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Bieńkowskiej 

Ogólne zasady liczenia głosów przy podejmowaniu uchwał przez organ spółdzielni wynikają z art. 35 §4 

ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze. Zgodnie z tym przepisem, „jeżeli statut nie stanowi 

inaczej, przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ spółdzielni 
uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale”. Nieco odmiennie kwestia ta uregulowana jest 

w przypadku szczególnego rodzaju spółdzielni, jaką jest spółdzielnia mieszkaniowa. Zgodnie bowiem 

z art. 8
3
 ust. 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, „uchwałę uważa się za 

podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części walnego zgromadzenia, a za uchwałą opowie-

działa się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w walnym 

zgromadzeniu”. Wynika z tego, że w pierwszym przypadku nie uwzględnia się liczby wstrzymujących się od 
głosu, natomiast w drugim przypadku ich liczbę należy wziąć pod uwagę, bowiem tylko w ten sposób można 

ustalić niezbędną do obliczenia większości ogólną liczbę członków uczestniczących w walnym zgromadze-

niu. 

W związku z tym podnoszona jest wątpliwość co do właściwego sposobu obliczania głosów przy podej-
mowaniu uchwał na walnym zgromadzeniu członków spółdzielni mieszkaniowej. Wydaje się, że w tym 

przypadku należy odwoływać się do regulacji wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, któ-

re stanowią lex specialis względem prawa spółdzielczego. Przedmiotowa teza jest tym bardziej uzasadniona 
w kontekście art. 1 ust. 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zgodnie z którym jedynie w zakresie 

nieuregulowanym w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych stosować można prawo spółdzielcze. 

Niemniej jednak – jak zauważył rzecznik praw obywatelskich w swoim wystąpieniu z dnia 20 marca 

2014 r. – w statutach wielu spółdzielni mieszkaniowych znaleźć można odwołanie do art. 35 §4 prawa spół-
dzielczego, co mogłoby sugerować, że spółdzielcy, stosując omówione przepisy prawa, nie dostrzegają pod-

niesionego w niniejszym oświadczeniu problemu, dopuszczając tym samym w istocie liczenie głosów w spo-

sób odmienny niż wynika to z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Nie ulega jednak wątpliwości, że 
ustalenie właściwego sposobu liczenia głosów ma kluczowe znaczenie dla oceny ważności podjętych uchwał. 

Zwracam się więc z uprzejmą prośbą o rozważenie potrzeby nowelizacji przepisów ustawy o spółdziel-

niach mieszkaniowych w taki sposób, aby były one bardziej przejrzyste i tym samym pozwoliły na wyelimi-
nowanie wskazanych rozbieżności interpretacyjnych. 

Z wyrazami szacunku 

Ryszard Knosala 




