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Pan
Prof. Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Dotyczy: oświadczenia złożonego przez Panią Senator Dorotę Tobiszowską podczas 38 posiedzenia 

Senatu RP w dniu 17 marca 2022 r.

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na ww. oświadczenie Pani Senator Doroty Tobiszowskiej informuję, że podjęta 

zostanie inicjatywa legislacyjna mająca m.in. na celu uchylenie przepisów1 art. 90 i art. 90a ustawy 

z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw2. 

Należy zauważyć, że powyższa inicjatywa legislacyjna rozwiąże problemy, o których mowa 

w oświadczeniu Pani Senator, tj. odkładanie przeprowadzenia walnych zgromadzeń w 

spółdzielniach mieszkaniowych w formie stacjonarnej oraz wydłużanie kadencji rad nadzorczych.

Na marginesie chciałbym dodać, że od dnia 28 marca 2022 r. obowiązuje rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 

1 Art. 90 Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub 
ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od 
dnia odwołania tego stanu.
Art. 90a 62)W przypadku gdy kadencja rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie 
trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia 
spółdzielni w terminie, o którym mowa w art. 90. 
2 Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.
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i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii3, które nie przewiduje żadnych ograniczeń 

w zakresie organizacji zgromadzeń. 

Ponadto, zgodnie z informacją umieszczoną na stronie internetowej: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i ograniczenia od dnia 28 marca br. 

zniesione zostały limity i ograniczenia, z wyjątkiem obowiązku noszenia maseczek do dnia 

30 kwietnia 2022 r. w budynkach, w których prowadzona jest działalność lecznicza.

Z upoważnienia, z wyrazami szacunku
Piotr Uściński
Sekretarz Stanu
/ kwalifikowany podpis elektroniczny /

3 Dz. U. z 2022 r., poz. 679 
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