
Oświadczenie złożone 

przez senator Dorotę Tobiszowską 

na 37. posiedzeniu Senatu 

w dniu 16 lutego 2022 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra rozwoju i technologii Piotra Nowaka 

Szanowny Panie Ministrze! 

W odpowiedzi na otrzymaną korespondencję z dnia 13 listopada 2021 r., znak sprawy DM-III.054.1.2021, 

stanowiącą odpowiedź na moje oświadczenie złożone na 31. posiedzeniu Senatu RP w dniu 8 października 

2021 r., pragnę ustosunkować się do zawartej w niej treści. 

Zgadzam się ze wszystkimi twierdzeniami zawartymi w ww. odpowiedzi, a dotyczącymi podejmowanych 

czynności i starań związanych z zabezpieczeniem życia i zdrowia społeczeństwa na terytorium RP, polegają-

cych na opanowaniu i wygaszeniu trwającej epidemii. Niestety, nie mogę zgodzić się z twierdzeniem, iż 

ustawodawca „dał” skuteczne ustawowe narzędzia do przeprowadzania walnego zgromadzenia w spółdziel-

niach mieszkaniowych poprzez dodanie przepisów szczególnych odnoszących się do podejmowania uchwał 

przez walne zgromadzenie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się 

na odległość. 

Przedmiotowe przepisy – o czym pisałam już w oświadczeniu kierowanym w dniu 13 stycznia 2021 r. na 

20. posiedzeniu Senatu RP oraz w piśmie do sekretarza stanu Sebastiana Kalety – jak wskazuje Ministerstwo 

Sprawiedliwości w stanowisku odnoszącym się do podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie na pi-

śmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, nie są dostępne dla 

spółdzielni mieszkaniowych. 

Ministerstwo Sprawiedliwości uzasadnia swoje stanowisko odrębną regulacją trybu organizacji i zwoły-

wania walnego zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowej w art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 

Ministerstwo, wyjaśniając swój pogląd, powołuje się na art. 1 ust. 7 ustawy o spółdzielniach mieszkanio-

wych. Przepis ten stanowi, że normy prawa spółdzielczego stosuje się do spółdzielni mieszkaniowych tylko 

tam, gdzie ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie zawiera własnego unormowania określonego zagad-

nienia. 

Wracając jednakże do treści akapitu pierwszego niniejszego pisma, wskazuję ponownie, iż przedmiotowe 

regulacje nie licują z praktyką oraz charakterem działalności spółdzielni. Większość spółdzielni w Polsce nie 

jest w stanie przeprowadzić walnego zgromadzenia w tej formie (zdalnej, korespondencyjnej), ponieważ jest 

to niemożliwe i niewykonalne, kiedy liczba członków spółdzielni obejmuje przykładowo 5 tysięcy, 

10 tysięcy, 15 tysięcy i więcej członków. Charakter tych zebrań czy też wyborów, które, przypomnę, nie od-

były się w tym podmiotach już od 3 lat, nie pozwala na skorzystanie z tych przepisów ze względów organiza-

cyjnych. Proszę sobie wyobrazić wdrożenie systemu głosowania dla 15 tysięcy członków lub skuteczne roze-

słanie 15 tysięcy kart do głosowania do wszystkich członków celem zorganizowania takiego głosowania. Jest 

to organizacyjnie niemożliwe do wykonania, rodzi również uzasadnione pytania co do tajności i rzetelności 

takiego głosowania. Tego typu przepisy są realne do wykorzystania tylko i wyłącznie w małych podmiotach. 

Organy posiadające kompetencje do zwołania walnych zgromadzeń decydują się nie organizować WZ 

i korzystają z przepisu stypizowanego w art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegól-

nych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem [...]. Czekają tym samym na ustanie epidemii, ograniczając 

kompetencje zwykłych członków do wybrania swoich przedstawicieli, nie wiedząc, kiedy realnie to nastąpi. 

W międzyczasie, kiedy nadchodzi zmniejszenie liczby zachorowań i realna możliwość zorganizowania 

w reżimie sanitarnym walnego zgromadzenia członków – przypomnę: podczas gdy działają galerie handlowe, 

teatry, kina, spotkania, sylwester i inne imprezy masowe odbywają się bez przeszkód i liczba gromadzących 

się osób wielokrotnie przewyższa dopuszczalne limity – nadal utrzymywany jest przepis mówiący o tym, że 

spółdzielnie mieszkaniowe mogą odbyć walne zgromadzenia w 6 tygodni po ustaniu stanu epidemii. Wystar-

czyłoby w okresie remisji zachorowań wprowadzić możliwość organizacji walnego zgromadzenia członków 

spółdzielni w reżimie sanitarnym, podzielonego na części, i przywrócić obowiązujący przepis w przypadku 

wystąpienia kolejnej fali zachorowań. 

Wiem doskonale na podstawie praktyki tych organów oraz monitów wpływających do mojego biura, że 

w spółdzielniach mieszkaniowych na WZ przychodzi nie więcej niż 400 osób i również wtedy walne zebranie 

członków spółdzielni podzielone jest na części. Jednakże biorąc pod uwagę przepis ustawowy, organy spół-



dzielni odnoszą się tylko do realnej liczby członków, co powoduje, iż mając przykładowo 10 tysięcy człon-

ków, nie decydują się organizować takiego zebrania, bowiem obostrzenia obejmują maksymalną liczbę 

członków, którzy mogą się gromadzić w liczbie np. 150 osób, oraz równocześnie korzystają z przepisu art. 90 

ustawy. Przedmiotowy przepis od 3 lat jest skutecznie wykorzystywany przez te organy w celu nieodbywania 

się takich zgromadzeń. 

Dorota Tobiszowska 

 
 


