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Rada Nadzorcza SBM ,rZoliborz"

OPINIA PRAWNA

Niniejszy dokument został opracowany na zlecenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-
Mieszkaniowej ,,Zolibotz" , która wystąpiłazprośbąo wydanie opinii w sprawie:
,, procedowania wystqpienia Państwa J.A, Korczak o zmianę przeznaczenia lokolu
mieszknlnego ną usługowy ( lokale nr 5 i 5A przy ul. Mickiewicza 20), z uwzględnieniem
prowadzonej w Ęm zalcresie całej korespondencji, konfliktu interesów i eĘki ,,

Op iniuj ąca otr zy mńa bezpo średn io od Zarządu Spółdzie ln i do wglądu :

- akta lokali nr 5 i 5a połozonych w budynku przy ul. Mickiewicza 20
- księgi protokołów Zarządu zroku20l1-20l2 oraz zroku2019

Podstawą prawną wydania niniejszej opinii są:

1. Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze ( Dz.U.20l8.1285 tj. z dnia 2018.07.03.)
2. Ustawa z dnia 15.12,2000r, o spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz.U.2018.845 tj, z dnia 20l8.05.08)
3. Ustawa zdnia7.0'7.1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1l86 tj. zdnia2019.06.26)
4. Statut SBM ,,Żoliborz" tj. z roku 2018 orazw brzmieniu zroku2}ll,
5. Regulamin Rady Nadzorczej SBM ,,Żoliborz"
6. Regulaminy Zarządu SBM ,.Zoliborz" z roku 2015,2012 oraz zroku2008,
'7. Kodeks Dobrych Praktyk Spółdzielczych wydany przezKrajową Radę Spółdzielczą

Niniej sza opinia zawiera:
I Zwięzłe ujęcie stanu faktycznego ( str. l i 2)
il Stan prawny ( przepisy prawa i wewnętrzne regulacje SBM ,,Zoliborz" ( str, 3)
III WNIOSKI ( str.4 i nast.)

Zgodnie z dokumentacją znajdującą się w aktach lokali nr 5 i 5a, Państwo J. i A. Korczak są
aktualnie współuprawnieni do :

- spółdzielczego własnościowego lokalu uzytkowego nr 5a w budynku prza uL Mickiewicza 20
o pow. 42,80 m2 ,

- oraz do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy
ul. MickiewiczaZ} o powierzchni 85,60 m2.

Powyższe jednostki lokalowe, powstały w roku 2012 po wykonaniu robót budowlanych
wykonanych przez Inwestorów P. Korczak, na podstawie ważnych i ostatecznych Decyzji
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administracyjnych (vide: Decyzja Prezydenta ms.t. Wwy nr 30l20Iż z dnia8.03.20l2r. dot.
zatwięrdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę i wykonanie robót
budowlanych polegających na przebudowie ówczesnego lokalu nr 5 do wydzielenia ze zmianą
sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych na cele uzytkowe).

Zgoda Spółdzielni z roku 20II , na podziń lokalu mieszkalnego nr 5 na część mieszkalną i
usługową, została wydana w formie pisemnego oświadczenia Zarządu ( pismo z dnia
19.08.2011r. l.dz. 507l20ll) i poprzedzona była pozyskaniem pozytywnej opinii
Przedstawicielstwa mieszkńców budyŃu przy ul. Mickiewicza 20 .

Zgoda Zarządu Spółdzielni wydana w tej sprawie po raz pierwsąv nie została ujęta w formie
uchwał}rZarządu. jakstanowiły § 7ust. 1wzwiązkuz § 8ust.5 i 6 obowiązująceqowówczas
Regulaminu Zarządu ( tj. z 23.10.2008r.).

Kolejne działania zwiryane z lokalami, do których uprawnieni są Państwo J. i A. Korczak
zostńy podjęte w roku 2019- tj. pismem z dnia 12 czerwca2ll9r. ( 1.d. 41 Il20I9) Państwo J. i
A. Korczak zwrócili się do Spółdzielni z prośbą o wyrazenie zgody na prryv,ilócenie i
odtworzenie układu lokali 5 i 5,Ą przed ich podział ęm oraz zmiarlę sposobu użytkowania lokalu
nr 5 zmieszkalnego usługowy.
Do podania zńączono projekt budowlany z informacj ą, iż v,,raz z ottzymaną decyzją Zarządu
dokumenty te będą dołączone do wniosku o zmianę sposobu uĄtkowania lokalu, składanego
we właściwym wydziale architektury U.M. st. W-wy.

W odpowiedzinapismo Państwa J.i A. KorczakZarząd Spółdzielni skierował pismo z
dn, 13,06.2019r. l.dz. 4l1l20l9, w którym poinformowŃ,iżwyrażazgodę naprzywrócenie i
odtworzenie układu lokali nr 5 i 5a sprzed ich podziału oraz zmianę sposobu użytkowania
lokalu nr 5 z mieszkalnego na usługowy, zgodnie z otrrymanym projektem budowlanym oraz
z pouczeniem, iż przedmiotowa zgodna nie zwalnia z obowiązku uzyskania wszystkich
wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń,
Oświadczenie woli Spółdzielni podpisali Prezes Beata Stykowska orazCzłonekZarząduJózef
Menes.

Inwestorzy Państwo J. i A. Korczak otrzymali Decyzję Prezydenta m.st. Wwy z dnia
30.08.2019r. zatwierdzaJącą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na wnioskowane
działania budowlane ( D ecy zja nr I 48 l 20 19).

W aktach przedmiotov\rych lokali ( głównie lokalu nr 5a przy ul. Mickiewicza 20)
znajduje się tez:
- korespondencja pochodzącaprzede wszystkim od członka spółdzielni Pana J. Wiśniewskiego
- orazjedno pismo z dnia25.04,2018r. pochodzące od kilku członków ( podpisane przez 6
osób, mieszkańców nieruchomości przy ul. Mickiewicza}})
kierowane do Zarządu Spółdzielni
- oraz odpowiedzi Zarządu do w/w nadawców oraz wielokrotne pisma i pouczenia kierowane
przęzZarząd Spółdzielni do Najemców lokalu rtr 5aoraz właścicieli lokalu nr 5a.

Przedmiotowa korespondencja dotyka problemów związanych z nieprzestrzeganiem przęz
Najemców lokalu nr 5a przy ul. Mickiewicza20, zasad porządku domowego w częścipoza
budynkiem ( hałasy dobiegające z ogródka ).
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Pojawia się żądanie mieszkańców ( pismo z 20I8r.) skierowane do Zarządu Spółdzielni o
podjęcie działań mających na celu spowodowanie , iz uzytkownicy baru,,Przystanek Winny"
korzystający z ogródka stworzonego dla gości baru przy nieruchomości Mickiewicza 20 (

położonego na terenach gminnych) przestrzegać będą ciszy nocnej.

idziane

Przepisy prawa, które regulują procedurę zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowalnego i
jego części zostały ujęte w ustawie z dnia 7 Iipca 1994. Prawo budowlane .

Zgodnie z brzmieniem art. 7I wlw ustawy działanta , które zamięrzali podjąć Inwestorzy
Państwo J. i A. Korczak, wymagały zgłoszenta organowi administracji architektoniczno-
budowlanej, co zostało uczynione zarówno w roku ż0I1,jak i w 20I9r.

Zaś zgodnie z art. 32 tej samej ustawy pozwolenie na budowę mogło zostac wydane
Inwe storom, którzy dy sponowali nieruchomo ścią na cele budowlane.

Tytułu prawne, które uprawniają do ńożenia oświadczenia o prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane zostały enumeratywnie wymienione w art. 3 pkt. 11 ustawy
prawo budowlane.
Wśród nich znajduje się tytuł prawny jakim jest ograniczone prawo rzeczowe- społdzie|cze
własnościowe prawo do lokalu, którym legitymowali się Inwestorzy.

Wydając niniejszą opinię naleĘ też uwzg|ędnić brzmienie wewnętrznych aktów
Spółdzielni - przede wszystkim Statutu Spółdzielni, który obowiązuje organy spółdzielni i
wszystkich członków, w tym ilw Inwestorów Państwa J. i A. Korczak.

W szczególności naleĘ zv,"rocic uwagę na przepisy § 42 ust. 2 i 3 Statutu, które dają

legitymację Zarządowi Spółdzielni do wyrażenia zgody , podjętej na wniosek właściciela
lokalu, na zmianę przeznaczenia lokalu ( całości lub części), o ile działalnośó prowadzona w
powstałym lokalu usługowym nie jest uciążliwa dla większości człoŃów Spółdzielni,
większości mieszkańców budynku czy w końcu większości mieszkańców klatki schodowej.

Zasady fuŃcjonowania organów spółdzielni, w tym główna zasada podejmowania ważnych
uchwał to również regulacje Statutu przewidziane §46 ust. 2 i 3 oraz odesłanie w zakresie
nieuregulowanym statutem do odpowiednich regulaminów (§ a6 ust. 7 ), w tym Regulaminu
Zarządu Spółdzielni.

Doprecyzowanie procedury związanej z podejmowaniem ważmych uchwał przęz Zarząd
Spółdzielni, w za|eżności od składu Zarządu ( 3, 4 lub 5 osobowego) znajdujemy jeszcze § 61

Statut, który stanowi iź,:

, l. zarzqd podejmuje uchwa$ wyłqcuie na protokolowanych posiedzeniach. uchwaĘ te sq ważne, jeżeli
za nimi głosowało co najmniej dwóch członków przy obecności co najmniej 3 spośród 4 i 5 osobowego składu
Zarzqdu lub co najmniej 2 spośród 3 osobowego składu Zarzqdu. Protokół z posiedzenia podpisujq wszyscy
obecni na posiedzeniu członkowie Zarzqdu
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2. Zadania, podział obowiqzków między członków Zarzqdu, zasady funkcjonowanią, tryb pracy Zarzqdu

określą uchwalony przez Radę Nadzorczq Regulamin Zarzqdu"

Regulamin Zarządu, który ze swojej istoty ma na celu doprecyzowanie m.in. trybu
pracy Zaruądu izakręsupodejmowanych przezzarząddecyzji, wskazujew § 8 ust. l, iż
decyzje Zarządu podejmowane §ą kolegialnie w formie uchwał.

Dalej Regulamin stanowi, iZ uchwały te są wazne, jeże|i za nimi głosowało 3 człoŃów. prąv

obęcności co najmniej 3 człoŃów Zarządu. W składzie 3 osobowego Zarządu oznaczałoby
to obowiązek uąvskania prąv każdym głosowaniu jednomyślności (?).

W tym miejscu na|eĘ zauwaĘć także, iz brzmienie §8 ust.l Regulaminu Zarządu
nie jest tożsame z brzmieniem §61 ust. 1 Statutu Spółdzielni, a wręcz możę stanowić
podstawy do odmięnnej interpretacji przy ustalaniu jakie warunki muszą byó spełnione
aby procedura podejmowania uchwały zostałauznanaza prawidłową a podjęta uchwała
Zarządu za uchwałę ważną.

Albowiem według brzmienia Statutu § 61 ust. 1 dla uznania, iż uchwała Zarządu
zostałapodjęta zgodnie ze Statutem wystarczy aby w 3 osobowym składzie Zarząduza
uchwała głosowało co naimniei 2 spośród 3 osobowego składu Zarządu. Podczas gdy

zdanie drugie § 8 ust. 1 Regulaminu Zarządu wymaqa dla ważności uchwałv
głosowania 3 członków zarzadu przv obecności co naimniei 3 członków zarzadu.

(Uwaga: W tym miejscu opiniujqca wskazuje na potrzebę ujednolicenia w/w procedury na
gruncie wewnętrznych aktów Spółdzielni, )

Nie zmienia to faktu, iż Regulamin Zarządujako akt wewnętrzny Spółdzielni , niższego rzędu
niz Ustawy i Statut, zobowiązuje Zarząd do podejmowania decyzji kolegialnych w formie
uchwał w sprawach wymienionych enumeratywnie w tej części Regulaminu.

Jedną z takich kolegialnych decyzji, która powinna zostać podjęta przezZarząd w formie
uchwaĘ jest decyzja doĘcząca wyrażenia zgody Spółdzielni na podział lokalu, zmianę
przeznaczenia lokalu lub jego części l o czym stanowi też § 42 ust.2 Statutu Spółdzielni/ -
oraz § 9 ust. 5 Regulaminu Zarządu.

III

wNIoSKI

Z ustalonego stanu faktycznego wynika, iż :

1. Zarówno pierwsza decyzja Zarządu,, wydana w roku 20ll, a dotycząca zgody
Zarządu Spółdzielni na wydzielenie części powierzchni lokalu mieszkalnego nr 5 przy
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ul. Mickiewicza 20 na cele usługowe , jak i druga decyzja Zarządu z roku 2019
dotycząca zgody na przywtócenie i odtworzenie układu lokali 5 i 5A przed ich
podziałem orazzmianę sposobu użytkowania lokalu rlr 5 zmieszkalnego usługowy, nie
były poprzedzone podjęciem uchwaĘ, o której mowa w § 9 ust. 5 Regulaminu
Zarządu Spółdzieln i ani też nie zostaĘ odpowiednio zaprotokołowane.

W pierwszymprrypadku zgoda Spółdzielni wydawanabyław stosunku do Inwestorów

- członków Spółdzielni . W drugim ( w odpowiedzi na podanię z 12.06.2019r.) zgoda
Spółdzielni odnosiła się do tych samych osób ztązmianą, iz jednym z wnioskujących
był członek Zarządu, drugim jego małżonka.

Nie zachowanie trybu i nie zaprotokołowanie przebiegu procesu podejmowania decyzji
w przedmiotowej sprawie nie pozwala m.in. na jednoznaczne ustalenie czy cńonęk
Zarządu. który b}rł jedn},m z wnioskodawców powstrzymał się od udziału w głosowaniu
w sprawie jego dotyczącej ( a co za tym idzie czy zachowano wymogi z art. 56 § 2

Prawa spółdzielczęgo oraz Statut Spółdzielni w § 64 ust. 3 ) .

Można jedynie dodać, iz czynności prawne podejmowane w przedmiotowej sprawie, w tym
złożonę oświadczenia w imieniu Spółdzielni, zostały skierowane przez pozostałych dwóch
członków Zarządu, nie zaangażowanych osobiście w splawę, zgodnie z zasadą reprezentacji
wynikającą z art. 54 § 1 Prawa spółdzielczego.

Jednakże fakt, iz podejmowane decyzje odnosiły się m.in. do interesu jednego z człotków
Zarząduorazjego małżonki, nasuwa spostrzezenie,iżpo pierwsze RadaNadzorcza Spółdzielni
powinna zostać poinformowana o zgłoszonych wnioskach, jak też powinno się rozwaĘć
potrzebę zastosowaniaart.46 § 1 pkt. 8 ustawy Prawo społdzielcze .

Reasumując należy stwierdzić , ź Zarząd Spółdzielni rozpatrując bieżący wniosek
zainteresowanych J. i A. Korczak nie zastosował się do procedury przewidzianej w §9 ust.
5 Regulaminu Zarządu Spółdzielni i nie podjął uchwaĘ, do której zobowiąrywaĘ go

wewnętrzne regulacje spółdzielcze - tj w/w Regulamin.

Ponadto konflikt interesów powstały z chwilą złożenia przezjednego z cńotków Zarządu
wniosku o wydanie zgody na połączenie lokali i zmianę ich przeznaczęnia powinien
spowodować, iż zainteresowany członek Zarząd w sposób vtyraźny zasygna|lzuje, iż nie
będzie brał udziału w podejmowaniu decyzji w sprawach jego doĘczących .

Dalej- przedpodjęciem decyzji, która w swojej istocie miała odnosić się do interesów jednego

zcńoŃów Zarządu i jego małżonki, Zarząd Spółdzielni w ramach przejrrystego działania,
winien powiadomić o zaistniałej sytuacji Radę Nadzorczą Spółdzielni, która w ramach
dopuszczalnej prawem legitymacji powinna oddelegowac upowńnionych członków RN do
uczestniczenia w procesie decyzyjnym przy rozpatrywaniu wniosku zainteresowanych Stron (

art. 46 § 1 pkt, 8 Prawa spółdzielczego)

Zgodnie też z Kodeksem Dobrych Praktyk, opracowanych przez Krajową Radę
Spółdzielczą ( dostępnym na stronie https://krs.org.pl/spoldzielczosc/kodeks-dobrych-praktyk-
spodzielczych):
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,r(...) . zarządpowinien dbać o przejrzystość i efektywność zarządzaniaspółdzielnią orazprowadzeniejej spraw

zgodnie z przepisami prawa, międzynarodowymi zasadami spółdzielczymi, niniejszym kodeksem oraz interesami

wsrystkich członków spółdzielni,

(,.,).członek zarządtl powinien zachować pełną lojalność wobec spółdzielni i uchylać się od działań, które

mogĘby prowadzić do realizacji własnych korryści materialnych,

(...). o kazdym konflikcie interesów, który wystąpił lub może wystąpić, członkowie zarząduzobowiązanisą
niezwłocmie poinform ować radę nadzor czą (. .,)"

Oceniając zaistnińą sytuację z puŃu widzenia przepisów prawa dotyczących
odpowiedzialności Zarządu , niezbędne jest też podkreślenie, iż granicą podejmowanych
przezZarząd Spółdzielni decyzji powinno być uzasadnione ryzyko go§podarcze.

ZwuĘwsry na przywołane przepisy prawa, Statutu SBM ,,Zoliborz" i Regulaminl Zarządu,
zasady dobrych praktyk spółdzielczych oraz wytńne ustawowe wytyczenie granic dla
podejmowanychprzezzarząd spółdzielni decyzji, naleĘ z ca|ą §tanowczością podkreślić, ż
opiniowane zagadnienie, w tym postawa członka Zarządu ( cry całego Zarządu) nie
powinna zostać ruznana za tego rodzaju czyny czy zaniedbania, przez które Spółdzielnia
poniosla szkodę ( o crym stanowi § 66 ust. 1 Statutu ) .

Wyrażanie przez Spółdzielnię zgody na podział lokalu, zmianę przeznaczenia lokalu lub
jego części nie jest bowiem decyzją, która odnosi się wprost do sfery majątkowej
Spółdzielni.

Nie mozna więc postawió zarzutu, iżwyrażonaprzezZarząd zgoda jest dzińanięm na szkodę
spółdzielni, która pociągałaby zasobąnie tylko odpowiedzialnośó kamą cz,łorlkaZarządubądź
człoŃów Zarządu Spółdzielni ale też mogłaby wprost stanowió podstawy do zawieszenia
cńortkaZarządu, a nawet jego odwołania.

Powyższe ustalenia prawne oczywiście nie mogą wpływaó na oc€nę i wnioski w
zakre§ie poziomu przestrzegania norm i zasad moralnych prry budowania właściwych
stosunków międzyludzkich w środowisku spółdzielczym.

Jednakże oceny moralne i e§czne pozostają pozazal<resem prawlej oceny osoby opiniującej.

Warto może tylko zauw aĘ c, iż rada nadzorcza, będąc niezależnym organem samorządowym,
przy opiniowaniu zaistniałej sytuacji winna mieó zapewnione warunki całkowitej niezależności
w podejmowaniu decyzji i działań w ramach statutowych uprawnień i w takim zakresie, w
jakim za skutki swojej decyzji odpowiada.

Zaś jak wskazuje Kodeks Dobry Praktyk Spółdzielczych w zasadach dobrego
zarządzaria spółdzielnią, odnoszących się do organu nadzorczego (rozdziń VI) , cytuję:

(...) ,,* kolegialnej pracy rady nadzorczej obiektywizm i bezstronność, obok kompetencji stanowią podstawową

zasadę działalności, (...) - w swoich działaniach członek rady powinien przede wszystkim kierować się
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interesem spółdzielni, wystrzegać się osobistych uprzedzeń i angażowania się w sytuacje konfliktoweo które
mogą spowodować naruszenie zasady obiektywizmu i bezstronności (,.,)"

Zaśw rarnachrozwiąrywania sporów w/w Kodeks Dobry Praktyk Spółdzielcąvch podpowiada.
iz:

,, ( ...) Spółdzielnie będąc stowarzyszeniami ludzi stanowią naturalną płaszczymę dyskusji, sporów, atakże
powstawania sytuacji konfliktowych. Sytuacja konfliktogenna nie musi stanowić jednak sama w sobie
zarzewia otwartego konfliktu wyrażającego się manifestowaniem postaw antagonistycznych. (...)

W tym zakresie:

1) spółdzielnia zapobiega powstawaniu i narastaniu sporów poprzez prowadzenie dialogu w ramach
organów statutorvych orazze swoimi członkami i partnerami gospodarczymi i społecznymi,

2) organy samorządowe powinny sŃarzać warunki dla otwartej i szczerej ale odpowiedzialnej i rzeczowej
dyskusji, opartej na swobodzie wypowiadania własnych ocen, opinii i propozycji,

3) analizy i oceny dokonywane przez organy spółdzie|ni nie powinny koncentrować się na tropieniu
winnych, gdyż jest to zadanie wtórne, lecz skupiać się na szukaniu przyczyn zaistniałego problemu i
wypracowaniu obiektywnej oceny, która pozwoli ten problem rozwiązaćo

4) samorząd spółdzielni ma obowiązek zajmować racjonalne i obiektywne stanowisko w sprawach spomych
między członkami spółdzielni a jej Zarządem czy administracją,

5) spółdzielnia powinna posiadać procedurę prryjmowaniairozpatrywania reklamacji i skarg członków oraz osób

korzystających z jej usfug,

6) spółdzielnia preferuje i propaguje polubowne

Magdalena Drzewińska

Poulryąa opinia ąostała Ęoąądąona na podśawie pąlpisów Prawa obowią7ająEch w dacie uldania oPinii.

IYnioski ninięjs7gi opinii noga Ętć alkorarłane dla opisanego poulryi nanuJakar<orso i w stanie Prawnlm obowią7ujaEn na d{eń

Ęoąądlania opinii. Sporąądąajaca opinię nie ponosi odPowied7lalności w l1tuaĘi 71nian1 stanufakar<rrgo lub Prawnego lab je49li nie
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