J. Korczaka, nie wyłączenie :się z działań w sprawie). 
Rada ocenia jako działania niedopuszczające i rażące niedopełnienie obowiązków. 
Zostały naruszone przepisy Statutu Spółdzielni: 

" ... Zarząd podejmuję uchwały wyłącznie na protokołowanyc/t posiedzeniach. Uchwały te 
są ważne, jeżeli za nimi glosowało co najmniej 2 spośród 3 osobowego składu Zarządu." 

oraz z Kodeks Dobrych Praktyk, opracowanych przez Krajową Radę Spółdzielczą: 

" ... • zarząd powinien dbać o przejrzystość i efektywność zarządzania spółdzielnią oraz 
prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa, międzynarodowymi zasadami 
spółdzielczymi, niniejszym kodeksem oraz interesami wszystkich członków spółdzielni, 
•członek zarządu powinien zachować pełno lojalność wobec spółdzielni i uchylać się od 
działań, które mogłyby prowadzić do realizacji własnych korzyści materialnych, 
• o każdym konflikcie interesów, który wystąpiłlub może wystąpić. członkowie Zarządu 
zobowiązani Są niezwłocznie poinformować radę nadzorczą ... " 

W związku z powyższym Rada Nadzorcza stoi na stanowisku iż postępowanie Zarządu w tej 
sprawie polegało na chęci zatajenia przed Radą Nadzorczą całej procedury 
przekształceniowej poprzez: 

• zatajenie wystąpienia inwestora (członka zarządu) o złożeniu wniosku 
przekształceniowego 

• wydanie natychmiastowej pozytywnej decyzji bez zachowania stosownych procedur 
przewidzianych w statucie i regulaminie zarządu 

• zrzeczenie się prawa do odwołania od decyzji wydziału architektury bez uzasadnienia 

JanuszKorczak
Prostokąt



tej kuriozalnej decyzji co uniemożliwiło Radzie jak i członkom spółdzielni wniesienia 
sprzeciwu 

• brak konsultacji w całej sprawie z członkami mieszkańcami nieruchomości 

Mickiewicza 20 mimo posiadanej wiedzy iż są składane sprzeciwy dot. działalności 
"Winnego przystanku". 

Na skutek zaistniałych okoliczności Rada Nadzorczy straciła zaufanie do członka Zarządu 
inwestora, jak i tez do całego Zarządu. 

Sekretarz Rady Nadzorczej 

.J?ottw .\(A-G~ 
Roman Kaczor 



Uchwała Nr ........ /2020 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków 

Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Żoliborz" 

z dnia 09.01.2020 roku 

w sprawie wotum zaufania dla Członka Zarządu SBM "Żoliborz" 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Żoliborz" 

działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze ( Dz.U. z 

2018r. poz. 1285) oraz § 48 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje : 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni , po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 

Rady Nadzorczej na temat podjętych działań Zarządu w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu 

mieszkalnego w lokal usługowy przy ul. Mickiewicza 20 oraz po wysłuchaniu członków Zarządu 

Członkowi Zarządu 

Panu Józefowi Menesowi udziela l nie udziela wotum zaufania* 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wyniki głosowania z liczbą uzyskanych głosów znajdują się w protokole Komisji Mandatowo
Skrutacyjnej . 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Sekretarz Walnego Zgromadzenia 

*) niepotrzebne wykreślić 

JanuszKorczak
Prostokąt



Uchwała Nr ..... ... /2020 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków 

Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Żoliborz" 

z dnia 09.01.2020 roku 

w sprawie wotum zaufania dla Wiceprezesa Zarządu SBM "Żoliborz" 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Żoliborz" 

działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze ( Dz.U. z 

2018r. poz. 1285) oraz § 48 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje : 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, po zapoznaniu s ię ze sprawozdaniem 

Rady Nadzorczej na temat podjętych działań Zarządu w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu 

mieszkalnego w lokal usługowy przy ul. Mickiewicza 20 oraz po wysłuchaniu członków Zarządu 

Wiceprezesowi Zarządu 

Panu Januszowi Korczakowi 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

udziela l nie udziela wotum zaufania* 

§2 

Wyniki głosowania z liczbą uzyskanych głosów znajdują się w protokole Komisji Mandatowo
Skrutacyjnej. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Sekretarz Walnego Zgromadzenia 

*) niepotrzebne wykreślić 

JanuszKorczak
Prostokąt



Uchwała Nr ........ /2020 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków 

Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Żoliborz" 

z dnia 09.01.2020 roku 

w sprawie wotum zaufania dla Prezesa Zarządu SBM "Żoliborz" 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Żoliborz" 

działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze ( Dz.U. z 

2018r. poz. 1285) oraz§ 48 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółdzielni , uchwala co następuje: 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 

Rady Nadzorczej na temat podjętych działań Zarządu w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu 

mieszkalnego w lokal usługowy przy ul. Mickiewicza 20 oraz po wysłuchaniu członków Zarządu 

Prezesowi Zarządu 

Pani Beacie Stykowskiej udziela l nie udziela wotum zaufania* 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

Wyniki głosowania z liczbą uzyskanych głosów znajdują się w protokole Komisji Mandatowo
Skrutacyjnej. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Sekretarz Walnego Zgromadzenia 

*) niepotrzebne wykreślić 

JanuszKorczak
Prostokąt



Uchwała Nr ........ /2020 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków 

Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej "Żoliborz" 

z dnia 09.01.2020 roku 

w sprawie odwołania członka Zarządu*** 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej 

"Żoliborz" działając na podstawie art. 49 § 2 i art. 35 § 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. -

Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018r. poz. 1285) oraz na podstawie § 48 ust. 1 pkt. 13 oraz 

§ 64 ust. 6 ppkt. 1 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje: 

§ 1 

Wobec przebiegu niniejszego zebrania oraz wobec nie udzielenia w dniu dzisiejszym wotum 

zaufania dla Członka Zarządu Pana Józefa Menesa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Członków SBM Żoliborz odwołuje Pana Józefa Menesa z funkcji członka Zarządu SBM 

"Żoliborz". 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Uzasadnienie 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SBM "Żoliborz" po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 
Rady Nadzorczej na temat podjętych działań Zarządu w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu 
mieszkalnego w lokal usługowy przy ul. Mickiewicza 20 oraz po wysłuchaniu członków Zarządu , nie 
udzieliło wotum zaufania dla Członka Zarządu Pana Józefa Menesa. 

Wobec powyższego niniejsza uchwała jest uzasadniona i konieczna do poddania pod głosowanie . 

... Objaśnienie przebiegu głosowania: 

1. Zgodnie z art. 35 § 2 Prawa spółdz ielczego odwołanie członka organu następuje w głosowaniu tajnym. 

2. Suma głosów oddanych" za" niniejszą uchwałą wyższa niż głosów oddanych "przeciw .. uchwale oznacza odwołanie 
członka Zarządu przez WZC. 

JanuszKorczak
Prostokąt

JanuszKorczak
Prostokąt

JanuszKorczak
Prostokąt



Uchwała Nr ........ /2020 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków 

Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej "Żoliborz" 

z dnia 09.01.2020 roku 

w sprawie odwołania Wiceprezesa Zarządu*** 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej 

.,Żoliborz" działając na podstawie art . 49 § 2 i art. 35 § 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. -

Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018r. poz. 1285) oraz na podstawie § 48 ust. 1 pkt. 13 oraz 

§ 64 ust. 6 ppkt. 1 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje: 

§ 1 

Wobec przebiegu niniejszego zebrania oraz wobec nie udzielenia w dniu dzisiejszym wotum 

zaufania dla Wiceprezesa Zarządu Pana Janusza Korczaka Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Członków SBM Żoliborz odwołuje Pana Janusza Korczaka z funkcji 

Wiceprezesa Zarządu SBM "Żoliborz". 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Uzasadnienie 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SBM .,Żoliborz" po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 
Rady Nadzorczej na temat podjętych działań Zarządu w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu 
mieszkalnego w lokal usługowy przy ul. Mickiewicza 20 oraz po wysłuchaniu członków Zarządu, nie 
udzieliło wotum zaufania dla Wiceprezesa Zarządu Pana Janusza Korczaka. 

Wobec powyższego niniejsza uchwała jest uzasadniona i konieczna do poddania pod głosowan ie . 

-·Objaśnienie przebiegu głosowania: 

1. Zgodnie z art. 35 § 2 Prawa spółdzielczego odwołanie członka organu następuje w głosowaniu tajnym. 

2. Suma głosów oddanych .. za .. nin iejszą uchwałą wyższa niż głosów oddanych .przeciw. uchwale oznacza odwołanie 

członka Zarządu przez WZC. 

JanuszKorczak
Prostokąt

JanuszKorczak
Prostokąt

JanuszKorczak
Prostokąt



Uchwała Nr ....... ./2020 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków 

Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej "Żoliborz" 

z dnia 09.01.2020 roku 

w sprawie odwołania Prezesa Zarządu*** 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej 

"Żoliborz" działając na podstawie art. 49 § 2 i art. 35 § 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. -

Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018r. poz. 1285) oraz na podstawie § 48 ust. 1 pkt. 13 oraz 

§ 64 ust. 6 ppkt. 1 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje: 

§ 1 

Wobec przebiegu niniejszego zebrania oraz wobec nie udzielenia w dniu dzisiejszym wotum 

zaufania dla Prezesa Zarządu Pani Beaty Stykowskiej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Członków SBM Żoliborz odwołuje Panią Beatę Stykowską z funkcji Prezesa Zarządu 

SBM "Żoliborz". 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Uzasadnienie 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SBM "Zoliborz" po zapoznaniu s ię ze sprawozdaniem 
Rady Nadzorczej na temat podjętych działań Zarządu w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu 
mieszkalnego w lokal usługowy przy ul. Mickiewicza 20 oraz po wysłuchaniu członków Zarządu , nie 
udzieliło wotum zaufania dla Prezesa Zarządu Pani Beaty Stykowskiej. 

Wobec powyższego niniejsza uchwała jest uzasadniona i konieczna do poddania pod głosowanie . 

... Objaśnienie przebiegu głosowania: 

l . Zgodnie z art. 35 § 2 Prawa spółdzielczego odwołanie członka organu następuje w głosowaniu tajnym. 

2. Suma głosów oddanych " za " niniejszą uchwałą wyższa niż głosów oddanych "przeciw .. uchwale oznacza odwołanie 

członka Zarządu przez WZC. 

JanuszKorczak
Prostokąt

JanuszKorczak
Prostokąt

JanuszKorczak
Prostokąt



Uchwała Nr ....... ./2020 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków 

Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej "Żoliborz" 

z dnia 09.01 .2020 roku 

w sprawie uzupełniających wyborów do Zarządu Spółdzielni*** 

( stanowisko Członka Zarządu, na okres do końca trwania danej kadencji Zarządu) 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej 

"Żoliborz" działając na podstawie art. 49 § 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo 

spółdzielcze (Dz. U. z 2018r. poz. 1285) oraz na podstawie § 48 ust. 1 pkt. 13 oraz § 60 

ust.1 i 2 i § 64 ust. 8 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje : 

§ 1 

Do Zarządu SBM Żoliborz , którego kadencja biegnie od roku 2018 i kończy s ię w roku 2022, 

w ramach wyborów uzupełniających , na stanowisko Członka Zarządu zostaje wybrana 

następująca osoba: 

p.· ··· ·· ·· · ··· ·· · ··· ···· ········· ············ ··· ······ ··· ···· ····· ··· ···· · ····· ···· ·· ··· 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Wyniki głosowan i a z liczbą uzyskanych głosów znajdują się w protokole Komisji Mandatowo
Skrutacyjnej. 

Sekretarz Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 

... Objaśnien ia do głosowania: 

- Zgodnie z art. 35 § 2 Prawa spółdzie lczego wybór członka organu następuje w głosowaniu tajnym. 



Uchwała Nr ... .. .. ./2020 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków 

Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej "Żoliborz" 

z dnia 09.01.2020 roku 

w sprawie uzupełniających wyborów do Zarządu Spółdzielni *** 

( stanowisko Wiceprezesa, na okres do końca trwania danej kadencji Zarządu) 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej 

"Żoliborz" działając na podstawie art. 49 § 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo 

spółdzielcze (Dz. U. z 2018r. poz. 1285) oraz na podstawie § 48 ust. 1 pkt. 13 oraz § 60 

ust.1 i 2 i § 64 ust. 8 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje: 

§ 1 

Do Zarządu SBM Żol i borz , którego kadencja biegnie od roku 2018 i kończy się w roku 2022, 

w ramach wyborów uzupełniających, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu zostaje 

wybrana następująca osoba : 

p .. ..... ... ........... .. .... ........ ... ............... .... .... .... .. ........ . ....... ... . 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia . 

Wyniki głosowania z liczbą uzyskanych głosów znajdują się w protokole Komisji Mandatowo
Skrutacyjnej . 

Sekretarz Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 

···Objaśnien i a do głosowania: 

- Zgodnie z art. 35 § 2 Prawa spółdzie lczego wybór członka organu następuje w głosowaniu tajnym. 



Uchwała Nr .. ..... ./2020 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków 

Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej "Żoliborz" 

z dnia 09.01.2020 roku 

w sprawie uzupełniających wyborów do Zarządu Spółdzielni *** 

( stanowisko Prezesa na okres do końca trwania danej kadencji Zarządu) 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej 

"Żoliborz" działając na podstawie art . 49 § 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo 

spółdzielcze (Dz. U. z 2018r. poz. 1285) oraz na podstawie § 48 ust. 1 pkt. 13 oraz § 60 

ust.1 i 2 i § 64 ust. 8 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje : 

§ 1 

Do Zarządu SBM Żoliborz , którego kadencja biegnie od roku 2018 i kończy się w roku 2022, 

w ramach wyborów uzupełniających , na stanowisko Prezesa Zarządu zostaje wybrana 

następująca osoba : 

p.········ ·············································································· 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia . 

Wyniki głosowania z liczbą uzyskanych głosów znajdują się w protokole Komisj i Mandatowo
Skrutacyjnej. 

Sekretarz Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 

... Objaśnienia do głosowania : 

·Zgodnie z art. 35 § 2 Prawa spółdzielczego wybór członka organu następuje w głosowaniu tajnym. 



Uchwała Nr ....... ./2020 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków 

Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej "Żoliborz" 

z dnia 09.01.2020 roku 

p 

w sprawie skrócenia kadencji Zarządu SBM "Żoliborz" (kadencji 2018-2022) 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej 

"Żoliborz" działając na podstawie art. 38 § 2 i art. 49 § 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. 

- Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 20 18r. poz. 1285) oraz na podstawie § 48 ust. 1 pkt. 3 i 13 

Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje : 

§ 1 

Wobec przebiegu niniejszego zebrania oraz wobec faktu, iż żaden z Członków obecnego 

Zarządu Spółdzielni ( Zarządu powołanego na kadencję w latach 2018-2022) nie otrzymał 

wotum zaufania , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SBM Żoliborz 

postanawia skrócić kadencję Zarządu 2018-2022 do dnia dzisiejszego oraz przystąpić 

do nowych wyborów pełnego składu Zarządu Spółdzielni na kadencję 2020-2024. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Uzasadnienie 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SBM "Żoliborz" po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 
Rady Nadzorczej na temat podjętych działań Zarządu w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu 
mieszkalnego w lokal usługowy przy ul. Mickiewicza 20 oraz po wysłuchan iu członków Zarządu , nie 
udzieliło wotum zaufania żadnemu z Członków obecnego Zarządu Spółdzielni. 

Wobec powyższego niniejsza uchwała jest uzasadniona i konieczna do poddania pod głosowanie. 



Uchwała Nr .. .... .. /2020 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków 

Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej "Żoliborz" 

z dnia 09.01.2020 roku 

w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Spółdzielni*** 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej 

"Żoliborz" dzi ałaj ąc na podstawie art . 49 § 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo 

spółdzielcze (Dz. U. z 2018r. poz. 1285) oraz na podstawie § 48 ust. 1 pkt. 13 i § 60 

Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje : 

§ 1 

Do Zarządu SBM "Żoliborz" na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni na kadencję w 

latach 2020-2024, zostaje wybrana następująca osoba: 

P . ..................... .... .. .................... Nr pesel ................ ............. . ... ....... . 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia . 

Wyniki głosowania z l iczbą uzyskanych głosów znajdują się w protokole Komisji Mandatowo
Skrutacyjnej 

Sekretarz Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 

... Objaśnien ia do głosowania: 

- Zgodnie z art. 35 § 2 Prawa spółdzielczego wybór członka organu następuje w głosowaniu tajnym. 



Uchwała Nr ....... ./2020 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków 

Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej "Żoliborz" 

z dnia 09.01.2020 roku 

w sprawie wyboru Wiceprezesa Zarządu Spółdzielni*** 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej 

"Żoliborz" działając na podstawie art. 49 § 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo 

spółdzielcze (Dz. U. z 2018r. poz. 1285) oraz na podstawie § 48 ust. 1 pkt. 13 i § 60 

Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje: 

§ 1 

Do Zarządu SBM "Żoliborz" na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółdzielni na kadencję 

w latach 2020-2024, zostaje wybrana następująca osoba: 

P .... ................................. ...... ..... Nr pesel ............................... .. ...... . . 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Wyniki głosowania z liczbą uzyskanych głosów znajdują się w protokole Komisji Mandatowo
Skrutacyjnej 

Sekretarz Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 

... Objaśnienia do głosowania: 

- Zgodnie z art. 35 § 2 Prawa spółdzielczego wybór członka organu następuje w głosowaniu tajnym. 



Uchwała Nr ....... ./2020 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków 

Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej "Żoliborz" 

z dnia 09.01 .2020 roku 

w sprawie wyboru Członka Zarządu Spółdzielni*** 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej 

"Żoliborz" działając na podstawie art. 49 § 2 Ustawy z dnia 16 wrześn ia 1982r. - Prawo 

spółdzielcze (Dz. U. z 2018r. poz. 1285) oraz na podstawie § 48 ust. 1 pkt. 13 i § 60 

Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje: 

§ 1 

Do Zarządu SBM "Żoliborz" na stanowisko Członka Zarządu Spółdzielni na kadencję w 

latach 2020-2024, zostaje wybrana następująca osoba: 

P . ........................... .. . .. ............... Nr pesel ..... .. .......... .. ............. . ....... . 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia . 

Wyniki głosowania z liczbą uzyskanych głosów znajdują się w protokole Komisji Mandatowo
Skrutacyjnej 

Sekretarz Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 

···Objaśnienia do głosowania: 

- Zgodnie z art. 35 § 2 Prawa spółdzielczego wybór członka organu następuje w głosowaniu tajnym. 




