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                                         P R O T O K Ó Ł 

 
 lustracji ustawowej pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrowie” z 

siedzibą w Szczecinie położonej przy ul. Orawskiej 23/1 ,70- 131 Szczecin tel. 91 482-

31-81, e – mail: sekretariat@szdrowie.pl.zwanej dalej „Spółdzielnią”.  

 Lustrację Spółdzielni rozpoczęto w dniu  1 października 2020 roku a data zakończenia  

(zgodnie z umową) ustalona  w terminie  do dnia  12 listopada 2020r. została przesunięta, 

w związku z trwającym stanem epidemii i zapisami art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020r. 

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 ustaw lustracja zakończona została w  

dniu 28 lutego 2021 roku, 

Zgodnie z art.93 § 1a. na podstawie protokołu z lustracji przeprowadzający ją Związek 

Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowej RP w Warszawie w oparciu o sporządzony 

protokół lustracji, po odbytym posiedzeniu Zarządu Związku opracuje wnioski 

polustracyjne oraz przekaże je Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółdzielni.  

 Na mocy art.93 § 4 Prawa spółdzielczego wnioski z przeprowadzonej lustracji powinny 

być przedstawione przez Radę Nadzorczą najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu.  

Do przeprowadzenia badań lustracyjnych w zakresie merytorycznym i na warunkach 

określonych w umowie zawartej między Spółdzielnią a Związkiem upoważniona została 

przez Zarząd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z siedzibą w 

Warszawie ul. Jasna 1, działająca w oparciu o imienne upoważnienie z dnia17sierpnia 

2020r., lustrator Bożena Wójcik posiadająca uprawnienia lustracyjne nr 4010/98 wydane 

przez Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie w dniu 27 lutego 1998r. 

 Lustracją objęto całokształt działalności Spółdzielni w okresie od dnia 01 stycznia 2017 

roku do 31 grudnia 2019 roku.   

Zgodnie z art. 92 § 2 Prawa spółdzielczego lustrator upoważniony jest do przeglądania 

ksiąg i wszystkich dokumentów w lustrowanej Spółdzielni oraz do bezpośredniego 

sprawdzenia jej stanu majątkowego, a organy Spółdzielni i jej pracownicy obowiązani są 

do udzielenia mu żądanych wyjaśnień i wszelkiej pomocy.  

Wykonanie dzieła zostało zrealizowane zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami 

lustracji zawartymi w Instrukcji o lustracji organizacji spółdzielczych stanowiącej 

załącznik nr 1 do uchwały Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej nr 

9/2010 z dnia 01.07.2010  

mailto:jutrzenka9n@wp.pl,
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A.   INFORMACJE WSTĘPNE 

 

1.    Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Zdrowie" w Szczecinie, położona przy ul. Orawska 23/1     

posiada następujące numery ewidencyjne i kontaktowe: 

 Numer Identyfikacji Podatkowej jako płatnik VAT UE poprzedzonym kodem Pl.  zgodnie 

z art.97 ust.10 i 11 tej ustawy, NIP: 852-000-08-32 nadany w dniu 21.05.1993 roku przez 

Urząd Skarbowy w Szczecinie ul. Felczaka 19 

 Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów 

Gospodarki Narodowej REGON: 001081905 nadane w dniu 20.11.2002 r przez Urząd 

Statystyczny w Szczecinie ul. Jana Matejki 22. 

 Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym- Rejestrze Przedsiębiorców w Sądzie 

Rejonowym Szczecin Centrum , XIII Wydział Gospodarczy KRS:0000149097 z dnia 

26.08.2002 roku  

 Zgodnie z treścią § 1 statutu nazwa Spółdzielni brzmi;  Spółdzielnia Mieszkaniowa             

„Zdrowie" w Szczecinie. Spółdzielnia jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem 

nieograniczonej liczby osób, zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu 

udziałowym, która w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność 

gospodarczą. 

 Faktycznym obszarem działania Spółdzielni jest miasto Szczecin. 

 Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony. 

 Adres siedziby Spółdzielni 70-131 Szczecin, ul. Orawska 23/1, 

 Numer telefonu Spółdzielni ( 91) 482-31-81, 

 Strona internetowa : sekretariat@szdrowie.pl 

 Przedmiotem działania Spółdzielni jest szeroko rozumiana gospodarka zasobami 

mieszkaniowymi. 

2. Podstawę prawną do przeprowadzenia lustracji pełnej działalności Spółdzielni stanowią 

postanowienia: 

 przepisów art. 91 § 1 i art. 91 § 2 ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawa Spółdzielczego (tekst 

jednolity Dz. U z 2020 r. poz.275,Dz.U z 2019r.poz.730, Dz.U z 2018r. poz.1285) zwanej 

dalej UPS  

 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Spółdzielniach mieszkaniowych tj. Dz. U z 2018 r. poz. 

1596 zwanej dalej UOSM. 
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  uchwały Nr 10/2010 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 

10.01.2010 r. w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Lustratora,  

 upoważnienie do przeprowadzenia lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2017-

2019 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrowie" w Szczecinie, wystawione przez Związek 

Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie , pismem z dnia 17.08.2020 r. 

będące warunkiem realizacji umowy 

 umowa zawarta w dniu 28.02.2020 r. pomiędzy Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni 

Mieszkaniowych RP z siedzibą w Warszawie, a Spółdzielnią Mieszkaniową „Zdrowie " 

z siedzibą przy ul. Orawskiej 23/1 70 - 131 w Szczecinie. 

3. Podczas badań lustracyjnych informacji i wyjaśnień odnośnie zagadnień objętych lustracją 

w Spółdzielni udzielała Prezes Zarządu oraz inni pracownicy nie będący członkami 

Zarządu, których zakres czynności obejmował badane zagadnienia zgodnie z 

zajmowanymi stanowiskami i posiadaną wiedzą merytoryczną:  

 Prezes Zarządu,   

 Specjalista ds. eksploatacyjno-technicznych, 

  Specjalista ds. rozliczeń czynszowych. 

 Pani prowadząca sprawy księgowe dla Spółdzielni zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa podatkowego i dokumentacją finansowo-księgową przyjętą na podstawie umowy 

02/05/2016 zawartej dnia 24.05.2016 roku wraz z aneksami do umowy przez Kancelarię 

Prawno - Podatkową DEBET s. c. Marian Trochowicz i Paweł Trochowicz z siedzibą w 

Szczecinie ul. Wierzbowa 42, reprezentowaną przez Pawła Trochowicza. (należy 

aneksem dokonać zmiany umowę ze s.c. na Sp. z o. o ) 

4. W dniu 16.10.2020 roku odbyło się spotkanie lustratora z organami Spółdzielni w którym 

udział wzięli przewodniczący Rady Nadzorczej Paweł Piecewicz i Prezes Zarządu 

Spółdzielni Pani Agata Wiśniewska.   

5.  O rozpoczęciu i programie oraz o zakresie, tematyce i horyzoncie czasowym badań, 

lustrator zapoznała obecnych na spotkaniu i omówiła zagadnienia i metodą 

przeprowadzenia lustracji oraz przekazała upoważnienie Związku Rewizyjnego 

Spółdzielni Mieszkaniowych RP z siedzibą w Warszawie do przeprowadzenia badania w 

formie lustracji pełnej w zakresie określonym w umowie zawartej w dniu 28.02.2020 roku  

6. Przewodniczący Rady Nadzorczej na spotkaniu z lustratorem poinformowany również 

został o możliwości wniesienia przez organ spraw wykraczających poza zakres 
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tematyczny lustracji bądź wzięcia udziału upoważnionych członków Rady Nadzorczej w 

czynnościach lustracyjnych w wybranym zakresie tematycznym. 

7. Na podstawie upoważnienia wydanego w dniu 17.08.2020 roku przez Związek Rewizyjny 

Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, lustrację przeprowadziła Bożena Wójcik – 

posiadająca uprawnienia lustracyjne nr 4010/98 nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą, 

8.  Lustracją objęto okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 roku, a przedmiotem lustracji 

były następujące zagadnienia: 

 
I. Realizacja wniosków z poprzedniej lustracji oraz zaleceń wydanych w wyniku 

kontroli przeprowadzanych przez podmioty uprawnione. 

1. Ocena sposobu i stopnia realizacji wniosków polustracyjnych, 

2. Wyniki kontroli organów zewnętrznych Spółdzielni, 

3. Informacja o stanie rozrachunków z tytułu należnych składek Krajowej Radzie     

Spółdzielczej w Warszawie i składek na rzecz Związku Rewizyjnego Spółdzielni 

Mieszkaniowych RP w Warszawie. 

II. Zagadnienia organizacyjne i samorządowe Spółdzielni: 

2.1. Statut Spółdzielni oraz wewnętrzny system normatywny; 

2.2. Wykaz regulaminów obowiązujących w Spółdzielni (kompletność i poprawność 

merytoryczna regulaminów)  

2.3. Działalność organów samorządowych Spółdzielni; 

2.4. Organizacja służb etatowych: 

 1) struktura organizacyjna. 

 2) zatrudnienie oraz sprawy pracownicze, 

 3) ustawa o ochronie danych osobowych, 

 4) funkcjonowanie systemu kontroli gospodarczej i ochrony mienia, 

 5) rozpatrywanie skarg i wniosków, 

 
III. Stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni oraz racjonalność ich   

wykorzystania. 

 
IV. Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami. 
 
 
V.    Działalność inwestycyjna. 

VI. Zagadnienia gospodarki zasobami mieszkaniowymi: 

6.1. Stan ilościowy, estetyczno – porządkowy i techniczny zasobów mieszkaniowych; 

6.2. Koszty i przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz prawidłowość 

ustalania opłat za użytkowanie lokali; 
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6.3. Gospodarka lokalami użytkowymi, ze szczególnym uwzględnieniem lokali 

wynajmowanych; 

6.4.Terminowość wnoszenia opłat przez użytkowników lokali i windykacja należności; 

6.5.Usługi komunalne i inne usługi związane z eksploatacją nieruchomości oraz ich 

realizacja. 

 
VII. Gospodarka remontowa w zasobach mieszkaniowych: 

7.1. Nadzór techniczny i ustalanie potrzeb remontowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem działań energooszczędnych; 

7.2. Akumulacja środków finansowych na remonty; 

7.3. Tryb doboru wykonawców robót remontowych, treść zawartych umów i ich 

realizacja. 

 
VIII. Gospodarka finansowa Spółdzielni: 

8.1. Stan funduszów, wielkość wolnych środków finansowych i sposób ich 

wykorzystania, efektywność zaangażowania finansowego Spółdzielni w zakup akcji 

lub udziałów w innych podmiotach gospodarczych; 

8.2. Rozliczanie kosztów ogólnych Spółdzielni; 

8.3. Obsługa spłaty kredytów mieszkaniowych; 

8.4. Terminowość regulowania zobowiązań finansowych Spółdzielni; 

8.5. Dochodzenie należności Spółdzielni, w tym dotacji budżetowych; 

8.6. Rozliczenia finansowe z członkami z tytułu wkładów. 

 
 

9. W dniu rozpoczęcia lustracji Zarząd Spółdzielni funkcjonował w jednoosobowym składzie 

a obowiązki te pełniła Prezes Zarządu - Agata Wiśniewska powołana do pełnienia funkcji 

Prezesa Zarządu uchwałą Rady Nadzorczej nr 20/2019 z dnia 5 listopada 2019 roku. 

Powyższa uchwała jest wynikiem podjętej przez Radę Nadzorczą decyzji o zmniejszeniu 

liczby składu Zarządu do jednej osoby. Zmiany organizacyjne w zatrudnieniu 

spowodowane były zmniejszeniem funduszu płac, a tym samym ograniczeniem kosztów 

Spółdzielni. 

10. Ustalenia lustracji oparte są na stwierdzonych faktach, które wynikają z przedłożonych 

lustratorowi dokumentów, informacji i zestawień sporządzonych przez upoważnionych do 

tego pracowników. Ustaleniom tym w szczególności służyły: 

 uregulowania wewnętrzne (statut, regulaminy, instrukcje i zarządzenia); 

 dokumentacja pracy organów statutowych (protokoły, uchwały); 

 dokumentacja członkowska (rejestry, akta członków, akty notarialne); 
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 księgi wieczyste, akty notarialne i decyzje w zakresie gospodarki gruntami; 

 dokumentacja techniczna budynków; 

 ewidencja finansowo-księgowa i sprawozdawczość w tym zakresie. 

Lustrację przeprowadzono: 

a) w zakresie spraw wymienionych w pkt. I.; II. 2.1.1-2.2.6, – metodą pełną; 

b) w zakresie pozostałym – według ustaleń zawartych w protokole. 

11.  Lustrację wpisano do książki ewidencji kontroli zewnętrznych przeprowadzonej w 

Spółdzielni pod   numerem 5/2020 w dniu 01 października 2020 roku. 

12.  Spółdzielnia jest zrzeszona w Związku Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP 

w Warszawie. 

13. Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej między Spółdzielnią a Związkiem 

Rewizyjnym lustracja nie obejmuje badań sprawozdań finansowych w rozumieniu art. 

88 a ustawy – Prawa Spółdzielczego i art.64 ust 1 ustawy z dnia 29.09.1994r.  o 

rachunkowości (Dz.U.2017 poz.2342 ze zmianami) jak również weryfikacji rozliczeń 

finansowych z budżetem oraz rozliczeń kosztorysowych. 

14. Majątek Spółdzielni według bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 roku wyniósł   

9.792.405,54zł, a przeciętne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w 2019 r 

wyniosło 8 osób w tym w przeliczeniu na etaty stanowiło to 7,16 etatu. 

15. Lustracja została przeprowadzona przez lustratora w oparciu o przedłożone księgi 

rachunkowe, dokumentację wewnętrzną Spółdzielni oraz odpowiednie przeglądy 

techniczne budynków. Zgodnie z umową zakres badań obejmował taką próbę 

dokumentów i ksiąg, aby stanowiły podstawę do sformułowania wniosków, oceny i 

ewentualnych zaleceń. 

16. Zestawienia tabelaryczne w protokole lustracji i załączniki do niniejszego protokołu 

sporządzone zostały przez pracowników Spółdzielni. Zarząd Spółdzielni uprzedzony 

został o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 267 c oraz art. 267 d ustawy Prawo 

spółdzielcze dotyczących obowiązku udzielania lustratorowi informacji i wyjaśnień 

zgodnych ze stanem faktycznym. 

17. Zarząd i pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrowie” w Szczecinie oświadczają, że 

dane zawarte w protokole lustracji i załącznikach do niego są zgodne ze stanem 

faktycznym i nie zostały ukryte inne dane, które mogły mieć wpływ na wyniki lustracji 

i działalność Spółdzielni. 

18. W okresie lustracji Rada Nadzorcza nie zgłosiła wniosku udziału jej członków w 

czynnościach lustracyjnych jak również rozszerzenia zakresu tematycznego badań. 
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19.  Z ostrożności i jasności badanych w Spółdzielni tematów lustrator wskazała, że ustalenia 

lustracji oparte zostały na ramowym konspekcie kompleksowej lustracji działalności 

Spółdzielni Mieszkaniowej wynikającej z instrukcji, która określa m.in. kryteria: 

– legalności - tj. zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa, statutu, 

regulaminami i uchwałami organów spółdzielni, 

– gospodarności - tj. celowego i oszczędnego dysponowania środkami na zasadach 

rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni oraz 

wykazywanej należytej dbałości o zabezpieczenie majątku, 

–  rzetelności tj. dokumentowania czynności zgodnie ze stanem rzeczywistym. 

20.   Z czynności lustracyjnych został sporządzony przez lustratora protokół lustracji mający 

moc dokumentu urzędowego. W/w dokument wraz z załącznikami lustrator przekazała 

Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółdzielni na posiedzenie organów Spółdzielni. 

21. Na podstawie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnego wydruku z Rejestru 

Przedsiębiorców KRS stwierdzono, że w protokole i jego załącznikach, z imienia i 

nazwiska wskazane zostały osoby, które w okresie objętym badaniem były ujawnione w 

Krajowym Rejestrze Sądowym w którym został zarejestrowany: 

 jako aktualny skład Zarządu organ uprawniony do składania oświadczeń woli za 

Spółdzielnię, 

  aktualny skład Rady Nadzorczej jako Organ Nadzoru. 

 W Krajowym Rejestrze Sądowym w dziale 3 rubryka 1 zawarte są wpisy 

dotyczące przedmiotu działalności Spółdzielni, które zgodne są z postanowieniami 

Rozdziału 2 § 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej. W dziale 3 rubryka 2 wzmianki o 

złożonych dokumentach rocznych sprawozdań finansowych, uchwały o zatwierdzeniu 

sprawozdań finansowych i złożonych sprawozdaniach z działalności Zarządu 

Spółdzielni. Zawarte wpisy w Krajowym Rejestrze Sądowym wynikają z uchwał 

organów Spółdzielni i podjęte zostały w ramach posiadanych uprawnień. 

22.  Badaniem   lustracyjnym przeprowadzonym między innymi w zakresie przewidzianym 

w ustaleniach powołanych powyżej standardów lustracyjnych, objęte zostały podstawy 

prawo statutowe, regulaminowe, organizacyjne, ekonomiczne i finansowe w zakresie: 

a) realizacji wniosków polustracyjnych z działalności Spółdzielni, 

b) procesów zarządzania i funkcjonowania Spółdzielni w ujęciu podmiotowym i   

przedmiotowym, 

c) zasad organizacji i funkcjonowania powołanych organów Spółdzielni, 

d) zarządzania nieruchomościami Spółdzielni. 
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B. USTALENIA LUSTRACJI 

 

I. REALIZACJA WNIOSKÓW POPRZEDNIEJ LUSTRACJI ORAZ ZALECEŃ 

WYDANYCH W WYNIKU KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZANYCH 

PRZEZ PODMIOTY UPRAWNIONE. 

 

1.  Ocena sposobu i stopnia realizacji wniosków polustracyjnych. 

Spółdzielnia jako organizacja o charakterze samorządowym sama określa sobie cele i 

kierunki swojego działania jak również w granicach wyznaczonych przez prawo kształtuje 

swoją strukturę wewnętrzną oraz wewnętrzne zasady funkcjonowania. Ingerencja w sprawy 

Spółdzielni ze strony organów administracji rządowej czy samorządowej może mieć miejsce 

tylko w formach i granicach wyznaczonych przez przepisy rangi ustawowej. Akty 

ustawodawcze określają różne stopnie samorządności. Spółdzielnia nie jest organizacją 

całkowicie autonomiczną, musi poddać się na przykład rygorom podatkowym, kontroli 

skarbowej, PIP jak i przez uprawnione przepisami prawa jednostki organizacyjne, oraz 

zgodnie z art. 91 § 1 Prawa spółdzielczego, każda spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej 

raz na trzy lata poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności 

całości jej działania.  

 Kwestie dotyczące lustracji spółdzielni mieszkaniowych zostały unormowane w ustawie z 

dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U.2018r. poz.1285, z 2019r. poz. 730, 

Dz.U. z 2020r. poz. 275) oraz instrukcji o lustracji organizacji spółdzielczych z dnia 

01.07.2010r. 

Stosownie do postanowień zawartych w art. 91 § 1 oraz § 1¹ Prawa Spółdzielczego w 

sprawie poddania się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności jej 

działania, w zakresie prowadzonej działalności z uwzględnieniem wszystkich zagadnień 

działalności Spółdzielni Mieszkaniowej, każda Spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej 

raz na trzy lata, a w okresie pozostawania w stanie likwidacji corocznie, poddać się badaniu 

lustracyjnemu. W spółdzielniach mieszkaniowych w okresie realizacji inwestycji i 

budowania przez nie budynków mieszkalnych i rozliczania kosztów Spółdzielni, budowy 

tych budynków, lustrację przeprowadza się corocznie. 

Jak wskazuje okazana dokumentacja źródłowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zdrowie” w 

Szczecinie poddała się badaniom lustracyjnym i zleciła przeprowadzenie lustracji 

Spółdzielni respektując ustawowo nałożony obowiązek poddawania się pełnemu badaniu 
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lustracyjnemu z częstotliwością określoną w art. 91 Prawa Spółdzielczego (przynajmniej raz 

na trzy lata).W przypadku lustrowanej Spółdzielni poprzedniej lustracji okres ten został 

spełniony. 

Poprzednią lustrację pełną działalności Spółdzielni , za lata 2014-2016 przeprowadzono na 

podstawie umowy zawartej w dniu 12.10.2017r. Związek Rewizyjny Spółdzielni 

Mieszkaniowych RP z siedzibą w Warszawie na zlecenie Zarządu Spółdzielni w okresie od 

dnia 4.12.2017 roku do dnia 30.03.2018 roku przeprowadził lustrację działalności 

Spółdzielni.  Z przeprowadzonej lustracji został sporządzony protokół, który po uprzednim 

podpisaniu przez lustratora, oraz Zarząd Spółdzielni, został w dwóch egzemplarzach 

pozostawiony w Spółdzielni celem wykorzystania zapisów tegoż protokołu w dalszych 

pracach Zarządu i Rady Nadzorczej. Protokół z lustracji jest dokumentem urzędowym i 

powinien być udostępniony członkom spółdzielni zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zarząd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, dokonał oceny 

działalności Spółdzielni na podstawie protokołu z przeprowadzonej lustracji i przesłał do 

Spółdzielni list polustracyjny . 

W wyniku tej lustracji pod rozwagę organów statutowych poddano sprawozdania i wykazane 

w protokole dokumenty, dane liczbowe oraz dodatkowe informacje zgłaszane przez 

członków Rady Nadzorczej i stwierdzono, że w okresie objętym badaniem lustracyjnym 

przedstawiona synteza ustaleń i wyników badania lustracyjnego, wymagała formułowania 

przez Zarząd  Związku  16 wniosków polustracyjnych, które zawarte były w liście 

polustracyjnym  z dnia  24.04.2018 roku (L.dz.400/2018) a dotyczyły następujących spraw: 

1. Ściśle przestrzegać przepisów art. 93 § 1 b Prawa spółdzielczego nakładających na Zarząd 

obowiązek corocznego przekazywania Walnemu Zgromadzeniu oraz Związkowi 

informacji o realizacji wniosków polustracyjnych. 

2. Uchwalić nowe normy wewnętrzne o charakterze regulaminowym, których Spółdzielnia 

nie posiada, a które są wymagane statutem i wynikają z potrzeb Spółdzielni. 

3. Usankcjonować uchwałą Zarządu regulamin wynagradzania pracowników Spółdzielni nie 

będących członkami tego organu , a także unormować decyzją Rady Nadzorczej zasady 

wynagradzania członków Zarządu. 

4. Dokonać szczegółowej analizy całego wewnętrznego systemu normatywnego Spółdzielni( 

statut i regulaminy) pod kątem zapewnienia pełnej zgodności regulacji wewnętrznych z 

aktualnym porządkiem prawnym określonym obecnie obowiązującymi spółdzielnie 

mieszkaniowe przepisami prawa. 
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5. Zapewnić aktualność informacji zamieszczonych na stronie internetowej Spółdzielni , a 

także uzupełnić zawartość tej strony o dokumenty wymagane art. 8ᶦ ust.3 ustawy o 

spółdzielniach mieszkaniowych. 

6. Usprawnić pracę Rady Nadzorczej poprzez uzupełnienie wpisów w prowadzonym przez 

Spółdzielnię rejestrze uchwał tego organu,  opracowanie i przestrzeganie ustaleń planów 

pracy wymaganych regulaminem Rady Nadzorczej i zapewnienie kompletności 

dokumentacji z posiedzeń tego organu załączając do niej materiały źródłowe dotyczące 

omawianych spraw. 

7. Zapewnić zgodność składu osobowego Zarządu z postanowieniami statutu Spółdzielni. 

8. Ściśle przestrzegać postanowień regulaminu Zarządu dotyczących protokolarnego 

przekazywania spraw i dokumentów przez ustępujący Zarząd nowemu składowi 

osobowemu tego organu, obowiązku prowadzenia rejestru tego organu i obowiązku 

załączania do protokołów z posiedzeń wymaganych materiałów. 

9. Określić zakresy czynności i obowiązków pracowników ,  a także dokonać aktualizacji 

struktury organizacyjnej dostosowując ją do form i skali prowadzonej działalności oraz 

potencjału Spółdzielni. 

10. Zapewnić kompletność planów gospodarczo-finansowych Spółdzielni poprzez 

uwzględnienie w nich wydatków na wynagrodzenia. 

11. Podjąć dalsze działania w celu zapewnienia pełnej realizacji przepisów art.41 i art.42 

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych , umożliwiających określenie przedmiotu 

odrębnej własności lokali w tym zasobach Spółdzielni dla których prace te nie zostały 

jeszcze przeprowadzone. 

12. Dostosować rejestr członków Spółdzielni do wymogów art. 30 Prawa spółdzielczego. 

13. Dokonać analizy aktualnej sytuacji finansowej w gospodarce zasobami mieszkaniowymi 

Spółdzielni (uwzględniającej wyniki 2017 roku) pod kątem zapewnienia pełnego pokrycia 

bieżących kosztów eksploatacji i technicznego utrzymania nieruchomości opłatami 

wnoszonymi przez użytkowników lokali. 

14. Wyeliminować wykazane przez lustrację mankamenty w prowadzeniu książek obiektu 

budowlanego. 

15. Przestrzegać przepisów art. 62 ust.1 pkt.2 Prawa budowlanego nakładających na 

Spółdzielnię obowiązek wykonywania kontroli instalacji elektrycznej i odgromowej z 

częstotliwością nie mniejszą niż raz na 5 lat. 
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16. Wzmóc nadzór i kontrolę w celu zapewnienia pełnej realizacji zaplanowanych robót 

remontowych zbilansowanych posiadanymi przez Spółdzielnię środkami funduszu 

remontowego. 

 Z treścią listu polustracyjnego i wnioskami końcowymi z poprzedniej lustracji przesłanymi 

do Spółdzielni przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP z siedzibą w 

Warszawie ,  Rada Nadzorcza na posiedzeniu zapoznała się z jego ustaleniami przyjęła je i 

przedstawiła do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.  W porządku obrad 

Walnego Zgromadzenia w pkt. 8 odnotowano zapoznanie członków Spółdzielni z wynikami 

lustracji za lata 2014-2016 rok. Uchwałą nr 1/2018 Walnego Zgromadzenia Członków 

przeprowadzonego w dniu 28 czerwca 2018r przyjęto ustalenia zawarte w liście 

polustracyjnym wynikające z lustracji ustawowej pełnej działalności                                              

Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrowie” w Szczecinie. 

 Na podstawie § 28 ust.3 statutu Spółdzielni XXV Walne Zgromadzenie Członków 

Spółdzielni zobowiązano Radę Nadzorczą i Zarząd do wykonania wniosków zgodnie ze 

swoimi kompetencjami, a także do przedstawienia informacji o ich realizacji na kolejnym 

Walnym Zgromadzeniu Członków.  

W badanym okresie organy statutowe Spółdzielni nie wykonały większości zaleceń  

wynikających z wniosków polustracyjnych z okresu objętego poprzednim badaniem 

lustracyjnym i nie przekazywały corocznie  podmiotowi przeprowadzającemu lustrację - 

Związkowi Rewizyjnemu Spółdzielni Mieszkaniowych RP oraz Walnemu Zgromadzeniu 

informacji o zrealizowaniu wniosków polustracyjnych  zgodnie z art.93 § 1 b. Brak również 

informacji sporządzonej przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrowie” w Szczecinie o 

realizacji wniosków polustracyjnych . 

1.  Wyniki kontroli organów zewnętrznych Spółdzielni.  

. W drodze oględzin i innych czynności sprawdzających, udokumentowanych dowodami 

źródłowymi lustrator ustaliła, że w okresie objętym badaniem lustracyjnym w Spółdzielni 

przeprowadzone została jedna kontrola zewnętrzna przez uprawniony podmiot tj.: 

－ Zakład Ubezpieczeń Społecznych,  

    Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie przeprowadził kontrolę, której       

zakres kontroli obejmował:  

– prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych 

składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłoszenie do ubezpieczeń 

społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, 
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－ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych 

świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, 

－prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i 

rentowe,  

－wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.  

Kontrolę przeprowadzono w dniach13.12.2018r., 27.12.2018r., 28.12.2018r., 02.01.2019 

roku, a kontrolą objęto okres 01/2014 do 12/2014 r. 

Ocena oraz uwagi dotyczące przeprowadzonych kontroli zawarte zostały w protokole 

pokontrolnym. Wykaz zbadanego materiału stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli, 

który znajduje się w siedzibie Spółdzielni. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. 

 

3). Informacje o stanie rozrachunków z tytułu należnych składek Krajowej Radzie 

Spółdzielczej w Warszawie oraz regulowanych składek na rzecz Związku Rewizyjnego 

Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie. 

 

3.1.Stosownie do postanowień art. 259 i art. 266 ustawy Prawo spółdzielcze i Rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 19.03.1999 roku (Dz. U. 99.30.290 ze zm.) oraz zgodnie z uchwałą 

nr 13/2016 VI Kongresu Spółdzielczości z dnia 13 grudnia 2016 w sprawie zasad 

finansowania działalności Krajowej Rady Spółdzielczej przez organizacje spółdzielcze w 

latach 2017 - 2020 uchwalono wysokość składki organizacji spółdzielczych, Spółdzielni i 

związków spółdzielczych w wysokości 550,00 zł rocznie. Zgodnie z uchwałą, składki 

przekazywane do KRS w wymiarze rocznym do dnia 15 lutego każdego roku.  

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zdrowie” w Szczecinie za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2019 

roku opłacała należne składki na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie które 

wnoszone były przez Spółdzielnię za każdy rok w następujących terminach i kwotach: 

OKRES 
Składka należna 

Data 
Składka zapłacona 

kwota (zł) kwota (zł) 

2017r. 550,00 17.02.2017r 550,00 

2018r. 550,00   10.02.2018 r. 55             550,00 

2019r. 550,00   04.02.2019 r. 550,00 

 

Składki na rzecz Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie 

regulowano przelewami ( ZRSM RP za 2017r. wystawił notę księgową 22.06.2017, a w 

kolejnych latach noty wystawiono za okres całego roku) w poniższych terminach: 
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OKRES Składka należna Data Składka zapłacona 

kwota (zł) kwota (zł) 

I kwartał 2017r. 480,50 05.07.2017 r.   480,50 

II kwartał 2017r. 480,50 06.06.2017 r.   480,50 

III kwartał 2017r. 480,50 17.08.2017 r. 48             480,50 

IV kwartał 2017r. 480,50 19.10.2017 r. 44             480,50 

Razem 2017 rok 1.922,00 x 1.922,00 

     

Okres i data wpłaty za 2018 

Składka należna 
Data 

Składka zapłacona 

kwota (zł) kwota (zł) 

Składaka za rok 10.12.2018 1.922,00 03.01.2019r. 1.922,00 

Razem 2018 rok 1.922,00 x 1.922,00 

 

Okres i data wpłaty w 2019  Składka należna Data Składka zapłacona 

kwota (zł) kwota (zł) 

Składka za rok 05.11.2019 1.922,00 03.12.2019 r. 1.922,00 

Razem 2019 rok 1.922,00 x 1.922,00 

 

II. ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE I SAMORZĄDOWE SPÓŁDZIELNI 

2.1. Statut oraz wewnętrzny system normatywny.  

 

2.1.1. W okresie objętym lustracją Spółdzielnia występowała z wnioskiem o dokonanie zmian  

i wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego wynikających ze złożenia sprawozdań 

finansowych, zmian, rejestracji Statutu oraz zmian osobowych w organach Spółdzielni (Rada 

Nadzorcza i Zarząd) - zmiany te zostały wpisane odpowiednimi postanowieniami Sądu 

Rejonowego – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Szczecinie. 

W okresie objętym lustracją Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zdrowie” w Szczecinie działała w 

oparciu o Statut - tekst jednolity po uwzględnieniu zmian statutu uchwalonego przez XVII 

Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Członków w dniu 29 listopada 2007 roku uchwałą 

nr 1/2007, złożonego do Sądu w celu rejestracji w dniu 21.12.2007 roku i wpisany do 

rejestru przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 lutego 2008 roku, sygn. akt SZ.XVII NS-

REJ.KRS/013213/07/967. 

Jak ustalono, w oparciu o przedłożoną dokumentację rejestrową Spółdzielni, wnioski  o wpis 

do rejestru sądowego nie były składane w terminie wynikającym z ustawy o Krajowym 

Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1203 – tekst jednolity) zgodnie z art. 22 ustawy 

tj. nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, 
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chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, natomiast odnośnie Statutu art. 12a § 2 ustawy 

Prawo spółdzielcze dopuszcza termin złożenia wniosku w ciągu 30 dni od dnia podjęcia 

uchwały i termin ten został dotrzymany. 

2.1.2. W treści obowiązującego Statutu nie stwierdzono sprzeczności z postanowieniami 

ustawy Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i innych 

obowiązujących w spółdzielczości mieszkaniowej ustaw jednak postanowienia 

obowiązującego w badanym okresie i do dnia zakończenia lustracji statutu wymagały 

aktualizacji, gdyż nie zawierały  wprowadzonych po 2007 roku zmian przepisów 

wynikających z ustawy Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz w 

całości nie uwzględniały  zapisów z ustawy z dnia 18 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o 

spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, ustawy z dnia 27 

lipca 2012 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz wywołanych 

wyrokami Trybunału Konstytucyjnego w zakresie działalności spółdzielni mieszkaniowych. 

 Z analizy materiałów źródłowych i danych zawartych w protokole lustracji za lata 2014 do 

2016 roku wynika, że Spółdzielnia kilkakrotnie próbowała dokonać nowelizacji statutu. 

Szczegółowe informacje podejmowanych działań w zakresie dokonania zmian statutu 

opisano na stronie 9 i 10 poprzedniej lustracji.  Ponadto XXV Walne Zgromadzenie 

Członków w dniu 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian statutu Spółdzielni na podstawie 

art.38 § 1 ust.11 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, podjęło próbę 

przyjęcia nowej treści statutu. Uchwałą nr 9/2018 za która głosowało 19 członków ,przeciw 

uchwale głos oddało 6 członków, wstrzymało się 7 członków i zgodnie z § 29 statutu 

uchwała nie została przyjęta. Ponownie  Zarząd Spółdzielni działając na podstawie § 29 i 30 

statutu Spółdzielni pismem z dnia 14 sierpnia 2018roku zwołał XXVI Walne Zgromadzenie 

Członków na dzień 7 września 2018 roku w projekcie porządku obrad w punkcie  8 ujęto 

przeprowadzenie głosowania nad zmianą statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrowie" w 

zakresie dostosowania statutu do znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 

(obowiązek wskazany w art.8 ust.1 Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej 

Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 

spółdzielniach mieszkaniowych). 

1).W związku z wejściem w życie w dniu 09.09.2017 roku stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy 

z dnia 20.07.2017r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks 

postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze, (Dz. U. z 2017r, poz.1596) 

spółdzielnie miały obowiązek dokonać zmian statutów stosownie do wymagań ustawy i 
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zgłosić je do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 

ustawy, tj. do dnia 8 września 2018 r.  

2).Przed przystąpieniem do głosowania do Przewodniczącego NWZ wystąpiono z wnioskiem 

o przegłosowanie złożonych do Zarządu poprawek zgłaszanych przez członków Spółdzielni.  

Obecny na zebraniu mecenas wyjaśnił, że do Zarządu Spółdzielni nie zostały złożone wnioski 

a jedynie uwagi do projektu statutu.  Wszystkie uwagi wniesione do zmian do statutu zostały 

wzięte pod uwagę w czasie przygotowywania projektu statutu i szczegółowo omówione w 

czasie prezentacji projektu statutu. Tekst jednolitego statutu Spółdzielni w brzmieniu 

uchwalonym na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obradującym w dniu 21 lutego 2019 

roku, zatwierdzono uchwałą nr 01/2019. Za podjęciem uchwały oddano 57 głosów, przeciw 

uchwale głosowało 22 członków, co wobec braku wstrzymujących się dało 72% głosów za 

przyjęciem uchwały. Uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmiany statutu 

poprzez przyjęcie nowej jego treści wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego 

postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział 

Gospodarczy pod numerem KRS:00000149097. Niniejszy statut odpowiada co do treści 

statutowi objętemu treścią wpisu dokonanego w dniu 21 lutego 2019 roku sygnatura akt 

SZXIII NS-REJ.KRS/007793/19/324 

Jak ustalono, w oparciu o przedłożoną dokumentację rejestrową Spółdzielni, wniosek o wpis 

do rejestru sądowego złożony był i zatwierdzony w terminie. 

Ujednolicony statut uwzględniający zmiany wynikające z uchwał – w swej treści zawiera 

postanowienia dotyczące: 

 postanowień ogólnych, uwzględniających cele i przedmiot działalności Spółdzielni, 

 praw i obowiązków członków Spółdzielni z uwzględnieniem ustania członkostwa i 

postępowania wewnątrzspółdzielczego, 

 powoływania i odwoływania organów samorządowych wraz z określeniem ich zakresu 

działania oraz uprawnień, 

 tytułów prawnych do lokali i zasad zaspokajania potrzeb lokalowych członków, 

 zasad wnoszenia wkładów oraz ich rozliczania w razie wygaśnięcia praw do lokalu 

w tym wkładów mieszkaniowych, budowlanych oraz udziałów, 

 przekształcenia tytułów prawnych do lokali, 

 zasad finansowych związanych z gospodarką Spółdzielni, w tym wnoszenia opłat za 

używanie lokali i gospodarowania środkami funduszy Spółdzielni, 

 przepisów przejściowych i postanowień końcowych. 
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W/w zapisy w sposób kompleksowy regulują zasady działania Spółdzielni. W przypadkach 

koniecznych uszczegółowień statutu należało dokonać regulacji w postaci norm 

wewnętrznych, które były by zatwierdzone przez organy samorządowe zgodnie  z posiadanymi 

kompetencjami. 

Dokonana nowelizacja Statutu w swej treści jest zgodna z obowiązującym prawem 

wynikającym z odpowiednich ustaw. Statut w sposób kompleksowy zawiera wszelkie 

niezbędne postanowienia dotyczące prowadzenia gospodarki Spółdzielni, został 

dostosowany do wymogów obowiązującej w badanym okresie ustawy Prawo Spółdzielcze i 

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zawiera zapisy warunkujące prawidłową 

działalność Spółdzielni.  

Statut odpowiednio zabezpiecza sprawy członków, a w § 20-47 określa kompetencje 

organów samorządowych Spółdzielni. 

Dokument ten odpowiada co do treści statutowi objętemu treścią wpisu dokonanego 

postanowieniem w dniu 21.09.2019 roku zgodnie z odpisem z Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Szczecinie. Zakres tematyczny obowiązującego 

statutu oraz jego treść merytoryczna i formalna dostosowana jest do potrzeb Spółdzielni i nie 

koliduje z przepisami ustaw. W treści statutu nie stwierdzono wzajemnych niezgodności lub 

sprzeczności, zapisy statutu są kompletne.  

Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, iż Spółdzielnia dokonuje zgłoszeń 

do Krajowego Rejestru Sądowego przez ustawodawcę. Informacja Krajowego Rejestru 

Sądowego odpowiada odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, potwierdza 

kompletność zapisów oraz zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym. 

 Wypełniając ustawowy obowiązek wynikający z art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości 

Spółdzielnia za lata objęte lustracją składała w Krajowym Rejestrze Sądowym sprawozdania 

finansowe wraz z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków o jego zatwierdzeniu oraz 

sprawozdania Zarządu z działalności za lata 2017 r., 2018 r., 2019 r. 

Obowiązujący porządek prawny stanowi, że w sytuacji sprzeczności postanowień statutu z 

ustawą pierwszeństwo w zakresie unormowania praw i obowiązków poszczególnych 

członków mają postanowienia ustawy. Tryb dokonywania zmian statutu odpowiada 

warunkom określonym w ustawie oraz statucie dotyczącym kwalifikowanej większości 2/3 

głosów. W badanym okresie wymienione statuty zawierały postanowienia ustawy Prawo 

spółdzielcze i postanowienia ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych i zgodne były z 

innymi ogólnie obowiązującymi aktami prawnymi. 
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W niniejszym protokole lustrator odnosić się będzie do jednolitego tekstu statutu 

uwzględniającego zmiany uchwalone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

Członków z mocą uchwały nr 1/2019 w dniu 21 lutego 2019 roku odpowiadającego co 

do treści statutowi objętemu treścią wpisu zarejestrowanego przez Sąd dokonanego 

postanowieniem w dniu 9 maja 2019 roku (sygnatura akt SZXII NS-REJ.KRS/007793/19/324) 

 W badanym okresie obowiązuje statut dostosowany do wymogów Prawa spółdzielczego i 

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 

Ostatnia nowelizacja statutu wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o 

zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy-Kodeks postępowania cywilnego 

oraz ustawy Prawo spółdzielcze.   

Do statutu lustrujący nie wnosi uwag i zastrzeżeń. 

2.2. Wykaz regulaminów obowiązujących w Spółdzielni ( kompletność i poprawność merytoryczna) 

2.2.1. W okresie objętym badaniem lustracyjnym w Spółdzielni w latach 2017, 2018 i 2019 

roku, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrowie" w Szczecinie uchwaliła 

następujące regulaminy: 

1.Regulamin korzystania z zespołów garażowych będących w zasobach Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Zdrowie" w Szczecinie. Regulamin został zatwierdzony uchwałą Rady 

Nadzorczej nr 746/2017 w dniu 25.04.2017 roku. 

2. Regulamin poboru i rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach 

mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrowie" w Szczecinie na 

zaspakajanie potrzeb socjalnych. Regulamin został zatwierdzony uchwałą Rady 

Nadzorczej nr 747/2017 w dniu 22.05.2017 roku.  

3. Regulamin wydawania urządzeń dostępnych do osiedla przy ul. Kwiatowej - Ku Słońcu w 

Szczecinie oraz ich eksploatacji uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 760/2018 w dniu 

29.05.2018 roku. 

4.Regulamin wydawania urządzeń dostępnych do osiedla przy ul. Kwiatowa -Ku Słońcu oraz 

ich eksploatacji, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 766/2018 w dniu 4.09.2018roku. 

 Na podstawie § 42 statutu Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zdrowie" w Szczecinie uchyliła 

przygotowaną przez Zarząd propozycję regulaminu dostępu do osiedla przy ul. Kwiatowej 

w Szczecinie przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej nr 760/2018 z dnia 29.05.2018. W/w 

regulamin uchylony został w całości. (Protokół nr 11/2018 z 4.09.2018 roku.) 

5.Regulamin porządku domowego i użytkowania lokali w budynkach SM „Zdrowie" w 

Szczecinie. Zarząd Spółdzielni zwrócił się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o przyjęcie 

nowego regulaminu i uchwałą RN nr 755/2018 w dniu 20.02.2018 został zatwierdzony. 
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W obowiązującym statucie uchwalonym przez XVII Nadzwyczajne Zebranie Członków w dniu 

29 listopada 2007 roku uchwałą nr1/2007 wpisanego do rejestru KRS w dniu 28.02.2008 roku 

w § 28,w § 42 i w § 50, w sposób szczegółowy i zgodny z postanowieniami § 35 ustawy Prawo 

spółdzielcze przyjęto imienne rozgraniczenia kompetencji organów statutowych do 

ustanawiania norm wewnętrznych w Spółdzielni. Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony na 

Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.06.2014 roku uchwałą nr 9/2014 szeroko i szczegółowo 

opisuje procedurę wyboru członków Zarządu Spółdzielni, natomiast skład Zarządu, organizację 

pracy Rady, terminów i zwoływania posiedzeń zawiera wyłącznie odnośniki do wybranych 

paragrafów statutu, który opisuje ramowo zasady działalności Rady i wymaga zmian poprzez 

dostosowanie go do aktualnego obowiązujących zapisów statutu 

W tabeli nr 1 stanowiącej załącznik do protokołu lustracji przedstawiono posiadane przez 

Spółdzielnię w latach 2017-2019 wewnętrzne unormowania o charakterze regulaminowym oraz 

zasady w oparciu, o które oprócz Statutu, Spółdzielnia prowadziła swoją działalność. 

Obowiązujący Statut uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków mocą 

uchwały nr 1/2019 w dniu 21 lutego 2019 roku, objętemu treścią wpisu dokonanego w dniu 21 

września 2019 roku sygnatura akt SZXIII NS-REJ.KRS/007793/19/324 w § 36 stanowi, że do 

kompetencji Rady Nadzorczej należy również uchwalenie: 

 regulaminu uchwalenia zasad rozliczenia kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów na 

lokale mieszkalne, użytkowe ( w tym garaże) i domy jednorodzinne, 

 regulaminu używania lokali oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców 

 zasad rozliczania kosztów poniesionych na modernizację budynków, 

 regulaminu w sprawie warunków organizacyjno-finansowych inwestycji realizowanych w 

celu sprzedaży mieszkań, 

 szczegółowych zasad tworzenia i gospodarowania funduszami własnymi Spółdzielni, 

 regulaminu uchwalenia zasad gospodarki finansowej Spółdzielni. 

Jak wynika z przedłożonej do protokołu lustracji tabeli nr 1 zawierającej wykaz aktów 

wewnętrznych (regulaminów, zasad, instrukcji) obowiązujących w lustrowanej jednostce w 

latach 2017 - 2019, w Spółdzielni do dnia zakończenia badania lustracyjnego nie zostały 

wszystkie uchwalone . 

 Dokonano analizy zapisów regulaminowych i stwierdzono, że zarówno regulaminy uchwalone 

przez Walne Zgromadzenie Członków jak i te uchwalone przez Radę Nadzorczą są w 

większości nieaktualne i niespójne z postanowieniami ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych oraz aktualnie obowiązującym statutem, w związku z powyższym aktualna 

sytuacja formalno-prawna nie reguluje całokształtu spraw związanych z bieżącą działalnością 
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Spółdzielni. Zatem należy opracować i zatwierdzić stosownymi uchwałami nowe normy 

wewnętrzne o charakterze regulaminowym , których Spółdzielnia nie posiada , a które są 

wymagane statutem i wymagają aktualizacji do obowiązujących przepisów i zapisów 

statutowych.  

2.3. Działalność organów samorządowych Spółdzielni.  

2.3.W myśl postanowień § 20 Statutu uchwalonego w dniu 21 lutego 2019 roku organami         

Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrowie” w Szczecinie są: 

1) Walne Zgromadzenie 

2) Rada Nadzorcza 

3)     Zarząd 

Podział kompetencji jest zgodny z postanowieniami art. 35 § 1 ustawy - Prawo spółdzielcze. 

Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w punkcie 2 i 3 dokonuje się w 

głosowaniu tajnym z pośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka tych 

organów następuje również w głosowaniu tajnym. Kandydaci do Zarządu i Rady Nadzorczej 

przed umieszczeniem ich nazwisk na kartach wyborczych , składają oświadczenie , że nie 

naruszają zakazu konkurencji ,o których mowa w § 48 statutu ,oraz że nie zalegają w 

stosunku do Spółdzielni z opłatami , o których mowa w § 13 pkt 6 statutu. 

Do Rady Nadzorczej Spółdzielni wchodzą kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą 

liczbę oddanych głosów. W przypadku otrzymania przez dwóch lub więcej kandydatów 

równej liczby głosów, przeprowadza się następną turę głosowania z udziałem tych dwóch 

kandydatów. Tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni oraz sposób i warunki 

podejmowania uchwał przez te organy określa statut Spółdzielni oraz przewidziane w nim 

regulaminy tych organów. 

Strukturę organów samorządowych Spółdzielni określa Prawo spółdzielcze i uchwalony na 

jego podstawie statut Spółdzielni. Również kompetencje poszczególnych organów 

Spółdzielni określa Prawo spółdzielcze, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych i uchwały 

na ich podstawie statut Spółdzielni. Każdy z organów Spółdzielni obowiązany jest działać w 

granicach kompetencji. Skutki prawne rodzą wyłącznie decyzje podejmowane przez organy 

samorządowe zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawach i statucie Spółdzielni. 

Rozdzielenie kompetencji przez ustawodawcę pomiędzy określone organy samorządowe 

Spółdzielni ma ten skutek, że każdy organ Spółdzielni działa w granicach swoich uprawnień, 

a inne organy, a w szczególności organy wyższego rzędu mogą wydawać temu organowi 

jedynie zalecenia. Treść zapisów, z jakimi zapoznano się w czasie lustracji 
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odzwierciedlających przebieg obrad organów samorządowych Spółdzielni, wskazuje na 

przestrzeganie wzajemnych relacji między tymi organami. 

2.3.1.          W A L N E   Z G R O M A D Z E N I A 

Walne Zgromadzenie jest najważniejszym organem Spółdzielni i podejmuje decyzje w 

najważniejszych dla Spółdzielni sprawach. Obowiązujący w badanym okresie Statut 

Spółdzielni w § 20 ust. 2 stanowi, że wybory do organów Spółdzielni,( tj. do Rady 

Nadzorczej i Zarządu) o których mowa w ust 1, pkt. B,C  dokonywane są w głosowaniu 

tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka tych organów 

następuje także w głosowaniu tajnym. Większość 2/3 głosów jest wymagana dla podjęcia 

uchwały o zmianie Statutu Spółdzielni, w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej oraz 

w sprawie połączenia Spółdzielni, natomiast większość ¾ głosów jest wymagana do 

likwidacji i przywrócenia działalności Spółdzielni w przypadku postawienia jej w stan 

likwidacji. 

W Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrowie” w Szczecinie w latach 2017-2019 zostało 

zwołanych 5 Walnych Zgromadzeń Członków, z tego odbyło się cztery Walne 

Zgromadzenia Członków zgodnie z art. 8
3
 usum, a w tym jedno Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Członków które dotyczyło zatwierdzenia zmian statutu. Zwołane na dzień 7 

września 2018 roku Walne Zgromadzenie w sprawie dokonania zmian statutu nie odbyło się, 

gdyż zgromadzeni członkowie nie zdołali wybrać z pośród siebie prezydium i komisji. W 

związku z powyższym zebranie zostało przełożone. Prezes Zarządu wyjaśniła, że 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obradujące w dniu 21 lutego 2019 roku było 

trzecim zebraniem zwołanym w celu wypełnienia obowiązku ustawowego polegającego na 

dostosowaniu zmian Statutu Spółdzielni do obowiązującego w tym zakresie prawa.  Zgodnie 

z wolą XXVI Walnego Zgromadzenia SM „Zdrowie" w Szczecinie z dnia 28 czerwca 

2018r., głosując nad zmianami statutu do zatwierdzenia zmian i podjęcia uchwały nie doszło, 

pomimo że przygotowanie projektu statutu powierzono Kancelarii Adwokackiej spełniającej 

się w zakresie prawa spółdzielczego. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków 

21.02.2019 r. obecny na zebraniu mecenas stwierdził , że zgodnie z intencją ustawodawcy 

zmiany statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrowie " w Szczecinie powinny zostać 

wprowadzone w ciągu 1 roku (poczynając od wejścia w życie ustawy z dnia 20.07.2017 r.). 

Zwrócił uwagę, że obowiązujący statut w SM „Zdrowie" w Szczecinie jest nieaktualny i nie 

przystaje do obowiązującej ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych, która wprowadziła 

istotne rewolucyjne zmiany w prawie spółdzielczym, zwłaszcza w części dotyczącej 

spółdzielczości mieszkaniowej. Posiadanie nieaktualnego statutu rodzi problemy natury 
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prawnej. Statut jest aktem prawa cywilnego , jest umową cywilnoprawną obowiązującą 

członków Spółdzielni. Prawidłowość funkcjonowania Spółdzielni wymaga uregulowania jej 

ustroju w sposób jasny i szczegółowy. Zakres prowadzonych zmian w przygotowanym 

projekcie dotyczył przede wszystkim uaktualnienia zapisów statutu z nowym prawem oraz 

modyfikację zapisu dotyczącego ustalenia liczby członków Zarządu. Nowe regulacje prawne 

w Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczyły m. in.: 

－wyeliminowania z rejestru spółdzielni tzw. grup członkowskich, nieposiadających 

tytułów prawnych do lokali, 

－ likwidacji wpisowego i udziałów, 

－ nabycia i pozbawienia członkostwa, 

－ przepisów dotyczących własności lokali, 

－zgody właścicieli lokali na zmiany dotyczące prac adaptacyjnych i remontowych, poza 

decyzjami należącymi do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, 

－ automatycznego pozbawiania członkostwa, 

－zasad dotyczących rozliczeń funduszu remontowego (w tym zakresie w SM obowiązuje 

nadal zasada solidaryzmu spółdzielczego a nie dywersyfikacji ). 

 Tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni , o których mowa w ust 2.1.1 pkt. 1 -3 

oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa statut Spółdzielni oraz 

przewidziane w nim regulaminy tych organów.  

 W okresie objętym lustracją Walne Zgromadzenia Członków w oparciu o obowiązujący 

statut uchwalony na XVII Nadzwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli w dniu 29.11.2007r. i 

wpisany do KRS w dniu 28.02.2008 roku sygn. Akt SZ.XVII NS-REJ.KRS/13213/07/967 

było zwoływane przez Zarząd Spółdzielni w trybie § 29 statutu przynajmniej raz do roku w 

terminie do dnia 30 czerwca.  

Decyzje w sprawie terminu, miejsca zwołania i porządku obrad Walnych Zgromadzeń po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej podejmował każdorazowo Zarząd 

Spółdzielni. 

W okresie objętym lustracją do Zarządu Spółdzielni nie wpłynęły pisemne żądania zwołania 

Walnego Zgromadzenia w dodatkowym terminie przez Radę Nadzorczą ani przez 

przynajmniej 1/10 członków Spółdzielni. 

 Walne Zgromadzenie Członków w latach 2017-2019 odbyły się w terminach 

przedstawionych w poniższej tabeli:  
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Data zebrania Ilość 

uprawnionych 

Ilość 

obecnych 

Wskaźnik % 

obecności 

uwagi 

2017  

22.06.2017  335 40 11,94 %  

2018  

28.06.2018  446 33 7,40 % 

 

 

07.09.2018  Zebranie zwołane  na 7 wrzesień 2018 

roku  

się nie odbyło  

2019  

21.02.2019  445 83 18,65 % 

 

 

13.06.2019  443 50 11.29 %  

 

Podana powyżej ilość członków uprawnionych do głosowania na Walnych Zebraniach jest 

inna niż podana ogólna liczba członków wykazana w poszczególnych latach w tabeli nr 8, 

wynika to bowiem z ruchu na lokalach, jakie miały miejsce od 1 stycznia danego roku a 

odbywanymi zebraniami. O terminie Walnych Zgromadzeń byli powiadamiani członkowie 

Spółdzielni tacy, którzy posiadają tytuł prawny do jakiegokolwiek typu lokalu w zasobach 

Spółdzielni .  

Zgodnie z treścią § 30 Statutu uchwalonego w dniu 29 listopada 2007 r. i wpisanego do akt 

rejestrowych Spółdzielni wdniu28.02.2008r. sygn. akt SZXVII NS-REJ.KRS/013213/07/967 

o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni zawiadamia 

na piśmie: członków Spółdzielni, Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona 

oraz Krajową Radę Spółdzielczą, co najmniej 21 dni przed terminem zebrania. Zarząd 

Spółdzielni powiadamiał członków pisemnie o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia poprzez wrzucenie członkom Spółdzielni indywidualnych zawiadomień do 

euro skrzynek oraz dodatkowo były wywieszane ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w 

klatkach schodowych w zasobach Spółdzielni. Ponadto jak wynika z materiałów źródłowych 

udostępnionych lustratorowi, Zarząd Spółdzielni wysyłał listy dla osób, które podały inne 

adresy do korespondencji oraz wysyłano zawiadomienia drogą e-mailową. Wykaz 

przesyłanych materiałów znajduje się w załączeniu do zawiadomień.  

Z analizy przedstawionych dokumentów wynika, że terminy powiadomień o Walnym 

Zgromadzeniu w latach objętych badaniem zostały zachowane. 
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Na podstawie wymogu art. 40 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze o czasie, miejscu i porządku 

obrad Walnego Zgromadzenia powiadomiono odrębnymi pismami: 

    Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie 

 Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie 

Zawiadomienia te zawierały informacje dotyczące czasu, miejsca i proponowanego porządku 

obrad, informacji o miejscu wyłożenia sprawozdań i projektów uchwał, które były 

przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz informacji o prawie członka o możliwości 

zapoznania się z tymi dokumentami w siedzibie Spółdzielni w godzinach jej urzędowania. 

 W przypadku , gdy w porządku obrad znajdowały się informacje o wyborach członków 

Rady Nadzorczej, wówczas w zawiadomieniu znajdowała się informacja o możliwości 

zgłaszania kandydatów na członków tego organu w terminie do 15 dni przed dniem 

posiedzenia Walnego Zgromadzenia. 

Mimo prawidłowo podejmowanych działań w zakresie zwoływania Walnych Zgromadzeń, 

frekwencja na tych zebraniach nie przekraczała 20% i wynosiła odpowiednio w 2017 roku-

11,94%, w 2018roku- wskaźnik obecności wyniósł 7,40% , 21.02.2019 roku wskaźnik 

obecności wyniósł 18,65 % i 13.06.2019 roku wskaźnik obecności wyniósł 11,29 % ogółu 

uprawnionych do udziału. 

W latach 2017-2019 do Spółdzielni nie wpłynęły żądania zmiany do uwzględnienia w 

porządku obrad Walnego Zgromadzenia projektów uchwał, oznaczonych spraw lub 

poprawek do uchwał. 

Podjęte przez Walne Zgromadzenie Członków uchwały dotyczyły jedynie spraw objętych 

porządkiem obrad i podejmowane były bez względu na liczbę obecnych członków, co było 

zgodne z zapisami w § 31 Statutu zwykłą większością głosów (za wyjątkiem zmian w 

Statucie).  

Z treści zawartych w protokołach z obrad Walnego Zgromadzenia wynika, że uchwały 

podejmowane przez Walne Zgromadzenia objęte były porządkiem obrad podanym do 

wiadomości członków w sposób i w terminie określonym w Statucie. 

W okresie objętym lustracją wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały przyjęte i 

zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Członków. Wyjątek stanowi niepodjęta uchwała w 

sprawie zatwierdzenia zmian do statutu, wymagało to kolejnego organizowania Walnego 

Zgromadzenia.  

Obrady każdego z zebrań Walnych Zgromadzeń otwierał przewodniczący Rady Nadzorczej 

lub inny upoważniony członek Rady i przeprowadzał wybory Prezydium. Wszystkie 

projekty uchwał poddawane były głosowaniu. Uchwały, za wyjątkiem wyborów do organów 
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Spółdzielni, podejmowane były w głosowaniu jawnym. Przy obliczaniu wymaganej 

większości głosów i podejmowaniu uchwał przez organy Spółdzielni, uwzględniane były 

tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. 

W badanym okresie nie wystąpiły przypadki podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał w 

sprawach nie objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i 

w sposób określony w statucie. 

Na podstawie przedłożonych lustratorowi dokumentów ustalono, że określony w statucie 

tryb zawiadamiania członków o terminie, miejscu i porządku obrad tych zebrań został 

zachowany. 

Na poszczególnych zebraniach Walnych Zgromadzeń w latach 2017-2019 wybierana była 

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna, której zadaniem było: 

 sprawdzenie kompletności listy obecności oraz zbadanie ważności pełnomocnictw, 

 dokonywanie obliczeń wyników głosowania i podanie tych wyników 

przewodniczącemu    Walnego Zgromadzenia, 

 sprawdzenie prawidłowości zwołania Zebrań i ich zdolności do podejmowania 

prawomocnych uchwał, 

oraz Komisja Wnioskowa, której zadaniem było przyjęcie i uporządkowanie wniosków 

zgłoszonych w trakcie obrad, jak również przedłożenie ich Walnemu Zgromadzeniu celem 

podjęcia stosownych uchwał. 

Jeżeli porządek obrad przewidywał wybory członków do Rady Nadzorczej, wybory 

delegatów na zjazd Związku Rewizyjnego lub delegata na Kongres Spółdzielczości 

dodatkowo była wybierana Komisja Wyborcza. 

Statut Spółdzielni w § 25 pkt. 1 stanowi, że Walne Zgromadzenie Członków jest zdolne do 

podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych.  

W okresie objętym lustracją na podstawie § 6 szczegółowego trybu obradowania i 

podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie stanowiącego załącznik nr 1 do Statutu 

uchwalonego w dniu 29 listopada 2007 roku z obrad komisja mandatowo-skrutacyjna 

każdorazowo składała sprawozdania w przedmiocie prawomocności zwołania Walnego 

Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 

 Z obrad Walnych Zgromadzeń sporządzone zostały protokoły, które podpisali Sekretarz i 

Przewodniczący danego zebrania.  

Zgodnie z § 15 szczegółowego trybu obradowania i podejmowania uchwał przez Walne 

Zgromadzenie stanowiącego załącznik nr 1 do Statutu protokół z Walnego Zgromadzenia 

powinien zawierać: 
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 datę, 

 porządek obrad, 

 krótki przebieg dyskusji, 

 oświadczenie złożone do protokołu, 

 treść podjętych uchwał, 

 podstawowe dane liczbowe odnośnie przyjętych bilansów i zatwierdzonych planów. 

Przy uchwałach należało podać liczbę oddanych głosów za uchwałą, przeciw niej oraz liczbę 

wstrzymujących się od głosowania. W toku lustracji stwierdzono, że wymogi te były 

przestrzegane zgodne z zapisem zawartym w § 15 szczegółowego trybu obradowania i 

podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie stanowiącego załącznik nr 1 do Statutu. 

Dokumentacja Walnych Zgromadzeń Członków jest kompletna i w sposób właściwy 

przechowywana w biurze Spółdzielni. Wszystkie dokumenty są podpisane przez osoby do 

tego upoważnione. Protokoły Walnego Zgromadzenia są w Spółdzielni ewidencjonowane i 

przechowywane zgodnie z treścią § 29 statutu ust. 3 zatwierdzonego w dniu 21 lutego 2019 

roku tj. protokół przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez okres 10 lat.  

Lustracja nie wykazała uchybień bądź nieprawidłowości w zakresie częstotliwości, 

terminowości i sposobu zwoływania Walnych Zgromadzeń. Dokumentacja z przebiegu 

obrad tych organów jest kompletna i właściwie udokumentowana, przechowywana zgodnie z 

unormowaniami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółdzielni oraz art. 41 § 5 Prawa 

spółdzielczego.  Strona formalna podjętych uchwał nie budzi zastrzeżeń 

 

2.3.2                R A D A    N A D Z O R C Z A 

Rada Nadzorcza kontroluje i nadzoruje działalność Spółdzielni .Czuwa nad pracą Zarządu, 

koryguje nieprawidłowości, jest także instancją odwoławczą od decyzji Zarządu w sprawach 

dotyczących praw członków. Członkowie Rady wybierani są spośród członków Spółdzielni 

przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami 

art.44-46 Ustawy „Prawo Spółdzielcze”  z dnia 16.09.1982r. (tj.DZ. U. z 2020 r. poz.275) 

art.82 ust2-4 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000r.(tj. DZ. U. z 

2018r. poz.1285). Na podstawie § 31 ust 1 i 2 statutu uchwalonego w dniu 21.02.2019 roku 

Rada Nadzorcza składała się z 5 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie w 

głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba 

prawna , do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, 

wskazana przez osobę prawną. Zgodnie z zapisem w § 33 statutu kadencja Rady Nadzorczej 

wynosiła 3 lata i trwała od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada Nadzorcza została 
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wybrana, do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywanego w czwartym roku po 

wyborze ustępującej Rady Nadzorczej, licząc jako pierwszy rok wyboru. Nie można być 

członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przewiduje ustawa. Zapisy statutowe w tym zakresie 

są zgodne z art. 8
2
 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.  

W badanym okresie działała Rada Nadzorcza wybrana na Walnym Zgromadzeniu Członków 

w dniu 25 czerwca 2014 roku na kadencję 2014-2017 tj. przed okresem objętym badaniem, 

na okres 3 lat, w ilości 5 osób. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 1 lipca 2014 roku w 

głosowaniu jawnym nowo wybrana Rada Nadzorcza ukonstytuowała się w następującym 

składzie a funkcje w nim pełnili: 

L.p. Imię i nazwisko Funkcja 

1 Ogoński Tadeusz Przewodniczący Rady Nadzorczej,  

2 Pietruszewski Tomasz Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej 

3 Piecewicz Paweł Sekretarz Rady Nadzorczej 

4 Gołygowski Przemysław  Członek Rady Nadzorczej 

5 Kulpa Artur Członek Rady Nadzorczej 

 

Kolejne wybory do Rady Nadzorczej odbyły się na Walnym Zgromadzenia członków 

Spółdzielni w dniu 22 czerwca 2017r. W wyniku tajnego głosowania uchwałą nr 9/2017 w 

dniu 22.06.2017 roku Walne Zgromadzenie Członków dokonało wyboru 5 członków Rady 

Nadzorczej na 3-letnią kadencję (od czerwca 2017 do czerwca 2020) wybranych spośród 

nieograniczonej liczby członków. Działając na podstawie § 28 pkt.13 statutu Spółdzielni i 

protokołu Komisji Wyborczej Walne Zgromadzenie dokonało wyboru 5 członków Rady 

Nadzorczej.  

 Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrowie " w 

Szczecinie odbytego bezpośrednio po Walnym Zgromadzeniu   dokonano ukonstytuowania 

się Rady Nadzorczej. Zgodnie z podjętą uchwałą nr 750/2017 w dniu 27 czerwca 2017 roku 

,Rada Nadzorcza w oparciu o § 43 ust.2 statutu, po zapoznaniu się z treścią wniosku 

Przewodniczącego XXIV Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 26.06.2017r. odbyła 

posiedzenie, w trakcie którego dokonała wyboru członków spośród nominowanych do Rady 

Nadzorczej ,a obecnych na posiedzeniu członków do składu Rady Nadzorczej na kadencję 

2017 -2020 przez Walne Zgromadzenie w osobach: 
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L.p

. 
Imię i nazwisko Funkcja 

1 Piecewicz Paweł Przewodniczący Rady Nadzorczej,  

2 Łuczkowski Wojciech Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej  

3 Kmiecik Daniel Sekretarz   Rady Nadzorczej 

4 Posmyk Danuta   Członek Rady Nadzorczej 

5 Ogoński Tadeusz Członek Rady Nadzorczej 

 

Uchwałą nr 751/2017 w dniu 11 lipca 2017 roku Rada Nadzorcza SM „Zdrowie" w Szczecinie 

zebrała się i ukonstytuowała ponownie na kadencję 2017-2020 . Działając w oparciu o § 43 

ust.2 statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią wniosku 

Przewodniczącego XXIV Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni z dnia 26.06.2017 r., 

odbyła posiedzenie , w trakcie którego ukonstytuowała się w następujący sposób: 

 

L.p

. 
Imię i nazwisko Funkcja 

1 Ogoński Tadeusz Przewodniczący Rady Nadzorczej,  

2 Łuczkowski Wojciech Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej  

3 Kmiecik Daniel Sekretarz   Rady Nadzorczej 

4 Posmyk Danuta   Członek Rady Nadzorczej 

5 Piecewicz Paweł Członek Rady Nadzorczej 

 

Uchwałą nr 9/2019 z dnia 7 maja 2019 roku został odwołany z funkcji Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej Pan Tadeusz Ogoński.  Uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/2019 z dnia 7.05.2019 r 

powołano Pana Pawła Piecewicz do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.  

Zarówno poprzedniej kadencji jak też aktualnie działająca Rada Nadzorcza wybrały ze swego 

grona przewodniczącego Rady, jego zastępcę i sekretarza. Przy wyborze członków Rady 

Nadzorczej obowiązywała zasada kadencyjności trwająca od Walnego Zgromadzenia, na 

którym wybrany został jej skład do Walnego Zgromadzenia odbywanego po trzech latach od 

jej wyboru. 

Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mają prawo być wybierani ponownie. Mandat 

członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Na miejsce 

członka Rady, który utracił mandat przed upływem kadencji wchodzi „Zastępca Członka Rady” 
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tj. osoba, która w kolejności w ostatnich wyborach do Rady Nadzorczej otrzymała największą 

liczbę głosów po osobach, które weszły w skład Rady. 

 W świetle sporządzonej dokumentacji z odbytych Walnych Zgromadzeń ze szczególnym 

uwzględnieniem protokołów Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej lustracja stwierdza , że 

wybory zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy i odnotowane w sporządzonym 

protokole z dnia 22 czerwca 2017 roku Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni. 

Kompetencje i uprawnienia Rady Nadzorczej zostały określone w § 42 Statutu spółdzielni 

uchwalonego w dniu 29 listopada 2007 roku, zaś wewnętrzna struktura Rady Nadzorczej, 

zakres i sposób jej działania, tryb zwoływania posiedzeń, obradowania i podejmowania uchwał 

oraz inne sprawy organizacyjne Rady w okresie objętym badaniem określone zostały w 

wewnętrznym Regulaminie Rady Nadzorczej zatwierdzonym uchwałą nr 9/2014 Walnego 

Zgromadzenia obowiązującego od 25 czerwca 2014 roku. Zadania wynikające z zakresu swych 

uprawnień Rada Nadzorcza realizowała na okresowych posiedzeniach plenarnych opartych o 

plany pracy lub harmonogramy przyjęte na dany rok kalendarzowy, które obejmowały 

zagadnienia dotyczące całokształtu działalności Spółdzielni, a zwłaszcza w zakresie kontroli 

działalności gospodarczo-ekonomicznej, organizacyjno- prawnej i członkowsko - 

mieszkaniowej. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zdrowie” w Szczecinie nie posiada harmonogramów ,które  były 

wymieniane jako podstawa organizacji pracy Rady w sprawozdaniach z działalności Rady 

Nadzorczej przedstawianych na Walnych Zgromadzeniach Członków. W okresie podlegającym 

lustracji Rada Nadzorcza podjęła następującą ilość uchwał: 

 

       rok              ilość posiedzeń                    liczba podjętych uchwał 

       2017                         10                                            10 

       2018                         14                                            18 

       2019                         12                                            21 

Częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej za lata 2017, 2018 i 2019 rok była zgodna z 

postanowieniami Statutu Spółdzielni i regulaminem Rady Nadzorczej obowiązującymi za okres 

objęty lustracją.  Posiedzenia Rady Nadzorczej powinno być zwoływane na wniosek 1/3 

członków Rady lub na wniosek Zarządu Spółdzielni w terminie 4 tygodni od dnia złożenia 

wniosku. Podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały w okresie objętym badaniem w sprawach 

wyżej wymienionych były zgodne z aktualnym stanem prawnym i nie naruszały 

kompetencyjności organów przy podejmowaniu uchwał. 
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Frekwencja członków Rady na posiedzeniach pozwalała na podejmowanie decyzji w szeregu 

sprawach. Częstotliwość posiedzeń określona w Statucie Spółdzielni w § 43 pkt.1 – co 

najmniej raz na kwartał – została zachowana.  

Protokoły Rady Nadzorczej od strony formalnej zawierają numer kolejny, datę posiedzenia i 

obejmują w swojej treści między innymi porządek obrad, przebieg dyskusji w poszczególnych 

tematach oraz treść podjętych uchwał. Zgodnie z § 9 Regulaminu Rady Nadzorczej protokoły 

są każdorazowo podpisane przez Przewodniczącego zebrania i Sekretarza Rady. Pełną 

dokumentację posiedzeń Rady Nadzorczej z okresu objętego badaniem przechowuje Zarząd 

Spółdzielni. Dokumentacja związana z działalności Rady Nadzorczej jest jawna dla członków i 

można się z nią zapoznać w siedzibie Spółdzielni. Dokumentację Rady Nadzorczej Spółdzielni 

sprawdzono metodą reprezentacyjną również pod względem merytorycznym i stwierdzono, że 

zajmowała się ona m.in.: 

 gospodarką finansową Spółdzielni i rozpatrywaniem stanu finansów Spółdzielni, 

 comiesięczną oceną funkcjonowania Spółdzielni, 

 analizą i oceną bieżącą kosztów i przychodów Spółdzielni, 

 analizą i monitorowaniem zadłużenia w opłatach za używanie lokali mieszkalnych i 

lokali użytkowych, 

 analizą potrzeb remontowych oraz oceną i kontrolą bieżącą ich realizacji, 

 zatwierdzaniem planów gospodarczych i programów działalności, 

 bieżącą analizą wydatków Spółdzielni , analizując jednocześnie ich celowość,  

 ustalaniem stawek opłat, 

 dbałością o poprawę estetyki osiedli, wygody i bezpieczeństwa mieszkańców, 

      przeprowadzaniem kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd ,wniosków 

organów Spółdzielni i jej członków, 

 rozpatrywaniem skarg ,  uwag , opinii i wniosków zgłaszanych przez członków, 

  przyjęciem regulaminów zatwierdzanych przez Radę, 

 analizą zaległości w opłatach i rozmowami z członkami na temat ich spłaty, 

 odwoływaniem i powoływaniem członków Zarządu i wybory Prezesa Zarządu, 

Ustalono ponadto , że Rada Nadzorcza pełniła funkcje nadzorczo- kontrolne nad 

działalnością Zarządu zgodnie z kompetencjami wynikającymi z zapisów zawartych w 

statucie. Ponadto Rada Nadzorcza zajmowała się następującymi zagadnieniami: 

 bieżący monitoring terminowości regulowania opłat kwartalną ocenę sytuacji 

finansowej Spółdzielni – stosowną informację Zarząd obowiązany był przedkładać 

Radzie na posiedzeniach w miesiącu następującym po zakończeniu kwartału, 
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 z tytułu używania lokali przez posiadaczy lub właścicieli tych lokali – informację w 

tym zakresie Zarząd obowiązany był przedkładać na każdym posiedzeniu Rady, 

 bieżącą analizą przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich, 

  okresową kontrolę sposobu załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni 

i poszczególnych jej członków, w tym badania terminowości i treści odpowiedzi 

udzielanych członkom przez Zarząd, 

 analizę regulaminów obowiązujących w Spółdzielni celem ich ewentualnej zmiany. 

Po analizie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej stwierdzono, że plan pracy Rady był 

przestrzegany. W badanym okresie Rada Nadzorcza uchwałą nr 749/2017 w dniu 22.05.2017 

roku zatwierdziła nową strukturę organizacyjną Spółdzielni i uchwaliła 5 regulaminów 

wymaganych zapisami Statutu opisanych w punkcie 2.1.3 na stronie 18 protokołu lustracji. 

Uzupełnień wymaga uchwalenie innych regulaminów szczegółowo opisanych w poprzednich 

za lata 2007- 2013 oraz 2014-2016 roku, protokołach lustracji i w listach polustracyjnych. 

Ponadto należy wskazać, że uchwalony w 2017 roku schemat struktury organizacyjnej 

wymaga ponownego zatwierdzenia, określającego graficzny schemat organów Spółdzielni , 

samodzielne stanowiska pracy ich zadania i wzajemne powiązania . 

Podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały zawierają numer, datę, treść merytoryczną, termin 

wejścia w życie oraz podpisy osób uprawnionych. W okresie objętym badaniem Rada 

Nadzorcza corocznie przedkładała na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdania ze 

swojej działalności. W sprawozdaniach przedstawiono przebieg pracy Rady, w tym zakres 

tematyczny posiedzeń i przeprowadzonych kontroli działalności Spółdzielni. 

W badanym okresie działało Prezydium Rady Nadzorczej w składzie określonym w § 39 

ust.1 statutu. W skład Prezydium Rady Nadzorczej wchodzą wybrani w głosowaniu: 

Przewodniczący, jego Zastępca i Sekretarz. Prezydium Rady organizowało i koordynowało 

pracę Rady Nadzorczej i w tym zakresie działalność Prezydium nie naruszała dyspozycji 

art.46 §3 Prawa spółdzielczego – Prezydium zajmowało się wyłącznie organizacją i 

koordynacją pracy Rady Nadzorczej. 

W Spółdzielni stosowany jest art. 8
2
 ust.1 usm który określa, że wynagrodzenie za udział w 

posiedzeniach jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość 

posiedzeń i nie może być większe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w 

ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z 

zapisami § 26 pkt. 8 statutu Spółdzielni uchwalonego w dniu 29 listopada 2007 roku oraz 

członkowie organów samorządowych Spółdzielni tj. Rady Nadzorczej i członkowie Zarządu 

niebędący ze Spółdzielnią w stosunku pracy otrzymują wynagrodzenie za udział w 
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posiedzeniach tych organów, w formie diety miesięcznej. Wynagrodzenie to jest wypłacane 

bez względu na ilość posiedzeń, przy czym warunkiem wypłacenia tego wynagrodzenia jest 

udział członka organu przynajmniej w jednym posiedzeniu w miesiącu. Wynagrodzenie to 

nie jest większe niż minimalne wynagrodzenie za pracę określone w ustawie o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę.  

Członkom Rady Nadzorczej zgodnie z § 41 aktualnie obowiązującego statutu Spółdzielni za 

udział w posiedzeniach Rady przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości: 

 25% aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę – Przewodniczącemu Rady, 

 20% aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę – Sekretarzowi Rady, 

 10% aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę – pozostałym członkom Rady, 

Za okres objęty lustracją Członkowie Rady Nadzorczej pobrali niżej wymienione 

świadczenia w następujących wysokościach: 

L p. Wyszczególnienie 2017 2018 2019 

1 Wynagrodzenie Rady Nadzorczej 15.598,00 zł 12.600,00 zł 13.201,63 zł 

 

Sprawy skierowane do Rady Nadzorczej Spółdzielni w okresie objętym badaniem i przez nią 

rozpatrywane wykazują, iż nie występowały naruszenia kompetencji innych organów. 

Walne Zgromadzenie obradujące w dniu 22 czerwca 2017 roku dokonało wyboru członków 

Rady Nadzorczej, co wynikało z upływu kadencji dotychczasowego składu tego organu. 

Poprawność przeprowadzonych wyborów oraz sposób ich udokumentowania nie budzi 

zastrzeżeń. Zmiany składu Rady Nadzorczej zostały zgłoszone do Krajowego Rejestru 

Sądowego. Z dokumentacji pracy Rady Nadzorczej wynika, że w badanym okresie Rada 

zajmowała się istotnymi sprawami Spółdzielni w zakresie statutowo określonych uprawnień 

tego organu.  

Także pod względem formalnym (sposób zwoływania posiedzeń, częstotliwość posiedzeń) 

nie zostały naruszane wymogi określone normami wewnętrznymi Spółdzielni. Dokumentacja 

pracy Rady Nadzorczej obejmująca protokoły z posiedzeń, podjęte uchwały oraz materiały 

dotyczące omawianych spraw jest nie kompletna . Do protokołu z posiedzenia Rady 

Nadzorczej powinny być dołączone materiały będące przedmiotem poszczególnych 

posiedzeń Rady i szczegółowy opis spraw poruszanych na zebraniu.   
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2.3.3            Z A R Z Ą D      S P Ó Ł D Z I E L N I 

 Organem wykonawczym każdej spółdzielni jest jej Zarząd. To właśnie Zarząd Spółdzielni 

wykonuje uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie oraz przez Radę Nadzorczą i de facto 

on prowadzi politykę Spółdzielni. Członków Zarządu stosownie do postanowień statutu 

Spółdzielni § 43 ust. 2 wybiera Rada Nadzorcza. Kto może wchodzić w skład zarządu ,jak 

również ilość członków określa statut ,przy czym możliwy jest również zarząd jednoosobowy, 

w skład którego wchodzi jedynie Prezes. Biorąc pod uwagę wszystkie organy Spółdzielni ,na 

Zarządzie spoczywa domniemanie kompetencyjne, co oznacza , że Zarząd wykonuje wszystkie 

czynności związane z funkcjonowaniem Spółdzielni, które szczegółowo w ustawie bądź w 

statucie nie są zarezerwowane dla innych organów. Jak już wyżej powiedziano Zarząd jest 

organem wykonawczym Spółdzielni i jako taki musi prowadzić jej działalność. Poza 

kierowaniem działalnością Spółdzielni, Zarząd reprezentuje również Spółdzielnie na zewnątrz, 

a mianowicie przy różnego rodzaju czynnościach prawnych i faktycznych przez nią 

dokonywanych. W świetle wymogu w § 49 statutu uchwalonego w dniu 29.11.2007 roku i 

wpisanego do akt rejestrowych Spółdzielni w dniu 28.02.2008r Zarząd składał się z trzech 

osób, w tym Prezesa, jego zastępcy i sekretarza. Członków Zarządu wybiera i odwołuje Rada 

Nadzorcza w głosowaniu tajnym. Odwołanie wymaga 2/3 oddanych głosów i pisemnego 

uzasadnienia. Zgodnie z § 43 aktualnie obowiązującego Statutu uchwalonego przez 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mocą uchwały nr 1/2019 z dnia 21.02.2019 roku 

wpisanego do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS sygn. akt SZ.XIII NS-

REJ KRS 16133/19/728 w skład Zarządu wchodzi od jednej do trzech osób. Członek Zarządu 

powinien posiadać niezbędne dla tej funkcji kwalifikacje tj. odpowiednie wykształcenie, 

doświadczenie w organizowaniu i kierowaniu pracą podmiotów gospodarczych oraz wykazać 

się znajomością problematyki spółdzielczości mieszkaniowej.  

Za okres badań lustracyjnych z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada 

Nadzorcza nawiązywała stosunek pracy na podstawie umowy o pracę. Należy przy tym 

zauważyć, że § 26 pkt. 8 Statutu przewiduje wynagrodzenie dla członka Zarządu nie będącego 

ze Spółdzielnią w stosunku pracy oraz zawiera zapis o wysokości diety dla członka Zarządu nie 

będącego w stosunku pracy ustalonej przez Radę Nadzorczą, jednak Statut Spółdzielni nie 

przewiduje zatrudnienia członków Zarządu w innej formie niż wynikającej ze stosunku pracy 

na podstawie umowy o pracę. 

 W okresie objętym badaniem lustracyjnym do dnia 4.11.2019 roku Zarząd Spółdzielni działał 

w 3-osobowym składzie, a funkcje w nim pełnili: 
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L 

p. 

Pełniona funkcja Imię i nazwisko okres pełnionej funkcji 

od do 

1. Prezes Zarządu Mądry Karolina 31.08.2015 20.06.2018 

2. Zastępca Prezesa Zarządu Racinowski Paweł   17.08.2015 16.04.2018 

3. Sekretarz Zarządu Czarnobrywy Artur   1/4 etatu 15.06.2016 19.12.2017 

4. Zastępca Prezesa Zarządu Wiśniewska Agata  16.04.2018 05.11.2019 

5.  Prezes Zarządu Ogoński Tadeusz   1/10 etatu 21.06.2018 07.05.2019 

6. Prezes Zarządu Grzywaczyk Zbigniew   08.05.2019 05.11.2019 

7. Prezes Zarządu Wiśniewska Agata 05.11.2019  

 

W okresie objętym badaniem oraz do dnia zakończenia badania lustracyjnego Zarząd 

Spółdzielni, nie udzielał pełnomocnictw notarialnych na zasadach określonych w § 51 Statutu 

Spółdzielni. Począwszy od 5.11.2019 roku organem uprawnionym do reprezentowania 

podmiotu jest Zarząd jednoosobowy a funkcję Prezesa Zarządu na mocy podjętej uchwały nr 

20/2019 Rady Nadzorczej z dnia 05.11.2019 roku na podstawie art.46 § 1 pkt 8, art. 46 § 2 

ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 36 ust. 1 pkt 7, § 43 ust.1 i 2 statutu Spółdzielni powołano 

Panią Agatę Wiśniewską na Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrowie". W uzasadnieniu 

podano, że powyższa decyzja jest wynikiem podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały o 

zmniejszeniu liczby składu Zarządu do jednej osoby. W związku z należytym wypełnianiem 

funkcji Zastępcy oraz bardzo dobrymi wynikami finansowymi Spółdzielni, poprzez poprawę 

kondycji gospodarczej i finansowej w stosunku do lat ubiegłych i niewykazujących zagrożeń 

dla zachowania płynności finansowej i dalszej stabilizacji ekonomicznej, Rada Nadzorcza 

podjęła decyzję o kontynuowaniu współpracy z Panią Agatą Wiśniewską proponując jej 

stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrowie" w Szczecinie. 

W myśl art. 49 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze określono, że  skład i liczbę członków zarządu 

określa statut. Statut może przewidywać zarząd jednoosobowy, którym jest Prezes  i ustalić 

wymagania, jakie powinna spełniać osoba wchodząca w skład zarządu lub Prezesa w 

zarządzie jednoosobowym. Jak wskazuje art. 49 § 5  ustawy Prawo spółdzielcze, Zarząd 

jednoosobowy nie może dokonywać czynności w sprawach wynikających ze stosunku 

członkostwa. Czynności takie są dokonywane przez Radę Nadzorczą, chyba że statut 

przewiduje właściwość Walnego Zgromadzenia. W badanym okresie nie były podejmowane 

czynności wynikające ze stosunku członkostwa na podstawie przepisów zastrzeżonych dla 

zarządu jednoosobowego. 
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 W toku lustracji ustalono, że Walne Zgromadzenie Członków corocznie udzielało 

absolutorium członkom Zarządu. Wyjątek stanowi rok 2018, w którym nie udzielono 

absolutorium za 2017 rok Prezesowi Zarządu i Zastępcy Prezesa. Z akt osobowych Zarządu 

wynika, że posiadają oni niezbędne kwalifikacje do pełnienia funkcji na zajmowanych 

stanowiskach pracy w Zarządzie Spółdzielni. 

Zgodnie z art. 48 Prawa Spółdzielczego Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz 

reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji 

niezastrzeżonych w ustawie lub statucie do właściwości innym organom. Obowiązki Zarządu 

określa ramowo statut Spółdzielni, zaś szczegółowe unormowania określające podział 

czynności pomiędzy członkami Zarządu, zakres działania, sprawy zastrzeżone do decyzji 

kolegialnych, tryb obradowania i podejmowania uchwał winien zgodnie z § 52 Statutu określać 

Regulamin Zarządu. W Spółdzielni uchwałą nr 648/2015 Rady Nadzorczej został uchwalony 

Regulamin Zarządu w dniu 02.06.2015 roku, jest on niespójny z aktualnie obowiązującymi 

zapisami statutu i wymaga ponownego , całkowitego przeredagowania i opracowania oraz 

uchwalenia go przez Radę Nadzorczą Spółdzielni. 

W oparciu o tematykę uwzględnianą w porządku obrad ustalono, że Zarząd realizował swój 

statutowy obowiązek odnośnie przedkładania okresowych sprawozdań ze swojej działalności 

przed Radą Nadzorczą i Walnym Zgromadzeniem Członków. 

Zapis w § 52 pkt. 1 Statutu zatwierdzonego w dniu 29.11.2007 r stanowi, że Zarząd pracuje 

kolegialnie na odbywanych posiedzeniach. W okresie objętym badaniem Zarząd odbył niżej 

określoną liczbę posiedzeń:  

L p. Wyszczególnienie 2017 2018 2019 

1 Liczba protokołowanych posiedzeń 22 15 10 

2 Liczba podjętych uchwał 5 5 3 

 

Swoje zadania Zarząd Spółdzielni wykonywał w oparciu o artykułowane przez mieszkańców 

potrzeby, wnioski i zalecenia Rady Nadzorczej. Praca Zarządu skupiała się na realizacji 

zadań organizacyjno-gospodarczych, w tym na gospodarce lokalami mieszkalnymi i 

użytkowymi, eksploatacji, remontach, konserwacji zasobów, egzekwowaniu zaległości 

płatniczych, prowadzeniu spraw członkowsko-mieszkaniowych, przygotowywaniu uchwał w 

sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności nieruchomości, dążeniu do utrzymania 

stabilności finansowej i innych zagadnieniach bieżących. Ponadto członkowie Zarządu 

uczestniczyli w większości posiedzeń Rady Nadzorczej oraz składali pisemne lub ustne 

sprawozdania o najważniejszych zdarzeniach i decyzjach podjętych w okresie między 
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posiedzeniami Rady, które znajdują swoje odzwierciedlenie w protokołach z posiedzeń Rady 

Nadzorczej. 

Przeprowadzony metodą wyrywkową w sposób losowy przeglądu dokumentacji pracy 

Zarządu wykazał, że sprawy zastrzeżone postanowieniami statutu do decyzji kolegialnych 

podejmowanych zwykłą większością głosów, takie jak: przyjęcie w poczet członków 

Spółdzielni, wynajmowanie lokali, prowadzenie spraw pracowniczych, sporządzanie 

planów finansowo-gospodarczych, prowadzenie działalności Spółdzielni w ramach 

uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjno-

finansowych, zabezpieczanie majątku Spółdzielni, zwoływanie Walnego Zgromadzenia, 

sporządzanie rocznych sprawozdań i bilansu Spółdzielni oraz inne sprawy określone w § 

50 Statutu Spółdzielni. Wszystkie decyzje zostały zaprotokołowane a lustracja nie ujawniła 

przypadków podjęcia przez Zarząd decyzji i uchwał w sprawach niezgodnych z 

obowiązującymi przepisami prawa.  

Zgodnie z § 5 pkt. 2 Regulaminu Zarządu Przewodniczący Zarządu ustala termin i 

porządek obrad posiedzenia. Protokoły z posiedzeń Zarządu zawierają w swej treści m.in.: 

datę posiedzenia Zarządu, numer protokołu, nazwiska członków Zarządu uczestniczących 

w posiedzeniu, krótki przebieg dyskusji oraz treść podjętych uchwał. Jeżeli sprawa tego 

wymagała to dodatkowo do protokołów załączone były materiały źródłowe niezbędne do 

podjęcia decyzji. Protokoły z posiedzeń Zarządu były sporządzane i prowadzone w formie 

wydruków komputerowych, są kompletne i podpisane przez członków Zarządu obecnych 

na danym posiedzeniu. 

Jak wynika z rozmów przeprowadzonych z Panią Prezes Zarządu za okres od 1.01.2017 do 

dnia 16.04.2018 roku nie była w stanie zweryfikować wszystkich dokumentów, z uwagi na 

fakt, iż po przyjęciu jej do pracy nie dokonano protokolarnego przekazania dokumentów i 

spraw do załatwienia, ponieważ poprzednia Pani Prezes była przez długi okres nieobecna 

w pracy oraz pobyt na urlopie kończącego pracę zastępcy Prezesa. Ponadto po zapoznaniu 

się ze sprawami Spółdzielni oraz dokumentami finansowo - prawnymi szczególny nacisk 

położony został na : 

-  regulację stanu prawnego nieruchomości położonej przy ul. Kwiatowej- Ku Słońcu w 

Szczecinie - do dnia dzisiejszego brak jest możliwości przeprowadzenia wyodrębnień 

lokali spowodowany samowolą budowlaną z czasów budowy osiedla, 

- uregulowanie kwestii związanych z zajęciem części wspólnych na wynajem pod 

reklamy, 

- wyjaśnienie kwestii dodatkowych piwnic z pomieszczeń wspólnych , 
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- redukcję kosztów mających wpływ na stawkę eksploatacyjną, 

- weryfikacja zawartych umów i zleceń stałych mających wpływ na koszty Spółdzielni, 

- ustalenie stawek eksploatacyjnych wg faktycznie ponoszonych kosztów, 

-  wdrożenie procedur i zasad windykacji , 

- realizacja zaleceń wynikających z protokołów przeglądów w szczególności wykonanie 

pionów ppoż. na osiedlu Orawska w Szczecinie. 

Realizacja powyższych zadań , w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej jak 

i zapewnienie bezpieczeństwa technicznego nieruchomości wraz z regulacją stanu 

prawnego stanowiły priorytet do załatwienia i uporządkowania przez Zarząd Spółdzielni. 

W związku z koniecznością wykonania dokumentacji oraz robót budowlanych 

niezbędnych do przeprowadzenia procesu legalizacji, w 2019 roku wstrzymano prace 

finansowane ze środków funduszu remontowego  poza tymi niezbędnymi wynikającymi z 

zaleceń pokontrolnych dotyczących osiedla przy ul. Orawska  w zakresie wykonania 

pionów ppoż., oraz instalacji ppoż. w garażu wobec kosztów tej inwestycji stanowiącej 

dwukrotność rocznego wymiaru funduszu, ograniczono wydatki w celu umożliwienia 

sfinansowania prac. 

2.4 .Struktura organizacyjna służb etatowych Spółdzielni. 

2.4.1,Stosownie do postanowień § 36 ust.1 pkt 5 statutu uchwalonego w dniu 21.02.2019 r , 

zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni należy do kompetencji Rady Nadzorczej . 

W okresie objętym lustracją obowiązywała struktura organizacyjna zatwierdzona przez Radę 

Nadzorczą uchwałą nr 672/2015 z dnia 14.09.2015 roku i uchwałę nr 749/2017 z dnia 

22.05.2017 roku. Obowiązująca na dzień wykonania czynności lustracyjnych struktura 

organizacyjna wymaga dostosowania do działalności statutowej Spółdzielni . Ponadto 

Spółdzielnia nie posiada zatwierdzonego Regulaminu organizacyjnego określającego zakres 

działania poszczególnych komórek organizacyjnych oraz podstawowych zadań i 

samodzielnych stanowisk występujących w Spółdzielni z podziałem na piony i działy oraz 

wzajemne powiązania i wykaz pracowników. Na podstawie art. 46 §1 pkt 5 ustawy z dnia 

16.09.1982 r Prawo spółdzielcze ( DZ. U. z 2016 r poz.2 ze zm.) należy zatwierdzić nową 

strukturę organizacyjną Spółdzielni, określającą graficzny schemat organów Spółdzielni, 

administracyjny podział na piony, działy i samodzielne stanowiska pracy - ich zadania i 

wzajemne powiązania oraz  liczbę pracowników zatrudnionych  w Spółdzielni lub 

opracować Regulamin organizacyjny, który byłby zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu i 

uchwalony przez Radę Nadzorczą stosowną uchwałą. 



 
 

str. 39 
 

2.4.2. Ochrona danych osobowych członków i pracowników Spółdzielni wynikająca  

z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r.  

nr 101, poz. 926 ze zmianami) została unormowana zarówno w stosunku do pracowników 

zatrudnionych w Spółdzielni, jak i członków Rady Nadzorczej, którzy uzyskują dane o 

członkach i pracownikach w związku z pełnioną funkcją w tym organie. 

Spółdzielnia jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe swoich 

pracowników w zakresie określonym przepisami Kodeksu Pracy, poprzez gromadzenie i 

przetwarzanie akt osobowych. Dostęp do zbioru tych danych oraz ich przetwarzania ma 

wyłącznie osoba, która uzyskała upoważnienie wydane przez Zarząd Spółdzielni. Pracownik, 

który uzyskał to upoważnienie, został zapoznany z przepisami dotyczącymi ochrony danych 

osobowych oraz złożył oświadczenie o zachowaniu ich w tajemnicy. 

Zarząd Spółdzielni uchwałą numer 30/2014 z dnia 31.12.2014 roku wprowadził politykę 

bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. 

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Spółdzielni złożyli oświadczenia o zapoznaniu się z 

przepisami w zakresie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.) i zobowiązują się do ich przestrzegania. 

2.3.2. Stan zatrudnienia i wykorzystany fundusz płac został przedstawiony w Tabeli nr 3, 

stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Analizę stanu zatrudnienia w liczbie etatów 

przedstawia poniższa tabela: 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania 

Rok 2017 10,00 7,50 75,00 

Rok 2018 10,00 7,16 71,60 

Rok 2019 10,00 6,95 69,50 

 

Jak wynika z tabeli faktyczne zatrudnienie w każdym roku było niższe od założeń 

przedstawionych w strukturze organizacyjnej. Nie stwierdzono przekroczenia zatrudnienia w 

stosunku do zatwierdzonej struktury organizacyjnej.   

 Począwszy od 01.01.2015 roku w Spółdzielni obowiązywał Regulamin Wynagradzania 

pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „ZDROWIE” w Szczecinie zatwierdzony uchwałą 

numer 616/2014 przez Radę Nadzorczą. 

W okresie objętym badaniem zmiany wysokości wynagrodzenia członkom Zarządu oraz 

wysokość przyznanych dodatków, nagród i premii były dokonywane przez Radę Nadzorczą 

stosownymi uchwałami.  
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Sumę łącznych wynagrodzeń pracowników w badanym okresie oraz miesięczne przeciętne 

wynagrodzenie w podziale na grupy pracownicze przedstawia Tabela nr 3 stanowiąca 

załącznik do protokołu lustracji. Z tabeli tej wynika, że średnie wynagrodzenie w Spółdzielni 

w 2019 roku zmniejszyło się o 12,92% w stosunku do roku 2017. 

W okresie objętym lustracją: 

a) Zatrudnienie średnioroczne ogółem w etatach wyniosło: 

 w roku 2017  - 7,50 

 w roku 2018  - 7,16 

 w roku 2019 - 6,95 

b) Przeciętne wynagrodzenie miesięczne ogółem w zł: 

 w roku 2017  - 4.795,63 zł 

 w roku 2018  - 4.238,21 zł 

 w roku 2019 - 4.506,55 zł. 

W Spółdzielni funkcjonują regulacje wewnętrzne, do których zobowiązani są wszyscy 

pracownicy: 

 regulaminy i Instrukcje 

 zarządzenia 

 polecenia służbowe. 

Na system normatywny Spółdzielni w badanym okresie składały się: 

 Uchwała numer 3/2010 Zarządu Spółdzielni z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie 

wprowadzenia na 2010 rok Tabeli norm przydziału odzieży i obuwia roboczego dla 

pracowników zatrudnionych w Spółdzielni Mieszkaniowej „ZDROWIE” w Szczecinie 

oraz w sprawie ustalenia cennika za używanie własnej odzieży roboczej i ochronnej, 

obuwia roboczego oraz za pranie odzieży roboczej wypłacanego w formie ekwiwalentu 

pieniężnego. 

Na podstawie art. 94 ust. 9a ustawy Kodeks pracy, w Spółdzielni prowadzone są akta 

osobowe pracowników. Sposób ich prowadzenia spełnia wymogi określone 

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. z późn. zm. 

Zweryfikowano metodą pełną akta osobowe n/w pracowników zatrudnionych w latach 

objętych lustracją w Spółdzielni Mieszkaniowej „ZDROWIE” w Szczecinie: 

- Ewa Karolina SZ – specjalista ds. eksploatacyjnych (aktualnie przebywa na 

urlopie macierzyńskim) 

- Ewa W – specjalista ds. rozliczeń czynszu, 
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- Renata T specjalista ds. techniczno- eksploatacyjnych i wykonuje obowiązki 

związane z koordynacją obsługi technicznej i bieżącą eksploatacją zasobów 

- Iwona P – sprzątacz posesji , 

-  Jerzy B – konserwator zatrudniony w zasobach Spółdzielni.  

Weryfikacja akt osobowych w dostosowaniu do obowiązujących przepisów kodeksu pracy nie 

wykazała rozbieżności. Pracownicy zatrudnieni w Spółdzielni na stanowiskach robotniczych 

sprzątacze i konserwator posiadają zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, 

potwierdzonych własnoręcznymi podpisami. W aktach osobowych zatrudnionych na 

stanowiskach nierobotniczych brak jest zakresów czynności. Wszyscy wyżej wymienieni 

pracownicy posiadają zaświadczenia lekarskie z badań okresowych. Pracownicy posiadają 

zaświadczenia o przeszkoleniu BHP. Sprawy BHP i p.poż są prowadzone przez specjalistę z 

zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na 

umowę zlecenie. 

Zgodnie z Kodeksem Pracy art. 226 oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 26.9.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów pracy (Dz.U. nr 129 z dnia 

23.09.1997 poz. 844) Spółdzielnia poinformowała pracowników o ryzyku zawodowym, które 

wiąże się z wykonywaną pracą oraz z zasadami ochrony przed zagrożeniem. 

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że na dzień prowadzenia badania lustracyjnego wszyscy 

pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie stwierdzające o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku (zgodnym z umową o pracę).  

Pracownicy każdorazowo potwierdzają przybycie do pracy podpisując listę obecności. Podpis 

na liście obecności jest także stwierdzeniem przez pracownika, że mógł wykonywać swoje 

obowiązki. Kontrola i rejestracja czasu pracy dokonywana jest na bieżąco przez 

bezpośredniego przełożonego pracownika. Kontrolę ogólną i rozliczenie czasu pracy wykonuje 

pracownik odpowiedzialny za sprawy kadrowe.  

Podstawę wypłat wynagrodzeń dla pracowników, a jednocześnie dla udokumentowania wypłat 

stanowiły listy wypłat, opracowane na podstawie prawidłowo sporządzonych dokumentów. 

Wszystkie te dokumenty przekazywano na bieżąco do firmy zajmującej się sprawami 

finansowo-księgowymi zgodnie z zawartą umową.  Dokumenty sprawdzane są pod względem 

formalnym. Obliczenia wynagrodzeń brutto, odliczenia i potrącenia w zweryfikowanej 

dokumentacji nie wykazały rozbieżności. Listy płac sprawdzane są pod względem formalno-

rachunkowym i zatwierdzane przez Prezesa Zarządu. 

Regulamin pracy w lustrowanej Spółdzielni był przestrzegany. 
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Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownicy zatrudnieni w Spółdzielni uczestniczyli  

w szkoleniach związanych ze zmianą przepisów ustaw, takich jak: 

 ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, 

 ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, 

 ustawa o ochronie danych osobowych. 

W badanym okresie, w oparciu o przepisy ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń 

Socjalnych dla pracodawców zatrudniających mniej niż 20 osób w przeliczeniu na pełne etaty, 

Zarząd podjął uchwałę numer 5/2008 z dnia 6 lutego 2008 roku o nietworzeniu funduszu 

świadczeń socjalnych i o wypłacaniu świadczenia urlopowego. Uchwała ta weszła w życie od 

dnia 01.01.2008 roku.  

W lustrowanej Spółdzielni nie ma organizacyjnie wyodrębnionej komórki kontroli 

wewnętrznej. W ramach systemu kontroli gospodarczej i ochrony mienia funkcjonują w 

Spółdzielni formy przewidziane w § 42 pkt. 2 a-c oraz 50 pkt. 1 Statutu uchwalonego w dniu 

29 listopada 2007 roku,  a także   § 36 pkt. 2 a-c i § 44 pkt 1 statutu uchwalonego w dniu 

21.02.2019 roku. 

 Instrukcja inwentaryzacyjna wprowadzona w życie uchwałą Zarządu numer 24/2008 z 

dnia 9 grudnia 2008 roku, 

 Zasady (polityka) rachunkowości wprowadzone w życie uchwałą Zarządu nr 29/2014 i 

obowiązujące od 1.01.2015 roku. 

Powyższe przepisy regulują ogólne zasady kontroli wewnętrznej dokumentacji zdarzeń 

gospodarczo –finansowych, jednak przewidziany w nich podział funkcji kontrolnych na 

stanowiskach pracy nie jest powiązany z ustaleniami Regulaminu organizacyjnego i zakresami 

czynności zatrudnionych pracowników, gdyż nie są one utworzone. 

Kontrolę merytoryczną dokumentów dotyczących kosztów sprawuje Zarząd, a pod względem 

formalno-rachunkowym pracownicy stosownie do zajmowanego stanowiska. 

Innym elementem kontroli jest inwentaryzacja składników majątkowych oraz ubezpieczenie 

mienia Spółdzielni. 

Kontrola dowodów księgowych prowadzona była przez upoważnione osoby, które przed 

zatwierdzeniem dowodów księgowych do ich ujęcia w księgach rachunkowych dokonują ich 

kontroli pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, potwierdzając powyższe 

własnoręcznym podpisem. 

Czynności inwentaryzacyjne (terminy i skład komisji) dokonywane były na postawie 

Zarządzenia Prezesa Zarządu. Terminy i częstotliwość inwentaryzacji składników majątkowych 
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mieściły się w granicach ustalonych w art. 26 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o 

rachunkowości tj. 

 corocznie Spółdzielnia przeprowadzała inwentaryzację środków pieniężnych, papierów 

wartościowych, materiałów nie objętych ewidencją magazynową oraz potwierdzała salda 

należności i zobowiązań oraz stan rachunków bankowych, 

 raz na 4 lata Spółdzielnie przeprowadzała inwentaryzację środków trwałych – ostatni raz w 

2016 roku. 

Protokoły z czynności inwentaryzacyjnych były przedkładane i zatwierdzane przez Zarząd 

Spółdzielni. 

Majątek Spółdzielni ubezpieczony jest w PZU S.A. /od wartości odtworzeniowej/,w tym   

ubezpieczeniem w Spółdzielni objęto sprzęt elektroniczny oraz ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej ogólnej w związku z posiadanym mieniem lub prowadzoną 

działalnością wraz z PKD dotyczącą wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi OC  

pracodawcy.  

W okresie objętym badaniem Spółdzielnia nie zawierała umów z firmami ochroniarskimi, a 

ochronę biura prowadzi w sposób bierny poprzez zastosowanie atestowanych zamków i krat w 

oknach. 

2.4.4.W sekretariacie Spółdzielni nie prowadzona jest Ewidencja Skarg i Wniosków.  

Regulamin Rady Nadzorczej nie przewiduje terminów lub planów dyżurów przyjęć członków. 

W sprawie skarg i wniosków od lokatorów członkowie Rady Nadzorczej zbierają się w trybie 

roboczym po zgłoszeniu takiej potrzeby w siedzibie Spółdzielni. 

Członkowie Zarządu przyjmują interesantów na bieżąco według potrzeb w budynku 

administracyjnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrowie” ul. Orawska 23/1 w Szczecinie. 

Składane wnioski przez członków Spółdzielni rejestrowane były w Dzienniku 

Korespondencyjnym i kierowane przez Zarząd bezpośrednio do pracowników zajmujących się 

poruszonymi przez członka zagadnieniami. Zgodnie ze statutem Spółdzielni § 21 pkt. 2 wnioski 

skierowane do Zarządu powinny być rozpatrzone przez Zarząd w ciągu 1 miesiąca, a jeżeli 

sprawa jest skomplikowana tzn. wymagająca opinii specjalistów bądź dodatkowych 

dokumentów – w ciągu 2 miesięcy od dnia ich złożenia. O sposobie załatwienia wniosku 

Zarząd zawiadamiał zainteresowanego członka na piśmie. W okresie objętym lustracją zgodnie 

z tabelą nr 4 stanowiąca załącznik do protokołu lustracji nie odnotowano rozpatrywanych skarg 

i wniosków. 

2.4.5 Statut Spółdzielni w § 5 pkt. 1 ppkt. 7 i 8 stanowi, że przedmiotem działalności 

Spółdzielni jest działalność domów kultury i ośrodków kultury oraz pozostała działalność 



 
 

str. 44 
 

związana ze sportem. W ramach przedmiotu swojej działalności Spółdzielnia prowadzi 

działalność społeczną, oświatową i kulturalną. W badanym okresie Spółdzielnia nie 

wykonywała działalności w tym zakresie statutowym. 

 

3. STAN PRAWNY GRUNTÓW BĘDĄCYCH WE WŁADANIU SPÓŁDZIELNI ORAZ 

RACJONALNOŚĆ ICH WYKORZYSTANIA. 

 
Według stanu na dzień 01 stycznia 2019 roku we władaniu Spółdzielni pozostawały grunty o 

łącznej powierzchni 15.321,23 m
2
.Ogólna charakterystyka gruntów za lata 2017 - 2019 oraz 

sposób ich wykorzystania przedstawiona została w Tabeli nr 7 stanowiącej załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 Z powyższych danych wynika ,że zwiększenia z tytułu przekształcenia prawa wieczystego 

użytkowania gruntów w prawo własności na 31.12.2019 rok wynosiło -5.693,23 m ².  

Natomiast zmniejszenia z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w 

prawo własności wyniosło -5.693,23 m ², oraz zmniejszenie z tytułu odrębnej własności 

wyniosło - 125,12 m ². Ogółem zmniejszenia stanowią - 5.818,35 m ². Spółdzielnia nie posiada 

terenów nie nadających się do zabudowy ani terenów planowanych do zabudowy. 

 Z załączonej do niniejszego protokołu Tabeli nr 7 również wynika, że powierzchnia 

gruntów pozostająca we władaniu Spółdzielni w dniu 31 grudnia 2019 roku wynosiła 

15.196,11 m ² w tym: 

           grunty zajmowane na podstawie prawa własności                          5.568,11 m ² 

          grunty zajmowane na podstawie prawa wieczystego użytkowania - 9.628,00 m ² 

          powierzchnia gruntów znajdujących się w zarządzie Spółdzielni 

 (lokale z odrębną własnością narastająco)                                      - 3.060,10 m²                                                                                               

          powierzchnia gruntów wydzierżawionych innym podmiotom           264,00 m ² 

           i była równa powierzchni gruntów z ustanowionym na rzecz Spółdzielni tytułem prawnym. 

3.2. W Spółdzielni stan prawny gruntów Spółdzielni jest uporządkowany, co potwierdzają 

informacje zawarte w prowadzonych dla wszystkich nieruchomości księgach wieczystych. 

Spółdzielnia posiada w wieczystym użytkowaniu całość przedmiotowych gruntów i nie 

podejmowała działań wynikających z art. 35 usm. w celu uporządkowania stanu prawnego 

gruntów będących w jej władaniu. 

3.3. W Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrowie” w Szczecinie podział nieruchomości na jedno i 

wielobudynkowe przedstawia się następująco: 
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1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 

A. BUDOWNICTWO MIESZKALNE WIELORODZINNE I TOWARZYSZĄCE 

1. ORAWSKA Nr 10/2012 ul. Orawska 22, 23, 24, 25    3 283 202 13 68 - 

2. KWIATOWA brak 

ul. Ku Słońcu 69-71, 71A, 72-

74 
ul. Kwiatowa 4, 6, 8, 10, 10A, 

10B, 12 

5 155 121 7 27 - 

RAZEM NIERUCHOMOŚCI OBEJMUJACE BUDYNKI WIELORODZINNE 

MIESZKALNE I MIESZKALNO-USŁUGOWE, w tym : 
8        444 (510) 331 18 95  - 

a) NIERUCHOMOSCI WIELOBUDYNKOWE - 2 NIERUCHOMOŚCI 8 438 331 18 95 - 

 

Zarząd Spółdzielni nie podjął uchwał w zakresie podziału nieruchomości w przypadku 

występowania w nieruchomości: 

 lokali mieszkalnych zajmowanych na podstawie umów najmu (nieruchomość przy   ul. 

Dunikowskiego 34) - na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 5509/2004 z dnia 12 

października 2004 roku Spółdzielnia przejęła nieodpłatnie 7 lokali mieszkalnych od PKP 

S.A. w Warszawie-Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie. 

Uchwała Zarządu określająca przedmiot odrębnej własności dla nieruchomości 

wielobudynkowej położonej przy ul. Kwiatowa do dnia zakończenia badania lustracyjnego 

nie została podjęta z uwagi na trwająca regulacja stanu prawnego nieruchomości- legalizację 

samowoli budowlanej. 

3.4. Stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni znajduje odzwierciedlenie w 

wieczystych księgach a wszelkie zmiany stanów władania są ujawniane w księgach 

wieczystych Spółdzielni 

3.5. Spółdzielnia w okresie objętym badaniem nie posiadała gruntów dla niej nieprzydatnych 

i nie podejmowała żadnych działań w tym zakresie. W latach 2017-2019 Spółdzielnia nie 

podejmowała żadnych uchwał w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali 

ani o wykupie gruntu na własność. W Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrowie" w Szczecinie 

zestawienie i podział nieruchomości gruntowych z uwzględnieniem roku budowy oraz 

podanego numeru księgi wieczystej znajdują się w dokumentacji Spółdzielni. Stan prawny 
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gruntów będących we władaniu Spółdzielni i ich wykaz oraz  występujących zmian w ich 

powierzchni w badanym okresie wraz  z określeniem położenia poszczególnych  działek 

ewidencyjnych i sposobu aktualnego zagospodarowania, określeniem obrębów i numerów 

ewidencyjnych poszczególnych działek, numerów obejmujących je ksiąg wieczystych oraz 

przysługującego Spółdzielni tytułu prawnego  znajduje odzwierciedlenie w księgach 

wieczystych a wszelkie zmiany stanów władania są ujawniane w księgach wieczystych 

Spółdzielni. 

3.6. W okresie będącym przedmiotem lustracji Spółdzielnia nie przejmowała budynków 

mieszkalnych od zakładów pracy. 

4. SPRAWY CZŁONKOWSKIE, TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI I DYSPOZYCJA LOKALAMI. 

4.1. Ewidencja członków jest prowadzona w zeszycie, w typowym układzie.  

Zapis § 11 obowiązującego w badanym okresie statutu stanowi, że Zarząd Spółdzielni prowadzi 

rejestr członków składający się z części A i B. Część A winna zawierać imiona i nazwiska oraz 

miejsce zamieszkania członków, a w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi – ich 

nazwę i siedzibę, liczbę zadeklarowanych i wniesionych udziałów, datę przyjęcia w poczet 

członków, datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania oraz zmiany tych danych. Część B 

winna zawierać dane o wysokości wkładów, ich rodzaj oraz zmiany tych danych. 

Pierwsza księga rejestru członkowskiego Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrowie” w Szczecinie 

rozpoczyna się wpisem pod numerem 1 i datą przyjęcia do Spółdzielni w dniu 17 stycznia 1984 r. 

Przedłożony lustrującemu aktualny Rejestr członków zawierał wpisy od numeru członkowskiego  

－ w 2017 roku l p.238 nr członkowski 664 z dnia 20.07.2017 roku do numeru 795 poz. 131, 

－ w 2018 roku poz.132 od numeru członkowskiego 796 do numeru 808 pozycja 144, 

－ w 2019 roku od pozycji 145 nr. członkowski 809 do numeru członkowskiego 823, 

－ w 2020 roku od pozycji 160 numer członkowski 824 i ostatni zapis widniejący w rejestrze 

członków pod pozycją 171 nr członkowski 835. 

Rejestr członków w części A zawiera imiona, nazwiska, adres, numer członkowski, datę złożenia 

deklaracji, datę i numer uchwały o przyjęciu w poczet członków, datę i numer wysłania 

zawiadomienia o przyjęciu, ilość, kwotę i datę wniesienia zadeklarowanych udziałów, wysokość i 

datę wpłaty wpisowego, datę i przyczyny ustania członkostwa oraz pozostałe informacje o 

podstawie nabycia praw do lokalu (dane zbywcy lokalu, datę i numer podstawy prawnej nabycia 

prawa). Wszystkie wpisy dokonywane są w sposób chronologiczny i czytelny. Spółdzielnia nie 

prowadzi rejestru członków w części B.  

 W trakcie badania stwierdzono, że rejestr ten jest zgodny z zapisami art. 30 ustawy Prawo 

Spółdzielcze i zgodny z zapisami statutu. Natomiast nie są prowadzone, informacje o wysokości 
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wniesionych wkładów i ich rodzaju, Spółdzielnia nie prowadzi także rejestru z podziałem na 

części A i B zgodnie z wymogami statutowymi. 

4.2. Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zostały założone oddzielne księgi wieczyste. 

W okresie objętym badaniem w Spółdzielni rejestr lokali własnościowych i wyodrębnionych, dla 

których zostały założone księgi wieczyste przedstawiał się według poniższego zestawienia: 

L p. Wyszczególnienie 
Ogółem od 

początku 

rejestru 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

I Rejestr lokali dla których zostały założone             

o odrębne   księgi wieczyste 
85 5 3 17 

 

Rejestr lokali, dla których zostały założone księgi wieczyste jest prowadzony w formie 

elektronicznej, łącznie dla wszystkich nieruchomości a wpisy są dokonywane według kolejności 

wpływu do Spółdzielni zawiadomienia o założeniu księgi. Zestawienie zawiera numer księgi 

wieczystej, dane osobowe właściciela i ewentualną zmianę właściciela, adres lokalu, rodzaj lokalu 

oraz datę założenia księgi i ewentualnych zmian wpisów, nazwę sądu rejestrowego, dane o 

obciążeniach i zwolnieniach hipoteki. Rejestr prowadzony jest w formie wydruku komputerowego 

łącznie dla całych zasobów Spółdzielni bez podziału na poszczególne nieruchomości. Wpisy do 

rejestru dokonywane są w sposób czytelny. Forma prowadzenia rejestrów spełnia wymogi art. 17
6
 

usm. 

4.3. Według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku Spółdzielnia zrzeszała  

－w 2017 roku -  446 członków, 

－ w 2018 roku - 445 członków, 

－ w 2019 roku  - 444 członków.  

 Stan członków za poszczególne lata objęte okresem lustracji przedstawia tabela nr 8 stanowiąca 

załącznik do protokołu lustracji. Spółdzielnia posiada także rejestr przydziałów, rejestr umów o 

ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu oraz prowadzi także rejestr umów 

najmu.  

Spółdzielnia nie posiada zarejestrowanych kandydatów na członków ani członków oczekujących. 

Ustalono, że sprawy członkowsko-mieszkaniowe zostały unormowane w statucie Spółdzielni oraz 

w Regulaminie przyjmowania członków, przydziału i zamiany mieszkań w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Zdrowie” w Szczecinie uchwalonym w dniu 05.11.1985 roku przez Radę 

Nadzorczą, który nie jest dostosowany do wymogów Statutu oraz obowiązującej usm i zawiera 

zapisy sprzeczne z obecnie obowiązującą ustawą – Prawo Spółdzielcze co wymaga dokonania 

zmian. 



 
 

str. 48 
 

W badanym okresie przyjęć w poczet członków dokonywał Zarząd Spółdzielni w formie uchwały 

a numer i data podjęcia uchwały oraz numer protokołu są zapisywane na złożonej deklaracji 

przystąpienia do Spółdzielni. 

Akta członkowskie są prowadzone odpowiednio do osób posiadających tytuł prawny do lokalu a 

w przypadku zmiany osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu zakładana była nowa teczka 

członkowska. 

Zmiany w liczbie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrowie” w Szczecinie na przestrzeni 

okresu objętego lustracją zostały przedstawione w tabeli nr 8 jako tabela analityczna zagadnień 

członkowskich, która stanowi załącznik do protokołu lustracji.   

 Sprawdzono metodą reprezentacyjną n/w akta członkowskie: 

 Lokal mieszkalny położony przy ul. Orawskiej 24/37 w Szczecinie , w aktach znajduje się 

decyzja Sądu Rejonowego XII Wydział Ksiąg Wieczystych w Szczecinie z dnia 6.04.2001 r, 

założona księga wieczysta nr 125091, wzór oświadczenia do aktu notarialnego wraz z danymi 

osobowymi nabywcy lokalu, akt notarialny z dnia 3.11.2005 dotyczący umowy o podział majątku 

, który objęty był wspólnością ustawową. Ponadto w teczce członka znajduje się oświadczenie 

dotyczące aktualnych danych o osobach zamieszkałych w lokalu, akt notarialny repertorium A nr 

560/2016 z dnia 8.03.2016 roku dotyczący ustanowienia odrębnej własności lokalu, 

zaświadczenie z dnia 29.03.2016 r. KW- Sz1S/00005430/16 przeniesiono spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu w prawo własności.    

 Lokal mieszkalny położony przy ul. Orawskiej 25/22 – nr członkowski 662.  W dniu 

16.06.2016 roku aktem notarialnym nr 3019/2016 dokonano zawarcia umowy sprzedaży. W  

teczce lokalu znajdują się  m.in:  oświadczenie dotyczące aktualnych danych o osobach 

zamieszkałych w lokalu , zaświadczenie o miesięcznym wymiarze czynszu opłat za lokal z dnia 

01.07.2016 roku, uchwała nr 10/2016 Zarządu SM z dnia 12.07.2016 w sprawie przyjęcia w 

poczet członków , podanie właściciela lokalu z dnia 15.11.2016 w sprawie wyrażenia zgody na 

zabudowę balkonu w mieszkaniu o lekkiej konstrukcji aluminiowej, do podania załączono ulotkę 

i korespondencja dotycząca pokontrolnych zaleceń elektrycznych i konieczność usunięcia usterek, 

 Lokal mieszkalny położony przy ul. Orawskiej 22/6 – nr członkowski 91 .W teczce 

członkowskiej znajdują się m.in: wniosek o przydział lokalu mieszkalnego , deklaracja 

przystąpienia do Spółdzielni, umowa w sprawie określenia kolejności przydziału mieszkania , 

przydział lokalu mieszkalnego nr 64 z dnia 5.04.1988r. lokatorskiego prawa do lokalu o pow. 

użytk. 50,4 m², wniosek o przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu na własnościowe prawo 

do lokalu z dnia 9.10.1989r., protokół zdawczo-odbiorczy oraz przydział lokalu mieszkalnego nr 

296, deklaracja przystąpienia do Spółdzielni, uchwała Zarządu nr 64/91 z dnia 28.06.1991r, o 
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przyjęciu w poczet członków i wpisanie do rejestru zgodnie z § 4 statutu pod poz.33,  akt 

notarialny umowy sprzedaży  nr 6401/2003 w sprawie umowy sprzedaży, akt notarialny 

dotyczący umowy sprzedaży lokalu nr 6 ul. Orawska 22 w Szczecinie , wniosek o skreślenie z 

listy członków Spółdzielni w związku  ze zbyciem mieszkania. I uchwała nr 625/2005 Rady 

Nadzorczej. 

 Lokal mieszkalny położony przy ul. Orawskiej 23/35 nr członkowski nr 44 . W teczce akt 

członkowskich znajdują się między innymi zaświadczenie z dnia 9.02.2016 roku dotyczące 

przekształcenia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni 50,40 m² nr 35 w 

prawo własności, dla  którego Sąd Rejonowy Szczecin- Prawobrzeże i Zachód  w Szczecinie X 

Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr Sz1 S/00158656/1. Ponadto w 

dokumentach znajdują się - akt notarialny z dnia 4.03.2016 r repertorium A numer 874/2016 

dotyczący umowy o częściowy podział spadku, zaświadczenie o miesięcznym wymiarze opłat za 

lokal mieszkalny, informacja o aktualizacji danych do kontaktu. 

 spadkobranie – nr członkowski 605 (data złożenia deklaracji – 26.11.2009 rok, data 

przyjęcia 13.04.2010 rok, informacja o przyjęciu 13.05.2010 rok), nr członkowski 624 (data 

złożenia deklaracji 28.10.2011 rok, data przyjęcia 31.10.2011 rok, informacja o przyjęciu 

22.12.2011 rok) i stwierdzono, że są one kompletne; zawierają m.in. akty zgonu, postanowienia 

sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku i umowy działu spadku lub akty notarialne poświadczenia 

dziedziczenia, deklarację przystąpienia do Spółdzielni spadkobiercy wraz z informacją o podjętej 

uchwale przez Zarząd w sprawie przyjęcia w poczet członków z podpisami dwóch członków 

Zarządu i numerem protokołu posiedzenia Zarządu, oświadczenie o ilości zamieszkujących osób, 

pismo do członka spółdzielni z informacją o przyjęciu w poczet członków, potwierdzenie 

wydania zaświadczenia do urzędu skarbowego; 

 podział majątku wspólnego – nr członkowski 581 (data złożenia deklaracji – 21.02.2008 

rok, data przyjęcia 26.02.2008 rok, informacja o przyjęciu 5.05.2008 rok), nr członkowski 616 

(data złożenia deklaracji 16.02.2011 rok, data przyjęcia 23.02.2011 rok, informacja o przyjęciu 

5.04.2011 rok) i stwierdzono, że są one kompletne; zawierają m.in. postanowienie Sądu o 

rozwiązaniu małżeństwa i zniesieniu współwłasności, deklarację przystąpienia do Spółdzielni 

osoby, której przypadło prawo do lokalu wraz z informacją o podjętej uchwale przez Zarząd w 

sprawie przyjęcia w poczet członków z podpisami dwóch członków Zarządu i numerem protokołu 

posiedzenia Zarządu, oświadczenie o ilości zamieszkujących osób, pismo do członka spółdzielni z 

informacją o przyjęciu w poczet członków; 

 zamiana - nr członkowski 634 (data złożenia deklaracji – 25.01.2013 rok, data przyjęcia 

26.02.2013 rok, informacja o przyjęciu 02.04.2013 rok), nr członkowski 566 (data złożenia 
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deklaracji 20.03.2007 rok, data przyjęcia 20.03.2007 rok, informacja o przyjęciu 16.04.2007 rok) i 

stwierdzono, że są one kompletne; zawierają m.in. akty notarialne umów zamiany, w przypadku 

zamiany mieszkania lokatorskiego umowa cesji wkładu mieszkaniowego, deklarację przystąpienia 

do Spółdzielni wraz z informacją o podjętej uchwale przez Zarząd w sprawie przyjęcia w poczet 

członków z podpisami dwóch członków Zarządu wraz z numerem protokołu posiedzenia Zarządu, 

oświadczenie o ilości zamieszkujących osób, pismo do członka spółdzielni z informacją o 

przyjęciu w poczet członków; 

 inne – nr członkowski 601 - poprzedni numer członkowski 226 (data złożenia deklaracji – 

14.10.2009 rok, data przyjęcia 16.11.2009 rok, informacja o przyjęciu 16.11.2009 rok) –– 

mieszkanie spółdzielcze własnościowe, wnioskodawca ponownie przyjęty w poczet członków po 

ustaniu przyczyny wykluczenia i stwierdzono, że akta są kompletne; zawierają m.in. deklarację 

przystąpienia do Spółdzielni wraz z informacją o podjętej uchwale przez Zarząd w sprawie 

przyjęcia w poczet członków z podpisami dwóch członków Zarządu wraz z numerem protokołu 

posiedzenia Zarządu, oświadczenie o ilości zamieszkujących osób, pismo do członka spółdzielni z 

informacją o przyjęciu w poczet członków; nr członkowski 131 – uchwałą Rady Nadzorczej nr 

546/2010 z dnia 27.10.2010 roku zostało wygaszone spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 

mieszkalnego w związku z zaległościami na podstawie § 18 pkt.2 pkt.6 Statutu i członek 

Spółdzielni został prawomocnie wykluczony, następnie ten sam wykluczony członek złożył w 

dniu 09.05.2012 roku pismo o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej z uwagi na ustanie przyczyny 

wykluczenia i Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 29 maja 2012 roku uchwałą nr 574/2012 

podjęła decyzję o uchyleniu własnej uchwały nr 546/2010 z dnia 27.10.2010 roku w sprawie 

wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ; uchwała ta nie zawiera 

w swojej treści podstawy prawnej podjęcia takiej decyzji, jak również Statut Spółdzielni nie 

przewiduje możliwości przywrócenia członkostwa po ustaniu przyczyny wykluczenia i utraty 

tytułu prawnego do lokalu, jednocześnie stwierdzono, że akta są kompletne; zawierają m.in. 

deklarację przystąpienia do Spółdzielni wraz z informacją o podjętej uchwale przez Zarząd w 

sprawie przyjęcia w poczet członków z podpisami dwóch członków Zarządu wraz z numerem 

protokołu posiedzenia Zarządu, oświadczenie o ilości zamieszkujących osób, pismo do członka 

spółdzielni z informacją o przyjęciu w poczet członków, korespondencję z dłużnikiem w sprawie 

zaległości, korespondencję z Komornikami, decyzje Rady Nadzorczej i pisma powiadamiające 

członka Spółdzielni o tych decyzjach, zgodę Spółdzielni na zamianę mieszkania w innych 

zasobach, akt notarialny zamiany. 

Wszystkie deklaracje członkowskie w wyżej wymienionych aktach były poprawnie wypełnione i 

spełniały wymóg § 10 obowiązującego w badanym okresie Statutu. 
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W okresie objętym badaniem Zarząd Spółdzielni nie dokonał przyjęcia osoby prawnej w poczet 

członków Spółdzielni. Ustalono również, że w Spółdzielni żadna osoba prawna nie posiada 

spółdzielczego lokalu mieszkalnego o statusie własnościowym.  

Wykaz wyrejestrowanych członków w wyniku sprzedaży, śmierci, 

L. L.p  l.p. Wyszczególnienie RRRRRok 2017 Rok 2018 Rok  2019 

 Ogó:w  wykaz wyrejestrowanych członków    87 14 8 

                     1 Wystąp  zbycie prawa do lokalu   10 9 4 

           2   zgon 44444          6 1 3 

                   3 Wyk   u umowa darowizny 444444        4 1 1 

                 4 Skreśle  inne przyczyny 64666        67 3 0 

 

Zgodnie z § 14 Statutu z dnia 21.02.2019r. członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek: 

 wystąpienia członka będącego właścicielem lokalu, 

 skreślenia z rejestru w związku ze śmiercią członka, a w odniesieniu do osoby prawnej – 

wobec jej ustania, 

 wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, 

 zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie, 

 zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie, 

 zbycia skspektatywy własności lub udziału w tym prawie, 

 wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 

mieszkalnego, 

 rozwiązania umowy o budowę lokalu. 

Ustalono, że zgodnie z § 16 Statutu uchwalonego w dniu 21.09.2019r. członkostwo w 

Spółdzielni ustaje w przypadku podjęcia przez właścicieli lokali uchwały, na podstawie art.24¹ 

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. zwanej dalej usm, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz 

zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 

1994 r. o własności lokali zwanej dalej uwl. Członkostwo w Spółdzielni ustaje w chwilą 

podjęcia uchwały.  

Zgodnie z zapisami § 17 statutu uchwalonego w dniu 21.09.2019 r. członkostwo w spółdzielni 

ustaje w przypadku wyodrębnienia własności ostatniego lokalu, jeżeli w ciągu 3 miesięcy od 

wyodrębnienia ostatniego lokalu nie zostanie podjęta uchwała przez większość właścicieli 

lokali, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną stosuje się 

odpowiednio art.27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych .Członkostwo ustaje następnego 

dnia po upływie 3 miesięcy. 
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Na mocy §18 ust. 1, 2 i 3 statutu spółdzielni uchwalonego w dniu 21.09.2019 r. członka 

zmarłego skreśla się z rejestru Spółdzielni ze skutkiem od dnia zgonu. Osobę prawną będącą 

członkiem Spółdzielni skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia jej ustania. 

Skreślenia dokonuje Zarząd Spółdzielni. 

Akta członków zamieszkałych prowadzone są w Spółdzielni odrębnie na każdego członka 

z uwzględnieniem numeru członkowskiego oraz miejsca zamieszkania. 

 Sprawdzone teczki członków zamieszkałych dla wyżej wymienionych adresów dowodzą, że:  

 osoby, które uzyskały członkostwo złożyły deklaracje przystąpienia do Spółdzielni 

i spełniały warunki określone statutem przyjęte zostały na członka decyzją Zarządu   w 

formie uchwały, która zawierała numer, datę oraz podpisy dwóch członków Zarządu,  

 każda deklaracja była rozpatrzona przez Zarząd Spółdzielni w wymaganym terminie   i 

miesiącu, 

 zawiadomienie o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni były każdorazowo wysyłane 

do nowo przyjętego członka i wpisane do rejestru członków, 

 w przypadku nabycia praw do lokalu w drodze umowy kupna - sprzedaży, umowy 

darowizny, w aktach znajdują się akty notarialne, 

 wnioski o przekształcenie posiadanego prawa do lokalu w odrębną własność oraz 

zawiadomienie z wydziału ksiąg wieczystych , 

 wnioski członków o przeniesienie na rzecz odrębnej własności do lokalu mieszkalnego, 

 pisma Spółdzielni dotyczące przeniesienia przez Spółdzielnię na rzecz własności lokalu.  

W Spółdzielni prowadzone są teczki dla każdego członka zawierające całą korespondencję 

członka z Zarządem Spółdzielni, Radą Nadzorczą Spółdzielni np. dotyczące rozliczenia 

centralnego ogrzewania, zmian ilości osób zameldowanych, spraw dotyczących remontów. 

Lustrator nie wnosi uwag, co do prawidłowości, kompletności dokumentacji, jak też sposobu 

jej prowadzenia, przechowywania zabezpieczenia ochrony danych osobowych członków. 

Zgodnie z postanowieniem art. 19 § 10 ustawy – Prawo spółdzielcze wielkość wpisowego 

została określona postanowieniem poprzednio obowiązującego statutu, z którego wynika, że 

członek zobowiązany był wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały. Przystępujący do 

spółdzielni po jej zarejestrowaniu stają się członkami Spółdzielni z chwilą przyjęcia ich przez 

Spółdzielnię.   

Na mocy ustawy z dnia 20.07.2017r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 

ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze z mocą 

obowiązującą od 09.09.2018r. nie stosuje się przepisów ustawy Prawo spółdzielcze 
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dotyczących udziałów i wpisowego, a także przepisów dotyczących obowiązku złożenia 

deklaracji w celu przyjęcia w poczet członków Spółdzielni. W razie ustania członkostwa zwrot 

udziałów powinien być dokonany na rzecz osoby uprawnionej równocześnie ze zwrotem 

wkładu, nie wcześniej niż w ciągu 14 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok, 

w którym członek przestał należeć do Spółdzielni i ustało członkostwo, pod warunkiem, że 

udziały te nie zostały przeznaczone na pokrycie strat w Spółdzielni. Żądanie wypłacenia 

udziałów powinno być zgłoszone w formie pisemnej. Wpisowe nie podlega zwrotowi. Na 

podstawie akt członkowskich stwierdzono, że w/w zasady nie były konieczne do 

przestrzegania.  W oparciu o zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20.07.2017 (Dz.U. 2017 poz. 

1596)  

Reprezentatywnie objęto analizą lustracyjną postępowanie Spółdzielni w stosunku do 

postanowień statutu oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15.12.2000r.  w zakresie: 

 własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, 

 odrębnej własności lokalu mieszkalnego. 

 Prawidłowość ustanawiania własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego sprawdzono 

reprezentatywnie w odniesieniu do mieszkań określonych wyżej.  

Treść zawartych umów, które zostały objęte kontrolą nie nasuwa uwag w świetle postanowień a 

art. 11
1
 ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych. 

Rozliczenia z tytułu wniesienia wkładu budowlanego lub uzupełnienia w wyniku 

przekształcenia prawa nie budzą zastrzeżeń. Stwierdzono, że złożone wnioski o przeniesienie  

prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność zostały załatwione pozytywnie, a sposób 

ich realizacji uwag nie nasuwa. 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo Spółdzielcze 

opublikowanej w Dz. U z dnia 25 sierpnia 2017 roku poz.1596 Spółdzielnia wysłała do osób 

posiadających lokale w Spółdzielni informacje o nabyciu członkostwa w oparciu o w/w 

przepisy. Osoby, które zgłosiły się do Spółdzielni celem uaktualnienia danych w zostały ujęte 

w rejestrze. Przyjęcia i skreślenia z rejestru członków były merytorycznie uzasadnione . 

Jednocześnie ustalono, że członka zmarłego skreślano z rejestru członków Spółdzielni ze 

skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć, zgodnie z zapisem statutowym w § 19 pkt.3. 

Rezygnacje z członkostwa składane były przez osoby, które dokonały zbycia prawa do lokalu, 

zgodnie z zapisem statutowym w § 17. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zdrowie” w Szczecinie prowadzi także rejestr osób nie będących 

członkami. Rejestr ten zawiera dane osobowo-adresowe osób posiadających tytuł prawny do 
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lokalu, adres lokalu, dane zbywcy prawa do lokalu, numer i datę aktu nabycia praw oraz 

dodatkowe uwagi.  

W okresie objętym badaniem w Spółdzielni tytuły prawne do lokali nabywały osoby nie będące 

członkami Spółdzielni według poniższego zestawienia: 

L p. Wyszczególnienie Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

I Ogółem liczba osób posiadających tytuł prawny a nie 

będącymi członkami Spółdzielni 
9 8 7 

 

4.4.Strukturę stanu prawnego będącego podstawą używania lokali w Spółdzielni na koniec 

każdego okresu obrazują poniższe zestawienia: 

a) Lokale mieszkalne:  

L p. Wyszczególnienie Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

I Ogółem lokale mieszkalne 331 331 331 

1 Umowy najmu 8 8   8 

2 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 239       236          220 

3 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 19 19 18 

4 Odrębna własność lokalu 65 68 85 

 

Jak wynika z powyższego zestawienia największy udział w ogólnej liczbie obowiązujących w 

Spółdzielni praw do lokali mieszkalnych na koniec okresu objętego badaniem mają mieszkania 

o statusie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu , stanowi to 66,47%. ogółu lokali 

mieszkalnych, natomiast odrębną własność do lokalu stanowi 25,68 %. 

Tytuły prawne użytkowania lokali mieszkalnych w poszczególnych nieruchomościach 

przedstawia na koniec okresu objętego badaniem lustracyjnym tabela nr 9. 

Oprócz lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Zdrowie” w Szczecinie znajdują się także lokale użytkowe i garaże. 

 Struktura stanu prawnego lokali niemieszkalnych przedstawia poniższe zestawienie 

b) lokale użytkowe i garaże 

L p. Wyszczególnienie Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

I Ogółem lokale użytkowe i garaże: 113 113 113 

1 lokale użytkowe na zasadzie najmu 0 0 0 

2 lokale użytkowe spółdzielcze własnościowe 8 8 8 

3 lokale użytkowe - odrębna własność 0 0 0 

4 lokale użytkowe na zasadach najmu 7 7 7 
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5 lokale użytkowe inne  2 3 3 

6 garaże na zasadzie najmu 10 10 10 

7 garaże spółdzielcze własnościowe 84 83 83 

8 garaże – odrębna własność 0 1 1 

10 garaże wolne w sensie prawnym 1 1 1 

 

Jak wynika z powyższego zestawienia największy udział w ogólnej liczbie obowiązujących w 

Spółdzielni praw do lokali użytkowych na koniec okresu objętego badaniem mają garaże z 

tytułem spółdzielczego własnościowego prawa do garażu , stanowi to 73,45 %. 

4.5.Spółdzielnia określała w Statucie formy zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków 

zgodnie z obowiązującymi w badanym okresie postanowieniami usm oraz ustawy Prawo 

spółdzielcze. Kwestie związane ze sprawami członkowsko-lokalowymi są uregulowane w niżej 

wymienionych działach w § 8 - § 25 Statutu uchwalonego w dniu 29 listopada 2007 roku, oraz 

od § 8 do § 19 statutu uchwalonego 21.02.2019 roku. 

 II.  Członkowie Spółdzielni 

  1.  Powstanie członkostwa. 

  2.  Prawa i obowiązki członków. 

  3.  Ustanie członkostwa. 

  4. Postępowanie wewnątrz spółdzielcze. 

  5.  Wpisowe i udziały, które zastąpiono doręczeniem. 

 Według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku za lata objęte lustracją udziały i wpisowe z 

tytułu uzyskania członkostwa stanowiły następujące kwoty: 

L p. Wyszczególnienie Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

1 Wpisowe(fundusz zasobowy) 144.290,80 zł 144.290,80 zł 144.290,80 zł 

2 Udziały 162.442,76 zł 152.260,86 zł 148.479,46 zł 

 

Z powyższej tabeli wynika ,że za okres od 01.01.2017 do 31.12.2019 nie dokonywano wpłat 

wpisowego .W okresie objętym lustracją Spółdzielnia nie podpisywała umów o ustanowienie 

spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,  ustanowionych zgodnie z 

zapisami art. 15 usm i zasadami uregulowanymi w statucie Spółdzielni w § 85 jak również w 

wyniku wzajemnej zamiany mieszkań. 

 Zasady ustanawiania odrębnej własności lokalu i jego przeniesienie zostały określone w § 98 

do §107 statutu uchwalonego w dniu 29 listopada 2007 roku. Ustalono, że w/w latach 2017-

2019 w Spółdzielni nie przeprowadzono żadnych przetargów na odzyskane lokale mieszkalne. 
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Spółdzielnia nie posiada regulaminu przeprowadzania takich przetargów. Spółdzielnia w 

badanym okresie nie ustanawiała praw do lokali mieszkalnych nowo wybudowanych.  

W okresie objętym badaniem, na pisemne żądanie członka, któremu przysługiwało spółdzielcze 

lokatorskie prawo do lokalu, bądź też na pisemne żądanie członka lub osoby nie będącej 

członkiem Spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 

mieszkalnego, użytkowego lub garażu Spółdzielnia, począwszy od roku 2013, zawierała 

umowy przeniesienia prawa i ustanowienia własności po wypełnienia przez zainteresowanych 

warunków określonych w art. 12, art. 17
14

 i art. 17
15

 usm. Zarząd Spółdzielni, w celu 

umożliwienia przenoszenia na rzecz członków prawa odrębnej własności do lokali podjął 

stosowne w tym zakresie uchwały dla nieruchomości wielobudynkowej przy ul. Orawskiej. 

 Do zakończenia prowadzenia obecnego badania lustracyjnego nie została podjęta uchwała w 

sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności drugiej nieruchomości wielobudynkowej 

przy ul. Kwiatowej 4,6,8,10,10A,10B,12 oraz przy ul. Ku Słońcu 69-71,71A,72-74. Jak 

wskazują dane zawarte w sprawozdaniu z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 

"Zdrowie” w Szczecinie za 2018 rok na osiedlu przy ul. Kwiatowej nie dokonano żadnych 

przekształceń . Jest to wynikiem tego, że stan prawny nieruchomości nie pozwalał na 

dokonanie tych czynności. Na przełomie miesiąca lipca i sierpnia 2018 roku Zarząd Spółdzielni 

dokonał weryfikacji sporządzonej w 2015 roku dokumentacji na potrzeby dokonania 

wyodrębnień lokali ze stanem faktycznym. 

 W wyniku przeglądu dokumentacji Zarząd stwierdził, że istnieje szereg różnic wynikających 

pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym wynikających z dokonanych przez mieszkańców 

przeróbek budowlanych, nielegalnych pod względem prawnym przebudowy lokali. Fakt ten 

stał się koniecznym podjęcia przez Zarząd Spółdzielni pilnych i niezbędnych działań celem 

uregulowania stanu prawnego nieruchomości. Było to warunkiem konieczny do 

przeprowadzenia procesu wyodrębnień lokali na osiedlu przy ul. Kwiatowej oraz Ku Słońcu w 

Szczecinie. 

Liczba złożonych wniosków o ustanowienie odrębnej własności oraz ilość zrealizowanych 

żądań przekształcenia praw do lokali obrazują poniższe tabele: 

a) złożone wnioski o ustanowienie odrębnej własności: 

L p. Wyszczególnienie Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

I Ogółem lokale: 10 8 9 

1 lokale mieszkalne z lokatorskim prawem 0 0 2 

2 lokale mieszkalne z własnościowym prawem 10 8 7 
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3 lokale mieszkalne z najmu 0 0 0 

4 lokale użytkowe 0 0 0 

5 garaże 0 0 0 

 

b) przekształcenie praw do lokali w odrębną własność: 

Lp. Wyszczególnienie Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

I Ogółem lokale: 10         6 4 

1 lokale mieszkalne z lokatorskim prawem 1 0 0 

2 lokale mieszkalne z własnościowym prawem 9 5 4 

3 lokale mieszkalne z najmu 0 0 0 

4 lokale użytkowe 0 0 0 

5 garaże 0 1 0 

 

W okresie objętym badaniem do Spółdzielni wpłynęły 27 wniosków z żądaniem ustanowienia 

odrębnej własności lokalu mieszkalnego z umowy najmu i wystąpiło przekształcenie umowy 

najmu lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności z na podstawie art. 48 usm. 

Spółdzielnia w swoich zasobach posiada lokale mieszkalne, które przed przejęciem 

nieodpłatnie przez spółdzielnię mieszkaniową były mieszkaniami przedsiębiorstwa 

państwowego (PKP S.A.)   Przeniesienie własności lokalu nastąpiło po spełnieniu warunków 

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych tj. po spłacie zadłużenia z tytułu świadczeń 

wynikających z umowy najmu lokalu. 

W latach 2017-2019 nie wystąpiło przekształcenie prawa najmu lokalu użytkowego w prawo 

odrębnej własności na podstawie art. 39 usm.  

4.4. W sprawach dotyczących ustania członkostwa i wygaszenia lokatorskiego prawa do lokalu 

postępowanie Spółdzielni było zgodne z przepisami art. 11 ust. 1 i 2 ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych. Uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu były 

podejmowane przez Radę Nadzorczą. Również zgodnie z ustawą do uchwały, o wygaśnięciu 

spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy – Prawo spółdzielcze o uchwale o wykluczeniu członka ze spółdzielni.  

 Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrowie” w § 79 przewiduje, że Spółdzielnia może 

ustanowić na rzecz członka ponownie przyjętego do spółdzielni nowe spółdzielcze lokatorskie 

prawo do zajmowanego lokalu, jeśli w terminie 6 miesięcy ustały przyczyny będące podstawą 

pozbawienia członkostwa i wygaśnięcia prawa do lokalu mieszkalnego, jeśli żadna ze osób 

uprawnionych, o których mowa w § 85 ust.1 Statutu (dzieci i inne osoby bliskie) nie wystąpiła 
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z roszczeniem o przyjęcie w poczet członków i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego 

lokatorskiego prawa do mieszkania.  

4.5. W okresie objętym lustracją w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrowie” w Szczecinie nie 

wystąpiły przypadki rozliczeń z byłymi członkami z tytułu wygasłego prawa spółdzielczego 

lokatorskiego prawa do lokalu po przejęciu lokalu w wyniku wykonanej eksmisji i po 

sprzedaży lokalu na przetargu jak również ze spadkobiercami po przejęciu i sprzedaży lokalu 

na przetargu. W badanym okresie nie wystąpiła również w Spółdzielni sytuacja rozliczenia ze 

spadkobiercami i byłymi członkami z tytułu wygasłego spółdzielczego własnościowego prawa 

do lokalu. 

4.6. Ustalono, że w badanym okresie Spółdzielnia posiadała i wynajmowała lokale 

mieszkalne. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zdrowie” w Szczecinie nie posiada zatwierdzonych 

zasad ustalania lokali na wynajem. W obowiązującym Statucie, w §108 są opisane zasady 

najmu lokali mieszkalnych: 

 spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne wolne w sensie prawnym, 

 spółdzielnia może wynajmować te lokale członkom Spółdzielni i osobom niebędącym 

członkami Spółdzielni. 

W okresie objętym badaniem Spółdzielnia wynajmowała mieszkania według poniższego 

zestawienia: 

L p. Wyszczególnienie Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

I Ogółem lokale mieszkalne w najmie 8 8 8 

 

Decyzje o przeznaczeniu na wynajem lokali mieszkalnych podejmuje Zarząd zgodnie z 

zapisem § 50 pkt.1 pkt.12 statutu, przy czym zapis ten nie rozgranicza typów lokali do 

wynajmu (lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży itd.). W Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Zdrowie” w Szczecinie lokale na umowę najmu to mieszkania zakładowe przejęte od Polskich 

Kolei Państwowych S.A. w roku 2004 oraz mieszkania dla osób fizycznych, które 

zaadaptowały pomieszczenia strychowe na lokale mieszkalne we własnym zakresie. Metodą 

reprezentacyjną sprawdzono akta umów najmu z adresu ul. Orawska 24 w Szczecinie. 

Ustalono, że akta zawierają: dane osób upoważnionych do zawarcia umowy i osób 

uprawnionych do zamieszkania, przedmiot umowy wraz z jego powierzchnią i 

pomieszczeniami przynależnymi, termin uiszczania należności, prawo Spółdzielni do 

naliczania odsetek za nieterminowe regulowanie należności, obowiązki najemcy w czasie 

trwania stosunku najmu i po jego ustaniu, tryb i termin wypowiedzenia umowy najmu przez 

strony umowy, zapisy o należnym Spółdzielni odszkodowaniu za bezumowne korzystanie z 
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lokalu mieszkalnego po wygaśnięciu umowy najmu i wysokość czynszu najmu na pokrycie 

kosztów eksploatacji, dodatkowe opłaty (za media) wraz z łączną opłatą miesięczną za lokal 

będącą załącznikiem numer 1 do umowy najmu. Umowy najmu mieszkań zakładowych nie 

zawierają zapisów o obowiązku wpłaty kaucji zabezpieczającej ewentualne roszczenia 

Spółdzielni, natomiast umowy najmu lokali mieszkalnych powstałych z adaptacji pomieszczeń 

strychowych zawierają zapisy o konieczności wpłaty kaucji w wysokości 10-krotności czynszu 

najmu netto. Dodatkowo w teczce znajdują się: protokoły zdawczo-odbiorcze oraz pisma w 

sprawach technicznych np.: wyrażenia zgody na demontaż grzejnika itp. Umowy te są 

oznakowane i podpisane przez strony do tego upoważnione. 

4.7. W toku przeprowadzonej lustracji ustalono, że Spółdzielnia w analizowanym okresie 

posiadała lokale mieszkalne bez tytułu prawnego według poniższego zestawienia: 

L p. Wyszczególnienie Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

I Lokale bez tytułu prawnego 0 0 0 

 

Do osób, które utraciły tytuł prawny z powodu zaległości były wysyłane pisma przypominające 

o wygaśnięciu umowy. Spółdzielnia również wysyłała wezwania do spłaty zadłużenia 

jednocześnie wyznaczając dodatkowe terminy do uregulowania zaległości i informujące o 

zamiarze skierowania do Sądu pozwu o zapłatę w postępowaniu nakazowym lub wniosku o 

eksmisję. 

 Na dzień zakończenia badania lustracyjnego Spółdzielnia posiadała wykaz spraw sądowych w 

latach objętych lustracją, który został przedstawiony w tabeli nr 5 i stanowi załącznik do 

protokołu lustracji. Kompletność przedstawionej lustratorowi dokumentacji w tym zakresie 

wraz z informacją o sprawach rozstrzygniętych lub toczących się w postępowaniach sądowych 

lub skierowanych do organów ścigania stanowi ,że ogółem skierowano 19 wniosków do sądu w 

tym: 

－    w 2017 roku Zarząd SM skierował do sądu 2 pozwy o zapłatę uzyskując jeden wyrok o 

nakazie opróżnienia lokalu mieszkalnego zgodnie z sygnaturą akt z dnia 18.01.2018 roku, 

oraz jeden nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym- prawomocny z dnia 

23.01.2018roku, 

－   w 2018 roku Zarząd Spółdzielni skierował do sądu 12 pozwów o zapłatę należności 

uzyskując prawomocny wyrok dla 10 pozwów skierowanych do sądu, natomiast w stosunku 

do 2 lokali pozew wycofano , gdyż pozwani zapłacili dochodzoną pozwem należność w 

całości. 
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－  w 2019 roku zostało skierowanych na drogę postępowania sądowego 5 pozwów o zapłatę 

zaległości , z tego Spółdzielnia uzyskała 1 wyrok prawomocny , w stosunku do pozostałych 

4 lokali postępowania sądowe trwają. 

Do dnia zakończenia badania lustracyjnego Spółdzielnia nie złożyła pozwu o eksmisję. Liczbę 

wniosków skierowanych do sądu w postępowaniu nakazowym przedstawia poniższa tabela: 

L p. Wyszczególnienie Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

1 

Lic   liczba wniosków skierowanych do Sądu – sprawy o zapłatę: 

- - lokale mieszkalne 

- - lokale użytkowe 

-  

 

2 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

5 

 

 

 

2 Lic    liczba orzeczonych wyroków eksmisyjnych 1 0 0 

3 Lic    liczba wykonanych eksmisji 0 0 0 

 

4.8. W badanym okresie w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrowie" w Szczecinie nie 

wystąpiły sytuacje polegające na ograniczeniu praw członkowskich określonych statutem i 

przepisami ustawowymi. 

 

5. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA. 

 
5.1.  Podstawy prawne a program inwestycyjny. 

Prowadzenie działalności inwestycyjnej w Spółdzielni zostało uregulowane w obowiązującym 

Regulaminie rozliczenia kosztów inwestycji mieszkaniowych uchwalonym przez Radę 

Nadzorczą w drodze uchwały w dniu 16.06.2000 roku. 

5.2.  Realizacja inwestycji. 

5.2.1.  W latach objętych badaniem lustracyjnym – tj. w latach 2017-2019 – Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „Zdrowie” w Szczecinie nie prowadziła działalności inwestycyjnej w 

rozumieniu przywołanych powyżej regulacji prawnych i nie nabywała również nieruchomości 

gruntowych przeznaczonych pod działalność inwestycyjną. 

W okresie tym Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej prowadził działania związane z eksploatacją 

posiadanych zasobów mieszkaniowych. Podejmowanie przez Spółdzielnię przedsięwzięć 

inwestycyjnych wymaga uprzedniego zatwierdzenia ich założeń organizacyjnych przez Radę 

Nadzorczą. Przed rozpoczęciem każdej inwestycji mieszkaniowej Rada Nadzorcza powinna 

zatwierdzać plan rzeczowo- finansowy oraz uchwalić regulamin rozliczania inwestycji 

mieszkaniowej i ustalania kosztu budowy poszczególnych lokali. Jak wynika z przeglądu 
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dokumentów Spółdzielni w trakcie badania lustracyjnego za okres 2017 - 2019, jak również w 

okresie wcześniejszym inwestycje polegające na budowaniu lub nabywaniu budynków w celu 

ustanawiania na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich, własnościowych, odrębnej 

własności do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych , nowych obiektów nie 

realizowano. 

6.ZAGADNIENIA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI 

6.1. Stan ilościowy, estetyczno-porządkowy i techniczny zasobów mieszkaniowych.  

6.1.1.Stan ilościowy zasobów mieszkaniowych w okresie objętym lustracją tj. w latach 2017-

2019 został przedstawiony w tablicy nr 9 z uwzględnieniem wyposażenia technicznego oraz 

zachodzących zmian na przestrzeni badanego okresu dla budynków i lokali z opomiarowanym 

zużyciem ciepła, ciepłej i zimnej wody stanowiącej załącznik do protokołu lustracji. 

   Spółdzielnia posiadała w eksploatacji według stanu na dzień 31.12.2019 roku następujące zasoby: 

Wyszczególnienie 
Powierzchnia 

(m²) 

Ilość                    

(szt.) 

Udziały                         

(%) 

Budynki mieszkalne   6   

Lokale mieszkalne 20.725,56 331 73,88 % 

- odrębna własność   85 25,68 % 

- własnościowe prawo do lokalu   220 66,46 %  

- umowy najmu   8 2,42 % 

- spółdzielcze lokatorskie prawo  18 5,44 % 

Lokale użytkowe 1.982,90 18 4,02% 

         -  na zasadach najmu  7 38,89 % 

          - spółdzielcze własnościowe prawo  8 44,44% 

          -  inne  3  16,67 % 

Garaże 1.455,30 95 21,21% 

            - odrębna własność  1 1,05 % 

            - na zasadach najmu  10 10,53 % 

            - wolnych w sensie prawnym  1 1,05 % 

            - spółdzielcze własnościowe prawo  83 87,37 % 

Lokale zajęte na potrzeby Spółdzielni 129,05        4      0,89 %  331 92,01% 

Razem 24.292,81 448 100,00% 
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 W okresie objętym lustracją powierzchnia zasobów mieszkalnych zarządzanych przez 

Spółdzielnię uległa zmianie w związku z ustanawianiem praw odrębnych własności lokali. 

Jak wynika z powyższej tabeli liczba lokali mieszkalnych zajmowanych na podstawie 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu z 239 lokali w 2017 roku uległa 

zmniejszeniu do 220 w 2019 roku, co stanowi ich spadek o 7,95%, oraz lokale 

przekształcone w odrębną własność z 65 w 2017 do 85 lokali co stanowi wzrost o 23,53 %.  

Lokale użytkowe zajmowane na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 

stanowiły 8 lokali , a lokale użytkowe na zasadzie najmu wyniosły 7 lokali i w okresie 

objętym lustracją nie ulegały zmianom.  

 Spółdzielnia posiadała w eksploatacji według stanu na dzień 31.12.2019 roku zasoby 

składające się z dwóch nieruchomości, na których znajduje się ogółem 6 (sześć)  budynków, 

mieszkalnych wielorodzinnych i 2 budynki garażowe położonych przy: 

 ul Kwiatowej 4, 6, 8 w Szczecinie, 

 ul. Kwiatowej 10,10a,10b w Szczecinie, 

 ul. Orawskiej 22-23 w Szczecinie, 

 ul. Orawskiej 24-25 w Szczecinie, 

 ul. Ku Słońcu 69,70,71 w Szczecinie, 

 ul. Ku Słońcu 72-73-74 w Szczecinie. 

 oraz 2 budynki garażowe: 

 Garaż podziemny przy ul. Orawskiej 22A, 

 Garaż podziemny przy ul. Kwiatowej 12 

 

6.1.2. Zarządzanie zasobami prowadzone jest bezpośrednio w biurze Spółdzielni przy ul. 

Orawskiej 23/1 w Szczecinie. Jak wynika ze sprawozdań rocznych z działalności Zarządu 

Spółdzielni za lata objęte okresem lustracji, Spółdzielnia zarządzała zasobami własnymi oraz 

lokalami mieszkalnymi wyodrębnianymi położonymi przy ul. Orawskiej w Szczecinie. W 

badanej jednostce   nie wystąpiły administracyjnie wyodrębnione osiedla. 

 Począwszy od dnia 5 listopada 2019 roku na mocy podjętej uchwały nr 20/2019 z dnia 5 

listopada 2019r. Rady Nadzorczej ustaliła, iż organem uprawnionym do reprezentowania 

podmiotu jest Zarząd Spółdzielni jednoosobowy w imieniu, którego funkcję Prezesa Zarząd 

sprawuje Pani Agata Wiśniewska. powołana do dokonywania czynności prawnych 

związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej 

wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki.  

   Za stan techniczny zasobów odpowiedzialna jest bezpośrednio Prezes Zarządu.  
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    W okresie do listopada 2019 roku Zarząd Spółdzielni składał się z trzech osób w tym: 

Prezesa , Zastępcy Prezesa Zarządu i członka Zarządu specjalisty ds. GZM, którzy w oparciu 

o zatwierdzane plany gospodarcze, sporządzane na podstawie zaleceń pokontrolnych 

wynikających z przeglądów określonych Prawem budowlanym oraz potrzeb zgłaszanych 

przez mieszkańców zasobów mieszkaniowych, wykonywali nadzór nad pracami 

remontowymi i naprawczymi budynków. W zakresie zarządzania zasobami mieszkaniowymi 

Spółdzielni Zarząd realizował między innymi następujące zadania: 

 utrzymanie budynków w należytym stanie technicznym i estetycznym, 

 przyjmowanie nowych członków do Spółdzielni, 

 rozpatrywanie uwag, wniosków i reklamacji zgłaszanych przez mieszkańców, 

 omawianie bieżących spraw 

 bieżące naprawy obejmujące realizację zaleceń pokontrolnych z przeglądów     

budowlanych, gazowych, kominiarskich i elektrycznych, 

 zapewnienie sprawnego funkcjonowania wszelkich instalacji i urządzeń w budynkach 

oraz w ich otoczeniu, 

 sprawną obsługę administracyjną Spółdzielni , 

 zabezpieczenie właściwego użytkowania pomieszczeń ogólnego użytku, 

 prowadzenie na terenie osiedli w szerokim zakresie prac porządkowo-pielęgnacyjnych   

drzewostanu i istniejącej roślinności, 

 bieżąca analiza finansowa ,dotycząca oceny kosztów i przychodów Spółdzielni  

 aktualizacja listy członków zgodnie z nowelizacją ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych 

 Zabezpieczenie właściwego porządku i czystości w budynkach i na terenach osiedla. 
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Zgodnie ze strukturą organizacyjną, podjętą w drodze uchwały Rady Nadzorczej nr 

749/2017 z dnia 22.05.2017 roku, obowiązującą w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrowie” 

wyodrębniono następujące stanowiska związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi: 

  Prezes Zarządu 

  Zastępca Prezesa 

  specjalista ds. technicznych. 

6.1.3. W toku lustracji dokonano selektywnej wizytacji stanu techniczno-porządkowego i 

estetycznego zasobów mieszkaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem czystości i 

porządku na terenach osiedlowych, w klatkach schodowych oraz stanu techniczno-

estetycznego budynków - tynków, elewacji oraz powłok malarskich na klatkach 

schodowych. Stwierdzono ogólnie dobry stan techniczny, porządkowy zasobów 

mieszkaniowych i otoczenia.  

Stan techniczny i porządkowy zasobów mieszkaniowych przy ulicy Ku Słońcu i Kwiatowej 

ocenia się jako dobry, niemniej jednak zasoby wymagają nakładów remontowych i 

bieżących napraw wynikających z zaleceń zawartych w protokołach rocznych i 

pięcioletnich. 

6.2. Koszty i przychody GZM oraz prawidłowość ustalania opłat za użytkowanie 

lokali.  

6.2.1. Koszty i przychody GZM rozliczane są z podziałem na nieruchomości.  

Gospodarka zasobami w Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrowie" w Szczecinie prowadzona jest 

w systemie zdecentralizowanym w obrębie dwóch wyodrębnionych osiedli tj. osiedle 

Kwiatowa Ku Słońcu oraz osiedle przy ulicy Orawskiej w Szczecinie. Prowadzenie ewidencji i 

rozliczeń z tytułu eksploatacji lokali prowadzone jest w biurze Zarządu Spółdzielni.  Koszty, 

przychody i wyniki finansowe gospodarki zasobami mieszkaniowymi w latach 2017-2019 

przedstawiono w tabeli nr 14 natomiast strukturę i wysokość jednostkowych kosztów i 

przychodów gospodarki zasobami mieszkaniowymi przedstawiono w tabeli nr 13, 

stanowiących załączniki do protokołu lustracji. 

Do analizy przyjęto osiedle przy ul. Kwiatowej w Szczecinie z okres objęty lustracja tj. lata 

2017-2019 

 Roczne stawki jednostkowe eksploatacji łącznie ze stawką opłat na remonty w przeliczeniu na 

1m
2 

w latach 2017-2019 przedstawiały się następująco: 
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               2017 r.            2018 r.          2019 r. 

 Eksploatacja             2,36   2,90  2,90 

(bez remontów) 

 odpis na fundusz    1,80  1,80  1,80 remontowy 

   

  Razem     4,16  4,70  4,70 

Jak wynika z zestawienia koszty jednostkowe lokali mieszkalnych zwiększyły się: 

 w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku o 0,54 zł/1m
2
 tj. 11,48 %, 

 w 2019 roku w porównaniu do 2018 roku został utrzymany na tym samym poziomie. 

W badanym okresie od 2017-2019 roku zwiększyła się tylko stawka kosztów eksploatacji, 

obowiązująca od dnia 01.09.2015 zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 638 A/2015 z dnia 

19.05.2015 roku ,oraz w 2018 roku zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej nr 759/2018 z dnia 

29.05.2018 roku z mocą obowiązującą od 01.11.2018 roku. Natomiast wielkość odpisów na 

fundusz remontowy w całym okresie objętym lustracją na podstawie podjętej uchwały Rady 

Nadzorczej nr 605/2014 z dnia 20.08.2014 roku z mocą obowiązującą od 01.09.2014 roku   

wynosiła 1,80 zł/m² i przez cały okres to jest od 2017 do 2019 roku nie była zmieniana. 

Koszty wywozu nieczystości podejmowane na podstawie decyzji o wysokości opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie wielorodzinnej kształtowały się w 

analizowanym okresie, w następujących stawkach: 

 w 2017 roku – 15,30 zł/ osobę 

 w 2018 roku – 15,30 zł/osobę 

 w 2019 roku – 15,30 zł/osobę 

Wysokość w ujęcie wartościowym samych kosztów eksploatacji i remontów dla 

poszczególnych lat objętych okresem lustracji za lata 2017 – 2019  przedstawiają dane 

liczbowe struktury i wysokości jednostkowych kosztów i przychodów zasobami 

mieszkaniowymi zawarte w tabeli nr 15 .  

Z danych wykazanych w  tej tabeli wynika, że łączne koszty eksploatacji i remontów 

dotyczące gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni w kwotach bezwzględnych 

wykazują: 

 dla lokali mieszkalnych  

o zmniejszenie się w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku o  kwotę 129.375,63zł, co 

stanowi ich spadek o 11,31 %,(2017 r-1.143.945,13 zł   2018 r- 1.014.569,50zł) 

o w 2019 roku w porównaniu do 2018 r. wykazuje również spadek o 17.176,72 zł, co stanowi 

o 1,69% ( 2018r- 1.014.569,50zł , 2019 r- 997.392,78 zł), 
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o zmniejszenie się  dla okresu objętego lustracją tj. 2019 roku w porównaniu do 2017 roku o 

kwotę 146.552,35 zł, co stanowi spadek kosztów eksploatacji i remontów o 12,81% (2017 

r- 1.143.945,13 zł – 2019 r 997.392,78 zł) 

 dla garaży  

o zmniejszenie się w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku o  kwotę 3.335,98 zł, co stanowi 

ich spadek o 5,73 %,(2017 r- 69.765,43 zł   2018 r- 65.769,45 zł) 

o w 2019 roku w porównaniu do 2018 r. wykazuje również spadek o  1.921,48 zł, co stanowi 

o 2,92 % ( 2018r- 65.769,45 zł , 2019 r- 63.847,97 zł), 

o zmniejszenie się  dla okresu objętego lustracją tj. 2019 roku w porównaniu do 2017 roku o 

kwotę  5.917,46 zł, co stanowi spadek kosztów eksploatacji i remontów o 8,48 % (2017 r- 

69.765,43 zł – 2019 r  63.847,97 zł) 

 dla dźwigów osobowych  

o zmniejszenie się w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku o  kwotę 3.332,42 zł, co stanowi 

ich spadek o 11,87 %, (2017 r- 28.069,46 zł   2018 r- 24.737,04 zł) 

o w 2019 roku w porównaniu do 2018 r. wykazuje minimalny wzrost o 148,36 zł, co stanowi 

o 0,60 % ( 2018r-  24.737,04 zł , 2019 r-  24.885,40 zł), 

o zmniejszenie się  dla okresu objętego lustracją tj. 2019 roku w porównaniu do 2017 roku o 

kwotę 3.184,06 zł, co stanowi spadek kosztów eksploatacji o 11,34% (2017 r- 28.069,46 zł 

– 2019 r 24.885,40zł) 

Ujęcie wartościowe kosztów eksploatacji i mediów dla poszczególnych lat przedstawiają dane 

liczbowe struktury i wysokości jednostkowych kosztów i przychodów zasobami 

mieszkaniowymi zawarte w tabeli nr 15 .  

Z danych wykazanych w tabeli nr 15 łączne koszty eksploatacji,  mediów i pozostałych 

kosztów operacyjnych dotyczących gospodarki zasobami mieszkaniowymi spółdzielni w 

kwotach bezwzględnych wykazują: 

 dla lokali mieszkalnych i użytkowych 

o zmniejszenie się w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku o 164.990,00 zł, co stanowi ich 

spadek o 6,90 %,(2017 r-2.555.199,40 zł   2018 r- 2.390.209,40 zł) 

o w 2019 roku w porównaniu do 2018 r. wykazuje również spadek o 49.882,48 zł, co stanowi 

o 2,13 % ( 2018r- 2.390.209,40 zł , 2019 r- 2.340.326,92 zł) 

Jak wskazują dane zawarte w sprawozdaniu z działalności Zarządu przyjęta polityka finansowa Zarządu 

polegała na obniżaniu kosztów i pozyskiwaniu przychodów  z tytułu  pożytków poprzez zwroty 

kosztów upomnień, wyegzekwowane odszkodowanie od ubezpieczyciela, opłata za ustanowienie 

służebności  przesyłu, zwrot kosztów prowizji windykacji polubownej, zwrot kosztów postepowania 

sądowego oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z części wspólnych nieruchomości 
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(reklamy) a także egzekwowanie odsetek od nieterminowych opłat przyniosły widoczne efekty co 

pozwoliło na zmniejszenie kosztów jednostkowych i obniżenie stawki eksploatacyjnej. 

ROK 2017 

Spółdzielnia według stanu na dzień 01.01.2017 roku posiadała: 

1. Osiedle Orawska: 

a. powierzchnię użytkową lokali – uwzględnianą dla potrzeb ustalania opłat 

eksploatacyjnych – 12 842,88 m
2
, 

b. powierzchnię lokali – uwzględnianą dla potrzeb ustalania opłat za centralne ogrzewanie –         

12 622,83 m
2
, 

2. Osiedle Kwiatowa: 

a. powierzchnię użytkową lokali – uwzględnianą dla potrzeb ustalania opłat 

eksploatacyjnych –   10. 349,81 m
2
, 

b. powierzchnię lokali – uwzględnianą dla potrzeb ustalania opłat za centralne ogrzewanie –             

9. 298,29 m
2
, 

Zestawienie stawek opłat eksploatacyjnych (miesięcznych), obowiązujących w 2017 roku, 

prezentuje poniższa tabela: 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
od 01.09.2014 

[zł/m
2
] 

 

Postawa podjętej decyzji 

OSIEDLE ORAWSKA – dla lokali mieszkalnych i użytkowych 

ze spółdzielczym prawem 
2,32 

Uchwała RN 605/2014 

z dnia 20.08.2014 roku 

OSIEDLE KWIATOWA – dla lokali mieszkalnych i 

użytkowych ze spółdzielczym prawem 
2,20 

Uchwała RN605/2014 

z dnia 20.08.2014 

OSIEDLE ORAWSKA – dla garaży ze spółdzielczym prawem 2,32 
Uchwała RN638A/2014 z 

dnia 19.05.2015 

OSIEDLE KWIATOWA – dla garaży ze spółdzielczym prawem 2,20 
Uchwała RN638A/2015 z 

dnia 19.05.2015 

 

Dodatkowo uchwała uwzględnia, że lokale użytkowe obciążone były indywidualną stawką 

podatku od nieruchomości, zgodnie z wielkością posiadanych udziałów w nieruchomości. 

Zgodnie z planami gospodarczymi uchwalono, iż od dnia 01.05.2015 roku, pozostałe opłaty 

miesięczne wynoszą: 

WYSZCZEGÓLNIENIE OSIEDLE ORAWSKA OSIEDLE KWIATOWA 

dźwigi[zł/osoba] 5,50 X 

antena + domofon[zł/lokal] 4,90 8,64 

C.O.[zł/m
2
] 2,31 3,25 

CW.[zł/m
3
]podgrzew 19,20 19,15 

z.w. + kanalizacja[zł/m
3
] 11,09 11,09 

gaz[zł/osoba] 8,00 9,10 

nieczystości[zł/osoba] 13,35 15,30 

Fundusz remontowy – odpis 

[zł/m
2
]  

1,67 1,80 

 uchwała nr 605/2014 Rady Nadzorczej z dnia 20.08.2014 roku w sprawie opłaty wnoszonej na 

fundusz remontowy: 
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ROK 2018 

Spółdzielnia według stanu na dzień 01.01.2018 roku posiadała: 

1. Osiedle Orawska: 

a. powierzchnię użytkową lokali – uwzględnianą dla potrzeb ustalania opłat 

eksploatacyjnych – 12 842,88 m
2
, 

b. powierzchnię lokali – uwzględnianą dla potrzeb ustalania opłat za centralne ogrzewanie – 

12 622,83 m
2
, 

2. Osiedle Kwiatowa: 

a. powierzchnię użytkową lokali – uwzględnianą dla potrzeb ustalania opłat 

eksploatacyjnych – 10 349,81 m
2
, 

b. powierzchnię lokali – uwzględnianą dla potrzeb ustalania opłat za centralne ogrzewanie – 

9 298,29 m
2.

 

Uchwałą Rady Nadzorczej nr 759/2018z dnia 28 maja 2018 roku, w oparciu o zapisy §42 ust. 1 

pkt 1 i 17 statutu Spółdzielni, dokonano zatwierdzenia nowych stawek opłat eksploatacyjnych. 

Zmianie uległa wysokość opłaty eksploatacyjnej, począwszy od dnia 01.11.2018 roku. Uchwała 

weszła w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą, od dnia 01.11.2018 roku. 

Natomiast uchwałą Rady Nadzorczej nr 706/2016 z dnia 14.06. 2016 roku, w oparciu o zapisy 

§43 ust. 1 pkt 1 i 17 statutu Spółdzielni, dokonano zatwierdzenia zmian pozostałych stawek 

opłat czynszowych. Zestawienie stawek opłat eksploatacyjnych (miesięcznych), obowiązujących 

w 2018 roku, prezentuje poniższa tabela: 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Do  

01.09.2014 

[zł/m
2
] 

uchwały 

OSIEDLE ORAWSKA – dla lokali mieszkalnych 

i użytkowych ze spółdzielczym prawem 
2,32 

Uchwała RN 605/2014 z dnia 

20.08.2014 

OSIEDLE KWIATOWA – dla lokali 

mieszkalnych i użytkowych ze spółdzielczym 

prawem 

2,90 
Uchwała RN759/2018 z dnia 

29.05.2018 

OSIEDLE ORAWSKA – dla garaży ze 

spółdzielczym prawem 
2,32 

Uchwała nr 638A/2015z dnia 

19.05.2015r. 

OSIEDLE KWIATOWA – dla garaży ze 

spółdzielczym prawem 
2,95 

Uchwała RN 759/2018 z dnia 

29.05.2018 

 

Spółdzielnia według stanu na dzień 01.01.2019 roku posiadała: 

1. Osiedle Orawska: 

a. powierzchnię użytkową lokali – uwzględnianą dla potrzeb ustalania opłat 

eksploatacyjnych – 12 842,88 m
2
, 
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b. powierzchnię lokali – uwzględnianą dla potrzeb ustalania opłat za centralne ogrzewanie – 

12 622,83 m
2
, 

2. Osiedle Kwiatowa: 

a. powierzchnię użytkową lokali – uwzględnianą dla potrzeb ustalania opłat 

eksploatacyjnych – 10 349,81 m
2
, 

b. powierzchnię lokali – uwzględnianą dla potrzeb ustalania opłat za centralne ogrzewanie – 

9 298,29 m
2.
 

Uchwałą Rady Nadzorczej nr 759/2018 z dnia 29.05.2018 roku, w oparciu o zapisy § 42 ust. 1 

pkt 1 i 17 statutu Spółdzielni, dokonano zatwierdzenia nowych stawek opłat eksploatacyjnych. 

Zmianie uległa wysokość opłaty eksploatacyjnej, począwszy od dnia 01.11.2018 roku. W 2019 

roku nie dokonywano zmiany opłat stawki eksploatacyjnej.  

Wysokość opłaty eksploatacyjnej, począwszy od dnia 01.11.2018 roku z podziałem stawek opłat 

eksploatacyjnych ze względu na członkostwo i typ lokalu, prezentuje poniższa tabela: 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Od 01.11.2018 

[zł/m
2
] 

 CZŁONKOWIE 

OSIEDLE ORAWSKA – dla lokali mieszkalnych  2,32 

OSIEDLE ORAWSKA – dla lokali użytkowych 2,72 

OSIEDLE ORAWSKA – dla garaży 2,32 

OSIEDLE KWIATOWA – dla lokali mieszkalnych 2,90 

OSIEDLE KWIATOWA – dla lokali użytkowych 2,90 

OSIEDLE KWIATOWA – dla garaży 2,95 

 

Uchwały uwzględniały, że lokale użytkowe obciążone były indywidualną stawką podatku od 

nieruchomości, zgodnie z wielkością posiadanych udziałów w nieruchomości. 

Dodatkowo, zgodnie z podjętymi uchwałami pozostałe składniki opłat czynszowych w 2019 

roku kształtowały się na tym samym poziomie ,zmianie  uległy tylko: 

-  zimna woda i ścieki zgodnie z ogłoszeniem ZWIK z dnia 25.05.2018 roku, których stawka 

wyniosła odpowiednio 11,44 zł/m ᵌ , 

 - wywóz nieczystości z 57,51 na 68,88 od lokalu zgodnie z deklaracją opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie wielorodzinnej. 

Zgodnie z planami gospodarczymi uchwalono, że 2019 roku pozostałe opłaty miesięczne 

wynoszą: 
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WYSZCZEGÓLNIENIE OSIEDLE ORAWSKA OSIEDLE KWIATOWA 

dźwigi[zł/osoba] 5,50 X 

antena + domofon[zł/lokal] 8,64 8,64 

C.O. (zł/m
2
 2,31 3,25 

CW.[zł/m
3
]podgrzew wody 19,20                       19,15 

z. w. + kanalizacja [zł/m
3
] 11,44 11,44 

Podatek od nieruchomości  0,09 0,11 

Wieczyste użytkowanie                     0,06                   0,31 

Fundusz remontowy – odpisz zł/m²                    1,67 1,80 

 

 

6.2.3. Lokale użytkowe.  

Zgodnie z treścią § 109 Statutu Spółdzielni z dnia 29.11.2007 roku, najemcami lokali 

użytkowych, garaży i miejsc postojowych mogą być osoby fizyczne i prawne, a szczegółowe 

warunki najmu określone są w umowie pisemnej zawartej pomiędzy Spółdzielnią a najemcą. 

Spółdzielnia nie posiada odrębnego regulaminu wynajmowania przez Spółdzielnię lokali 

mieszkalnych i użytkowych.  

Każda zmiana tytułu prawnego do lokalu użytkowego zajmowanego na warunkach najmu 

wymaga uchwały Rady Nadzorczej, chyba, że dotyczy to najemców będących członkami 

spółdzielni lub najemców pracowni wykorzystywanych do prowadzenia działalności w 

dziedzinie kultury i sztuki. Zgodnie z art. 39 ust.1 usm warunkiem obligatoryjnym w tym 

zakresie jest ponoszenie pełnych kosztów budowy lokalu. 

Spółdzielnia posiadała na dzień 31.12.2019 roku ( zgodnie z przedstawioną tabelą nr 9 do 

protokołu lustracji ) 18 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 1 982,90 m
2
, co 

stanowi udział 4,02 % całości zasobów użytkowych liczony w stosunku do powierzchni lokali 

całych zasobów Spółdzielni. 

Opłaty eksploatacyjne, funduszu remontowego dla lokali użytkowych składają się z kosztów 

stałych eksploatacji i konserwacji (eksploatacja podstawowa) oraz kosztów zmiennych. 

Najemcy lokali, zgodnie z § 77ust 1 i ust 2  statutu Spółdzielni uchwalonego w dniu 

21.02.2019 roku wnoszą opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości 

w formie czynszów najmu. Prawa i obowiązki stron umowy, wysokość czynszu i innych opłat 

oraz ich zmiany ustalone są według zasad określonych w umowach najmu. Są oni również 

zobowiązani do wnoszenia comiesięcznych opłat na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania 

oraz podgrzania wody, dostawy wody i odprowadzenia ścieków. Zgodnie z §77 ust 2 najemcy 
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są zobowiązani wnosić kaucje zabezpieczające roszczenia Spółdzielni, ustalone przez Zarząd 

Spółdzielni. 

Kalkulacje stawek opłat eksploatacyjnych, jak i wysokości opłat wnoszonych na fundusz 

remontowy, były zróżnicowane dla poszczególnych nieruchomości, a ich wysokość ustalana 

jest indywidualnie w formie corocznych uchwał Rady Nadzorczej.   

 

6.2.4. Podstawą podejmowania przez Radę Nadzorczą i Zarząd decyzji w sprawie ustalenia 

wysokości opłat, zgodnie z §87 statutu Spółdzielni, były plany kosztów zarządzania 

nieruchomościami uchwalone przez Radę Nadzorczą Spółdzielni: 

 Wniosek Zarządu Spółdzielni do Rady Nadzorczej z dnia 19.02.2018r. o ustalenie nowych 

stawek eksploatacyjnych w oparciu o koszty poniesione w 2017 r na eksploatację  

 uchwała nr 759/2018 z dnia 29.05.2018roku w sprawie stawek eksploatacyjnych od 1 

11.2018 roku dla osiedla Kwiatowa- Ku Słońcu i dla osiedla Orawska w Szczecinie . Stawki 

na pokrycie wyników GZM ustalono dla lokali mieszkankach na okres 36 miesięcy i dla 

garaży na okres 13 miesięcy. 

oraz odrębne wewnętrzne regulacje prawne: 

 Statut Spółdzielni – § 87 ramowe określenie podstawowych zasad ustalania i rozliczania 

opłat oraz inne regulacje dotyczące gospodarki finansowej Spółdzielni. 

 Regulamin zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi – uchwała 

Rady Nadzorczej z dnia 22.09.1987 roku, 

 Regulamin rozliczania gospodarki cieplnej i wody – uchwała Rady Nadzorczej nr 593/2013 

z dnia 23.09.2013 roku,  

 Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Zdrowie" w Szczecinie －uchwała Rady Nadzorczej 683/2016 z dnia 

19.01.2016 roku. 

Obowiązujący Regulamin rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi (GZM) 

określa wydatki ponoszone przez Spółdzielnię, które obejmują: 

1. koszty stałe eksploatacji, w tym koszty: 

 utrzymania administracji osiedla, 

 utrzymania czystości i konserwacja zieleni, 

 badań i przeglądów wynikających z przepisów prawa budowlanego – badania 

kominiarskie, gazowe, elektryczne, 

 pogotowia lokatorskiego, 

 energii elektrycznej (oświetlenia), 

 transportu, 
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 dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji, 

 ubezpieczenia, 

 utrzymania administracji Zarządu i Zarządu, 

 konserwacji, 

2. koszty zmienne, w tym koszty: 

 zużycia gazu (przy opomiarowaniu zbiorczym), 

 zużycia wody i odprowadzenia ścieków, 

 wywozu śmieci, 

 eksploatacji i remontów dźwigów, 

 eksploatacji domofonów, 

 z tytułu podatku od nieruchomości,  

 z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, 

 centralnego ogrzewania i podgrzania c.c.w., 

3. fundusz remontowy. 

Podstawą do rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za 

używanie lokali jest roczny plan rzeczowo-finansowy uchwalony przez Radę Nadzorczą. 

Rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi przeprowadza się w okresie 

rocznym, pokrywającym się z latami kalendarzowymi. Jeśli w ciągu roku następują istotne 

zmiany mające wpływ na wysokość kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, 

dokonywana jest korekta: planu rzeczowo-finansowego, rozliczenia kosztów oraz wymiaru 

opłat za używanie lokali. 

 Po zakończeniu roku dokonywane jest rozliczenie wyniku gospodarki zasobami 

mieszkaniowymi. Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, 

zarządzanej przez Spółdzielnię, a przychodami z opłat zwiększa odpowiednio przychody lub 

koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym. W regulaminie 

określono, że fizycznymi jednostkami rozliczeniowymi kosztów gospodarki zasobami 

mieszkaniowymi są: 

 m
2
 powierzchni użytkowej lokali, 

 mieszkania, 

 udział w nieruchomości wspólnej, 

 urządzenia pomiarowe, 

 inne jednostki rozliczeniowe. 

Członkowie Spółdzielni zgodnie z zapisem § 63 pkt 1 statutu winni wnosić opłaty na pokrycie 

kosztów: 



 
 

str. 73 
 

a) eksploatacji i utrzymania nieruchomości w częściach przypadających na zajmowane 

lokale,  

b) eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, 

c) zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów,  

d) działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię. 

Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali jak i osoby nie będące członkami 

Spółdzielni wnoszą również opłaty na pokrycie kosztów utrzymania ich lokali eksploatacji, 

utrzymania nieruchomości wspólnych i innych zobowiązań.  

Wysokość opłat ustalana jest na podstawie planu kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni 

przewidzianych do poniesienia w danym roku dla poszczególnych nieruchomości. Spółdzielnia 

sporządza plany i sprawozdania z ich wykonania dla poszczególnych rodzajów działalności w 

rozbiciu na koszty i przychody ogółem dla całej Spółdzielni i dla poszczególnych 

nieruchomości. 

6.2.5. W latach 2017-2019 Spółdzielnia nie udzielała bonifikaty w opłatach od lokali 

mieszkalnych i użytkowych. 

 

6.2.6. Dokonano analizy wyników finansowych Spółdzielni z całokształtu prowadzonej 

działalności za okres badania lustracyjnego. 

Wyniki na gospodarce zasobami mieszkaniowymi (GZM) według stanu na 31 grudnia 2019 

roku przedstawiają się następująco: 

 

ROK 2019 

1. Wynik na GZM         104.155,69 zł 

2. Wynik na gospodarce zasobami pozostałymi     128.255,40 zł 

     

3. Wynik z nieruchomości (poz.1+2)        232.411.09 zł 

       

4. Wynik na innych przychodach (zarządzanie nieruchomościami, 

 działalność operacyjna i finansowa)     

        28.161,18 zł 

5. Wynik ogółem (poz. 3+4)                  260.572,27 zł 

6. Podatek dochodowy (CIT)                                 22.091,00 zł 

7. Wynik bilansowy netto (poz. 5-6)                             238.481,27 zł 

Ponadto, w latach objętych badaniem lustracyjnym, tj. 2017-2019, Spółdzielnia stosownie do 

zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – art. 17 ust.1 pkt 44 Ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych
1
 - prowadziła ewidencję uwzględniającą podział 

działalności na:  

                                                      
1
 Tekst jednolity Dz. U. z 2011, nr 74, poz.397 ze zm. 
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 działalność zwolnioną warunkowo z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)  

ze względu na cel statutowy spółdzielni – gospodarka zasobami mieszkaniowymi, 

 działalność opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT).  

Prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów w ujęciu podatkowym umożliwia określenie 

prawidłowej wysokości należnego podatku dochodowego od osób prawnych, jego rozliczenia i 

prezentacji w sprowadzaniu finansowym. 

Kompletność i prawidłowość pozycji kształtujących wynik przychodów i kosztów całokształtu 

działalności Spółdzielni w latach 2017-2019 badania prezentuje poniższa tabela: 

L.p

. 
Wyszczególnienie 2017 2018 2019 

I. 

Przychody 2.859.992,92 2.812.560,61 2.887.970,90 

ze sprzedaży produktów + przychody netto 

ze sprzedaży towarów i materiałów 2.822.826,88 2.755.834,10 2.798.247,99 

Zmiana stanu produktów    

Pozostałe przychody operacyjne  10.422,81 30.923,07      66.347,95 

Przychody finansowe 26.743,23 25.803,44 23.374,96 

II. 

Koszty 2.876.182,12 2.724.001,52 2.627.398,63 

Koszty wg rodzaju + wartość sprzedanych 

towarów i materiałów 2.862.703,99 2.661.307,26 2.589.468,76 

Pozostałe koszty operacyjne  13.254,39 59.970,43      37.735,06 

Koszty finansowe              223,74 2.723,83 194,81 

III. Zysk brutto (I-II) - 16.189,20 88.559,09 

          

260.572,27 

IV. Nadwyżka przychodów nad kosztami          99.408,27 -12.175,95 -104.155,69 

V. 

Wynik finansowy na działalności 

gospodarczej (III +/- IV) 83.219,07 

 

       76.383,14    156.416,58 

VI. Podatek dochodowy % 11.019,00 12.786,00 22.091,00 

VII

. Wynik finansowy netto (V-VI) 72.200,07 63.597,14 134.325,58 

 

Wynik dla poszczególnych lat został ustalony prawidłowo i ujęty jako wynik finansowy netto –

zysk netto .  

W poszczególnych latach wykazano go w prawidłowej pozycji w bilansie (po stronie pasywów 

poz. A.VI) oraz w rachunku zysku i strat (zysk netto poz. N) 

Zestawienie wyników na gospodarce zasobami mieszkaniowymi przedstawia się następująco: 

1. Za 2017r.  nadwyżka przychodów nad kosztami na GZM wynosiła 72.200,07 zł. 

Wynik został ustalony prawidłowo i przeniesiony na rozliczenie międzyokresowe czynne. Jak 

ustalono, w protokole z obrad XXV Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni 

Mieszkaniowej , które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku księgowa z Biura 

Rachunkowego, z którym Spółdzielnia ma zawartą umowę o prowadzenie spraw finansowo-

księgowych odczytała sprawozdanie finansowe za 2017 rok i przedstawiła propozycję podziału 
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nadwyżki bilansowej netto z podziałem na osiedla. W protokole z Walnego Zgromadzenia 

podjęta jest uchwała nr 2/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

podziału nadwyżki bilansowej w wysokości 72.200,07 zł. W § 2 wyżej wymienionej uchwały , 

wynik bilansowy ustalony został dla każdego osiedla odrębnie.  Po uwzględnieniu wyniku na 

działalności podstawowej w łącznej kwocie 72.200,07 zł, powyższy wynik przeznaczono na 

działalność eksploatacyjną GZM dzieląc go proporcjonalnie do powierzchni użytkowej tj. 

Osiedle Orawska w Szczecinie w kwocie 50.920,44 zł i osiedle Kwiatowa - Ku Słońcu w 

Szczecinie w kwocie 21.279,63 zł. 

2. W 2018r. – nadwyżka przychodów nad kosztami na GZM w wysokości 63.597,14 zł. 

Wynik został ustalony prawidłowo i przeniesiony na rozliczenie międzyokresowe czynne. 

 Walne Zgromadzenie Członków uchwałą nr 1/2019 z dnia 13.06.2019 roku nadwyżkę 

bilansową netto za 2018 rok w wysokości 63.597,14 zł zaproponowało przeznaczyć na 

działalność eksploatacyjną GZM dzieląc go proporcjonalnie do powierzchni użytkowej to jest 

na osiedle Orawska przeznaczyć kwotę w wysokości 44.853,06 zł oraz na osiedle Kwiatowa- 

Ku Słońcu kwotę 18.744,08 zł. Za podjęciem uchwały głosowało 50 członków obecnych na 

zebraniu ,przeciw uchwale i wstrzymujących się głosów nie było. 

3. W 2019 r.-nadwyżka przychodów nad kosztami na GZM w wysokości 134.325,58 zł.  

Wynik został ustalony prawidłowo i przeniesiony na rozliczenie międzyokresowe czynne. 

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19 za 2019 rok nie było zwołane i nie 

odbyło się Walne Zgromadzenie Członków a tym samym nie podjęto w tej mierze stosownej 

uchwały. 

6.3. Gospodarka lokalami użytkowymi. 

6.3.1. W myśl postanowień § 109 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrowie” w Szczecinie 

uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 29.11.2007 roku, najemcami lokali 

użytkowych, garaży i miejsc postojowych mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a sam 

dobór najemców następuje w drodze przetargu lub negocjacji przeprowadzanych według zasad 

określonych przez Radę Nadzorczą. Brak regulaminu w przedmiotowym zakresie, który 

określałby podstawowe kwestie i zasady prowadzenia tego typu działalności.    

 Wszelkie prawa i obowiązki, warunki wynajmu, w tym wysokość czynszu i innych opłat 

regulują umowy w formie pisemnej zawierane przez Spółdzielnię z najemcą. Najemca 

zobowiązany jest wnieść kwotę kaucji, będącej zabezpieczeniem lokalu i urządzeń, które się w 

nim znajdują. Szczegółowe zasady i warunki zawierania tych umów określa Rada Nadzorcza.  

Każda zmiana tytułu prawnego do lokalu użytkowego zajmowanego na warunkach najmu 

wymaga uchwały Rady Nadzorczej, chyba, że dotyczy to najemców będących członkami 

spółdzielni lub najemców pracowni wykorzystywanych do prowadzenia działalności w 
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dziedzinie kultury i sztuki. Warunkiem obligatoryjnym w tym zakresie jest zgodnie z art. 39 

ust.1 usm poniesienie pełnych kosztów budowy lokalu. Szczegółowy zakres warunków 

związany z przekształceniem najmu lokalu regulują § 76§ 77 statutu Spółdzielni.  

 Statutowe zapisy w § 77 precyzują dodatkowo obowiązki najemcy lokalu w zakresie 

wnoszenia, na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, czynszu najmu 

według zasad określanych w umowie.  

Każdy najemca zobowiązany jest do wnoszenia comiesięcznych opłat na pokrycie kosztów 

centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody, dostawy wody, odprowadzania ścieków i 

wywozu nieczystości stałych. 

 Sprawy nieuregulowane w statucie lub umowie, określają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

6.3.2.Z najemcami lokali użytkowych zawarte zostały umowy najmu lokali użytkowych w trybie 

przetargowym lub trybie negocjacji. Zawarte umowy, jak również regulacje wynikające z 

obowiązującego statutu i regulaminu, szczegółowo precyzują zakres praw i obowiązków 

Spółdzielni i najemcy w zakresie eksploatacji, utrzymania porządku, napraw i remontów 

wewnątrz lokali i wysokości czynszu najmu. 

Dokonano kontroli losowo wybranych umów najmu lokali użytkowych i mieszkalnych 

zawartych w latach 2017-2019: 

1) . Umowa najmu z dnia 31.10.2018 zawarta ze Szczecińskim Centrum Karate Kontaktowego 

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Włościańskiej 1 o pow. użytkowej 16,65 m²pu. Czynsz najmu 

ustalono na kwotę 65 zł miesięcznie , do kwoty czynszu została doliczona kwota podatku 

VAT. Lokal wynajęty został dla celów magazynowych lokalu znajdującego się w piwnicy 

budynku przy ul. Orawskiej 23 w Szczecinie. Do opłat czynszowych doliczony jest czynsz 

najmu , opłata za co, zaliczki na zw i ccw oraz fundusz remontowy .Umowa została zawarta na 

czas nieokreślony. 

2) Umowa najmu lokalu użytkowego zawarta w dniu 27.12.2018 roku w Szczecinie, z P. 

Larysa J. na lokal położony przy ul. Orawskiej 24/60 o pow. użytk. 67,64 m²pu. Lokal 

przeznaczony był na gabinet kosmetyczny związany z działalnością gospodarczą. Umowa 

została zawarta na czas oznaczony do dnia 31.12.2019 roku. Najemca zobowiązał się płacić 

wynajmującemu czynsz w wysokości 20 zł za 1 m² w terminie do 10- każdego miesiąca . 

3) Umowa najmu lokalu użytkowego zawarta w dniu 11.01.2019 roku w Szczecinie, z P. 

Pauliną W. prowadzącą działalność gospodarczą na lokal położony przy ul. Orawskiej 25/3 o 

pow. użytk. 52,50 m²pu. Lokal przeznaczony jest na gabinet kosmetyczny związany z 

działalnością gospodarczą .Umowa została zawarta na czas nie oznaczony . Najemca lokalu 

zobowiązał się płacić wynajmującemu czynsz najmu w kwocie 1.400 zł netto plus należny 

podatek VAT. 
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4) Umowa najmu lokalu użytkowego zawarta w dniu 18.05.2020 roku w Szczecinie, z P.  

prowadzącą działalność gospodarczą na lokal położony przy ul. Orawskiej 24/2 o pow. użytk. 

50,93 m²pu. Lokal przeznaczony jest na usługi kosmetyczne związane z działalnością 

gospodarczą .Umowa została zawarta na czas nieokreślony  

Do procedur wynajmowania, jak i treści zawieranych przez Spółdzielnię umów najmu lokali 

użytkowych lustrator nie wnosi uwag. Teczki z dokumentacją umów najmu zawierają: 

podpisane umowy najmu lokalu użytkowego, protokoły zdawczo-odbiorcze poszczególnych 

lokali użytkowych w najmie, dokumenty związane z prowadzoną działalnością najemcy, w 

tym: informacje o nadaniu numeru NIP i REGON, oświadczenie najemcy o wystawianiu faktur 

przez Spółdzielnię bez podpisu najemcy, inne dokumenty i korespondencję.   

Zawarte umowy najmu są korzystne pod względem ekonomicznym dla Spółdzielni. 

 

6.3.3. W latach 2017-2019 Spółdzielnia udostępniała na działalność gospodarczą wolne 

tereny. 

Wykaz wydzierżawionych terenów oraz opłaty, które losowo zostały przeanalizowane przez 

lustratora przedstawia tabela poniżej: 

L p. 
Powierzchnia 

[m
2
] 

Dzierżawca Umowa dzierżawy Opłata miesięczna 

Stawka 

 zł/1m
2
/ 

1 m-c 

 

2. 10 
Orange POLSKA 

SA 

10/11/GZM z dnia 

23.11.2011 

Dzierżawa gruntu 

Kwiatowa-     Ku Słońcu 

Coroczna waloryzacja 4 zł/m
2
 

 

1. 18 

Take Profit 

Paweł K 

 

Z dnia 08.03.2017 

dzierżawa terenu Orawska 
300,00 (netto)  

2. 10 
Cityboard Media 

Sp.  z o .o. 

Umowa z dnia 01.03.12 r. 

najem gruntu pod nośnik 

reklamowy Kwiatowa- Ku 

Słońcu 

652,00 zł (netto) 

Coroczna waloryzacja 
 

 

1. 10 

STRöER 

POLSKA Sp.  z 

o.o. 

Umowa z dnia. 02.01.13 

najem gruntu pod nośnik 

reklam. Kwiatowa- Ku 

Słońcu 

440 zł /m-c/netto 

 
 

 

6.4. Terminowość wnoszenia opłat przez użytkowników lokali. 

6.4.1. Analiza zaległości w opłatach eksploatacyjnych lokali mieszkalnych oraz lokali 

użytkowych została przedstawiona w tabeli nr 16, będącej załącznikiem do niniejszego 

protokołu lustracji. Spółdzielnia dokonuje analizy zadłużeń z podziałem na należności i 

zaległości definiowane zgodnie z ustawą o rachunkowości.  

Poprzez należności rozumie się uprawnienie do otrzymania w określonym terminie 

świadczenia pieniężnego, co oznacza wszelkie przewidywane przychody środków pieniężnych, 
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stanowiące aktywa Spółdzielni. W zależności od stopnia wymagalności należności można 

podzielić na należności krótkoterminowe i długoterminowe. Poniższa analiza dotyczy 

należności krótkoterminowych, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 18 lit. c) Ustawy o rachunkowości z 

dnia 29.09.1994 roku, stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. 

Poprzez zaległości rozumie się te należności krótkoterminowe, dla których minął termin 

płatności, wynikający z:   

 § 67 pkt 1 statutu Spółdzielni z dnia 27.11.2007 roku, który określa, że opłaty za używanie 

lokalu, określone w § 63, wnosi się do dnia 10.każdego miesiąca, 

 § 63 pkt 5 statutu Spółdzielni, który określa, że najemcy lokali wnoszą na pokrycie kosztów 

eksploatacji i utrzymania nieruchomości czynsze najmu wraz z comiesięcznymi opłatami na 

pokrycie kosztów centralnego ogrzewania, podgrzewu wody, dostawy wody i 

odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości stałych, energii elektrycznej, itp., według 

zasad określonych w umowach najmu.  

Lokale mieszkalne 

Stan zaległości użytkowników lokali w opłatach za używanie lokali mieszkalnych wraz ze 

strukturą czasową zaległości przedstawia tabela Nr 16 stanowiąca załącznik do protokołu 

lustracji. Z danych w niej zawartych wynika, że na dzień 31.12.2019 roku zadłużenia wynosiły 

w lokalach mieszkalnych ogółem 321.082,23 zł.  

Z porównania stanu zadłużenia na dzień 31.12.2017 roku i 31.12.2019 roku wynika, że w 

okresie 3 lat objętych lustracją wystąpiły następujące zmiany w stanie i strukturze czasowej 

zaległości:  

 zmniejszyła się suma zaległości z kwoty 379.307,31 zł w 2017 roku do kwoty 321.082,23 

zł. w 2019 roku tj. o kwotę 58.225,08 zł co stanowi 15,35 % spadku zadłużenia. 

Wskaźniki zadłużeń liczone w relacjach stanu zaległości na koniec roku do rocznego 

wymiaru opłat (lokale mieszkalne i lokale użytkowe) ogółem wynosiły (%): 

Za okres Ogółem  lokale mieszkalne lokale użytkowe 

za rok 2017 14,17 % 14,07 % 14,66 % 

za rok 2018 14,61 % 15,82 %   7,61 % 

Za rok 2019 10,55 % 11,47 %  5,43% 

 

Z analizy danych zawartych w tabeli nr 16 wynika, że nastąpił spadek poziomu zaległości 

użytkowników lokali mieszkalnych z 14,07 % w 2017 roku, 15,82 % w 2018 roku  do  11,47 % 

w 2019 roku. W stosunku do lokali użytkowych i garaży poziom zadłużenia za okres objęty 

lustracją  uległ  również zmniejszeniu z 14,66 % w 2017 r. do 5,43 % w 2019r.   
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W lokalach mieszkalnych i użytkowych istotny udział w zaległościach ogółem mają zadłużenia 

powyżej   12- miesięcy i więcej. 

Struktura zaległości w opłatach eksploatacyjnych i funduszu remontowym za zajmowane 

lokale mieszkalne wyniosła w stosunku do ogólnego rocznego wymiaru za lata 2017- 2019 

następujące wielkości ; 

Struktura zaległości w opłatach 

2017 rok 

Zaległości w 

opłatach 

2018 rok 

Zaległości w 

opłatach 

2019 rok 

Zaległości w opłatach 

1- 3 miesięcy   43.679,11  30.375,35  17.686,63 

3-6- miesięcy  17.593,40      3.955,97  5.731,94 

6-12 miesięcy  17.189,23  21.095,54  7.459,81 

Powyżej 12 miesięcy             296.988,62  361.685,14  286.785,77 

Roczny wymiar opłat w zł , na 31.12  2.694.408,97  2.702.353,82  2.797.202,33 

Stan zaległości w opłatach na 31.12  379.307,31  427.524,85  321.082,23 

Wskaźnik zadłużenia liczony w %  14,07 %  15,82 %                 11,47 % 

Byli użytkownicy lokali  2.028,06  2.252,97  111.605,83 

Ogółem  381.335,37  429.777,82  432.688,06 

Struktura zaległości na dzień 31.12.2019 roku wskazuje na fakt, że na ogólną kwotę 

321.082,23 zł zaległości w opłatach od lokali mieszkalnych wynoszą: 

 do 1 miesiąca  -                     1,09   %    ogólnego zadłużenia, 

 od 1 do 3 miesięcy -              5,51  %     ogólnego zadłużenia 

 do 6 miesięcy -                      1,76   %    ogólnego zadłużenia, 

  do 12 miesięcy                      2,32   %   ogólnego zadłużenia, 

 powyżej 12 miesięcy            89,32  %    ogólnego zadłużenia. 

Udział lokali mieszkalnych posiadających zaległości w stosunku do łącznej liczby lokali 

mieszkalnych w Spółdzielni w analizowanym okresie sukcesywnie malał i wykazywał 

jednokierunkowy trend zmian. Jednostajność w badanym okresie utrzymywała się blisko 

określonego poziomu, co potwierdzają powyższe wartości. Dla badanego rozkładu, który 

charakteryzuje się spłaszczeniem zaległości gdzie w 2017r Spółdzielnia posiadała 331 lokali 

mieszkalnych a zaległości dotyczyły 85 lokali , natomiast w 2019 roku na 331 lokali 

mieszkalnych zaległości  dotyczyły 59 lokali posiadających zaległości czynszowe, należy 

zatem stwierdzić, , iż udział ten wynosił  17,82 %.(59:331) 

Szczegółowe dane zaprezentowane wyżej wskazują na poprawę struktury czasowej zadłużeń w 

lokalach mieszkalnych dla bieżących opłat od 1 do 12 miesięcy. Wzrost zadłużenia oraz wzrost 

liczby zadłużonych lokali mieszkalnych, jest między innymi wynikiem wzrostu zadłużenia 

wskutek powiększających się zaległości powyżej 12 miesięcy mimo energicznych działań ze 
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strony organów samorządowych Spółdzielni, mających na celu odzyskanie występujących 

zaległości .W ramach działalności windykacyjnej Zarząd wysyłał monity ,wezwania  

przedprocesowe, zawierał porozumienia oraz wyrażał zgodę na dobrowolną ratalną spłatę 

zadłużenia .W przypadku braku reakcji ze strony osób zadłużonych  na wezwania Spółdzielnia 

występowała na drogę postępowania  sądowego.  

Zaprezentowane w tabeli stany zaległości w opłatach według stanu księgowego na dzień 31.12. 

lustrowanego okresu, tj. lata 2017-2019, uwzględniają także zaległości dotyczące byłych 

użytkowników lokali mieszkalnych 

Wysokość zaległości w tym zakresie w poszczególnych latach wynosiła odpowiednio: 

 w 2017 roku –     2.028,06 zł , 

 w 2018 roku –     2.252,97 zł , 

 w 2019 roku -  111.605,83 zł               

Relatywny stan poziomu zaległości w opłatach eksploatacyjnych w ujęciu procentowym, 

liczony do rocznego wymiaru tej opłaty, sukcesywnie ulegał zmniejszeniu w poszczególnych 

latach badania objętego okresem lustracji. W 2019 roku Spółdzielnia kontynuowała przyjęte w 

roku 2018 tryb i zasady windykacji ,które przyniosły wymierne efekty tj. zatrzymany został 

wzrost zadłużenia mieszkańców wobec Spółdzielni. Przyrost zaległości kształtował się 

następująco : 

Rok 2017do roku 2016 nastąpił wzrost o 108.044,26 zł, 

Rok 2018 do roku 2017 nastąpił  spadek zaległości o 48.217,54 zł, 

Rok 2019 do roku 2018 nastąpił  spadek  zaległości o  106.442,62 zł. 

W analizowanym okresie Spółdzielnia skierowała do sądu: 

 w 2017 roku – 2 sprawy o zaległości w opłatach eksploatacyjnych od lokali 

mieszkalnych, przedmiotem postępowania było opróżnienie lokalu na który został 

wydany nakaz opróżnienia lokalu mieszkalnego oraz wyrok o zapłatę z podanym 

nakazem zapłaty 

 w 2018 roku - 13 spraw o zaległości w opłatach eksploatacyjnych od lokali 

mieszkalnych o zapłatę  na osiedle Orawska przeciwko 2 dłużnikom na kwotę 

29.718,81 zł oraz osiedle Kwiatowa/Ku Słońcu przeciwko 11 dłużnikom na kwotę 

245.276,97 zł. Wszystkie wyroki nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym były 

prawomocne.  

 w 2019 roku – 5 spraw o zaległości w opłatach eksploatacyjnych od lokali 

mieszkalnych. Z tych spraw uzyskano 1 nakaz zapłaty w postępowaniu 

upominawczym   a  4 sprawy są w toku.  
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Spółdzielnia w celu ustalenia prawidłowej wysokości podatku dochodowego od osób 

prawnych (CIT), prowadzi ewidencję księgową z podziałem na działalność zwolnioną i 

opodatkowaną, zgodnie z zapisem art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15.02.1992 roku o 

podatku dochodowym od osób prawnych. W tym celu egzekwowane odsetki z tytułu 

nieterminowego regulowania zobowiązań z tytułu opłat eksploatacyjnych od lokali 

mieszkalnych, zgodnie z zapisem § 67 pkt 4 statutu Spółdzielni, ujmowane były na odrębnych 

kontach księgowych, które prawidłowo za ewidencjonowano jako przychody finansowe.  

Lokale użytkowe 

Tabela nr 16 prezentuje kształtowanie się zaległości lokali użytkowych w okresie objętym 

badaniem lustracyjnym, tj. w latach 2017-2019. 

W związku z powyższym szczegółowej analizie zaległości lokali mieszkalnych poddano okres 

mający bezpośredni wpływ na obecną sytuację finansową Spółdzielni, tj. lata 2017-2019. 

Według stanu księgowego na dzień 31.12.2018 roku zaległości zmniejszyły się w porównaniu 

do analogicznego okresu roku ubiegłego o 35.407,00 zł, co stanowi ich spadek o 50,27 %. Na 

koniec 2019 roku w porównaniu do roku 2018 zaległości zmniejszyły się o kwotę 8.296,37 zł, 

tj. o 23,18 %. 

Relatywny stan poziomu zaległości w opłatach eksploatacyjnych oraz czynszach najmu w 

ujęciu procentowym, liczony do rocznego wymiaru opłat dotyczących lokali użytkowych, 

ulegał wahaniom w poszczególnych latach badania, osiągając następujące wartości: 

Rok – wg stanu księgowego na dzień 31.12 Stan poziomu zaległości [%] 

2017 14,66 % 

2018   7,61 % 

2019                                  5,43 % 

Struktura zaległości lokali użytkowych w poszczególnych latach, ustalona jako stosunek 

zaległości w poszczególnych przedziałach czasowych do łącznej kwoty zaległości przedstawia 

się następująco: 

 w 2017 roku na łączną kwotę 71.199,77 zł z łączną liczbą zadłużonych lokali 

użytkowych, w tym: 

o zaległości od 1 do 3- miesięcy na kwotę                          26.274,95 zł 

o Zaległości od 3 do 6-miesięcy na kwotę                           20.690,15 zł,  

o zaległości od 6 do 12-miesięcy na kwotę                           4.346,07 zł 

o powyżej 12 miesięcy zaległości wyniosły                        18.254,74 zł,  

o ponadto 131.716,62 zł stanowią zaległości byłych użytkowników lokali  

 w 2018 roku na łączną kwotę 35.792,77 zł lokali użytkowych i garaży , w tym: 

o zaległości od 1- do3 miesięcy na kwotę                             19.327,55 zł,  

o zaległości od 3 do 6 miesięcy na kwotę                              13.005,65 zł,  
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o zaległości od 6 do 12 -miesięcy na kwotę                                    0,00 zł,  

o zaległości w kwocie 146.543,49 zł stanowią zaległości byłych użytkowników 

lokali użytkowych i garaży. 

 w 2019 roku na łączną kwotę 27.46,40 zł z zadłużonych lokali użytkowych, w tym: 

o zaległości od 1 do 3 -miesięcy na kwotę                                   10.181,46 zł, 

o Zaległości od 3 do 6-miesięcy na kwotę                                    12.440,32 zł,  

o zaległości od 6 do 12-miesięcy na kwotę                                     1.001,82 zł,  

o zaległości w kwocie 147.591,53 zł stanowią zaległości byłych użytkowników 

lokali użytkowych i garaży. 

W badanym okresie 2017-2019 Spółdzielnia posiadała łącznie 18 lokali użytkowych.  

Udział lokali użytkowych zalegających w opłatach eksploatacyjnych i czynszach najmu w 

stosunku do łącznej liczby lokali użytkowych w Spółdzielni w analizowanym okresie był 

zmienny – malał i wykazywał spadek w zaległościach . Niejednostajność odchyleń mieściła się 

przedziale domkniętym od 14,66 % do 5,43 % i w badanym okresie wskazywała tendencję 

malejącą , co potwierdzają powyższe wartości. Dla badanego rozkładu, przy zastosowaniu 

uśrednienia otrzymanych wartości, można stwierdzić, iż w latach 2017-2019 udział ten wynosił 

ca   23,89 %.(27:113) 

Poziom wskaźnika zaległości w opłatach od lokali użytkowych oznacza, że w latach 2017-

2019 zaległości malały.  

W analizowanym okresie Spółdzielnia nie skierowała do sądu sprawy, których przedmiotem 

były zaległości w opłatach pochodzących od lokali użytkowych: 

Spółdzielnia egzekwuje odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań z tytułu 

opłat eksploatacyjnych od lokali mieszkalnych i użytkowych zgodnie z zapisem § 88 pkt 5 

statutu Spółdzielni, które prawidłowo ewidencjonuje jako przychody finansowe. W 2018 roku 

Spółdzielnia skierowała do sądu pozwy o zapłatę przeciwko 13 dłużnikom na łączną kwotę 

274.995,78 zł a naliczone odsetki z tego tytułu wyniosły 10.173,30 zł. Z powyższej kwoty od 

właścicieli lokali wyegzekwowano odsetki w wysokości 8.932,960zł.  

 

6.4.2. Działalność Spółdzielni w latach 2017-2019 w zakresie windykacji zadłużeń w opłatach 

eksploatacyjnych polegały głównie na: 

 monitowaniu zalegających z opłatami – co najmniej raz w miesiącu Spółdzielnia 

doręcza mieszkańcom, użytkownikom lub właścicielom pisemne informacje dotyczące 

stanu konta w zakresie opłat, 

 podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą o wykluczeniu lub wykreśleniu, 
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Stosowany w Spółdzielni system windykacji należności lustrator ocenia jako poprawny, który   

wymaga  kontynuacji jego działania.    

6.4.3. W celu wykorzystania możliwości uzyskania pomocy socjalnej na opłaty 

eksploatacyjne w postaci dodatku mieszkaniowego, osoby zainteresowane, w tym osoby 

zalegające z tytułu tych opłat, były informowane o zasadach przyznawania tego dodatku 

bezpośrednio przez pracowników Spółdzielni. 

W okresie 2017-2019 dodatki mieszkaniowe otrzymało: 

 w 2017 roku – 3 osoby na kwotę 8.798,99 zł, co stanowiło 0,33% ogółu opłat 

naliczonych za 2017 rok, przy czym średnia kwota dodatku przyznana na jedną osobę 

(1 lokal) rocznie wynosiła 244,42 zł, 

 w 2018 roku – 2 osoby na kwotę 1.849,00 zł, co stanowiło 0,07% ogółu opłat 

naliczonych za 2018 rok, przy czym średnia kwota dodatku przyznana na jedną osobę 

(1 lokal) rocznie wynosiła 174,45 zł, 

 w 2019 roku – 1 osoba przez okres 5 miesięcy od miesiąca stycznia do miesiąca  maja 

2019 roku oraz w miesiącu grudniu 2 osoby na łączną kwotę 1.309,85zł, co stanowiło 

0,05% ogółu opłat naliczonych za 2019 rok, przy czym średnia kwota dodatku 

przyznana na jedną osobę (1 lokal) rocznie wynosiła 139,91 zł, 

 

6.5. Usługi komunalne. 

6.5.1. Dokonano przeglądu umów zawartych z odpowiednimi kontrahentami w zakresie 

dostawy lub świadczenia usług komunalnych: 

 dostawy wody i odbioru ścieków: 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10, 71-682 

Szczecin. Umowa nr 1936/08 o dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków została 

zawarta w dniu 01.08.2008 roku w Szczecinie – na czas nieokreślony. Do umowy 

dołączono aneksy, gdzie w aneksie nr 1 z dnia 19.12.2017 r. dopisano do załącznika nr 

1 do umowy dodatkowe ustalenia dla wody i granice eksploatacji poprzez włączenie 

przyłącza wodociągowego p.poż garażu podziemnego przy ul. Kwiatowej12 do 

wodociągu sieci osiedlowej przy ul. Ku Słońcu róg ul. Kwiatowej w Szczecinie. W 

aneksie nr 2 z dnia 02.09.2020 został zmieniony przedmiot umowy dla pozycji 

wyszczególnionych w załączniku nr 1 A poprzez zmianę rodzaju punktu z głównego na 

zwykły dla nieruchomości położonej przy ul. Ku Słońcu 69-70-71, Ku Słońcu 72-73-

74, ul. Kwiatowej 4-6-8,ul. Orawskiej 22-23 i ul. Orawskiej 24-25 w Szczecinie. 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie pismem z dnia 05.08.2020 

poinformował Spółdzielnię ,że w trakcie weryfikacji zawartych umów na dostawę 
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wody i odprowadzenie ścieków oraz faktur do zarządzanych przez Spółdzielnie 

nieruchomości odnotowano występowanie pozycji dotyczących lokali użytkowych 

określonych jako podliczniki. Są to punkty wewnętrznie rozliczane przez Spółdzielnię , 

a z uwagi na podawanie do rozliczeń stanów wodomierzy, wartość ich odpowiadała 

aktualnemu zużyciu. 

 dostawa paliwa gazowego: 

Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego nr DC101/31914/2007. Polskie 

Górnictwo Naftowe I Gazownictwo S.A w Warszawie Centrum Obsługi Klienta w dniu 

29.11.2007 roku zawarta została umowa w Gazowni Szczecińskiej przy ul. Tamy 

Pomorzańskiej 26 w Szczecinie. Przedmiotem umowy jest dostarczanie paliwa 

gazowego E (G Z- 50) do instalacji znajdującej się w obiektach Spółdzielni przy ul 

Orawskiej w Szczecinie. 10.07.2014 roku zawarte zostały aneksy do umowy. 

 dostawy energii cieplnej: 

Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o. o   ul. Dembowskiego 6, 71-533 Szczecin. 

Umowa nr 1951/99 sprzedaży ciepła i świadczenia usług przesyłowych o dostarczenie i 

dostawę energii cieplnej zawarta w dniu 23.09.1999 roku w Szczecinie. Niniejsza 

umowa została zawarta na czas nieokreślony. Zawiadomienie o zmianach cen według 

odrębnych przepisów i zatwierdzeniu przez Urząd Regulacji Energetyki. 

Umowa określa: 

o przedmiot umowy na dostarczanie ciepła do obiektów, 

o definicję pojęć używanych w umowie, 

o miejsce oraz warunki dostarczania i odbioru ciepła, 

o zobowiązania sprzedawcy do dostarczania ciepła zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

o zobowiązania odbiorcy do odbioru ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i warunkami niniejszej umowy,  

o zasady ustalania ilości pobieranego ciepła przez odbiorcę na podstawie wskazań 

urządzeń pomiarowo - rozliczeniowych, 

o Upusty i bonifikaty ustalone wg. podanych w umowie wzorów, 

o zasady rozliczeń finansowych wynikających z cen i stawek opłat zawartych w 

taryfie dla ciepła, 

o opłaty dodatkowo obciążające odbiorcę. 

 dostawy energii elektrycznej: 

umowy kompleksowe dla poszczególnych nieruchomości o świadczenie usług 

dystrybucji energii elektrycznej – wszystkie umowy zawarte zostały w dniu 23.11.2017 
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roku. Strony ustaliły, że umowy zostały zawarte na czas określony do dnia 31.12.2020 

roku. Usługi kompleksowe świadczone będą na warunkach określonych w umowie oraz 

w OWU, taryfy sprzedaż i regulaminu oferty stałej ceny. 

 usług kominiarskich: 

W miarę potrzeb podpisywane są umowy zlecenia. 

Zakres zlecanych robót obejmuje usługi i przeglądy techniczne, wynikające z 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07.07.1994 rok, w tym: 

-  wykonania badań sprawności stanu technicznego przewodów kominowych 

-  czyszczenie dwukrotne przewodów dymowych i spalinowych  

-  czyszczenie jednokrotne przewodów wentylacyjnych  

-  wykonanie czynności wydania opinii, ekspertyzy itp. 

 usług konserwacji i naprawy instalacji domofonowej: 

Umowa nr 1/K/98 z dnia 01.03.1998 roku z Zakładem Konserwacji i Urządzeń 

Elektronicznych Marek F. 

Zakres robót obejmuje usługi i przeglądy techniczne, konserwację instalacji 

domofonowej w ilości 330 sztuk oraz utrzymanie jej w stałej sprawności technicznej w 

budynkach stanowiących własność Spółdzielni: 

o ul. Orawska 22-25, 

o ul. Ku Słońcu 69-74, 

o  ul. Kwiatowa 4-10 b. 

 usług konserwacji dźwigów i pogotowia dźwigowego: 

Umowa nr 5/ K/2008 roku zawarta w dniu 01.04.2008 roku z firma Aslift Spółka 

cywilna w Szczecinie. Umowa dotyczy ośmiu dźwigów osobowych, zainstalowanych w 

budynkach mieszkalnych. . 

 usług rozliczenia podzielników ciepła 

Umowa nr DP-0300 z dnia 31.08.2000 r. z firmą „Thermocontrol Sp. z o.o.”           

Przedstawione wyżej umowy są umowami standardowymi i w sposób dostateczny 

zabezpieczają interesy Spółdzielni, oraz potrzeby mieszkańców zasobów mieszkaniowych. 

Umowy te zostały przygotowane przez dostawców usług i uzgodnione ze Spółdzielnią 

Mieszkaniową  „Zdrowie" w Szczecinie. 

 Powyższe umowy z punktu widzenia zapewnienia należytej ochrony interesów Spółdzielni, 

precyzują i zabezpieczają interesy Spółdzielni między innymi: 

 obowiązki przedsiębiorstwa w zakresie utrzymywania instalacji wewnątrz budynku,                

w tym granice władania i odpowiedzialności za eksploatację; 

 obowiązki przedsiębiorstwa w zakresie dostawy określonej w umowie usługi, 
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 wysokość stawek opłat za usługi; 

 tryb rozliczeń finansowych za dostarczane usługi. 

Lustracja zapoznała się z w/w umowami firm świadczących usługi w okresie badanym 

i stwierdzono, że umowy precyzują zakres wzajemnych obowiązków firmy i Spółdzielni, 

wysokość wynagrodzenia i sposób zapłaty. W przypadku firm świadczących usługi w zakresie 

obsługi serwisowej z zakładem usługowym i konserwacji instalacji, a więc tam gdzie 

wynagrodzenie i opłaty mogą być negocjowane  Zarząd Spółdzielni zapewnił ochronę 

interesu Spółdzielni, precyzując dokładnie zakres usługi, częstotliwość ich wykonania, 

wysokość stawek lub wysokość ryczałtu miesięcznego. W odniesieniu do pozostałych firm 

ceny są urzędowe lub regulowane przez odpowiednie instytucje państwowe.( Urząd Miasta, ). 

Podsumowując, wymienione wyżej umowy zawarte na świadczenie usług w sposób 

dostateczny zabezpieczają interes Spółdzielni, określają obowiązki stron, wysokość stawek 

opłat za usługi i sposób rozliczeń finansowych, kary umowne za nienależyte wykonanie 

umowy oraz ewentualne upusty i odszkodowania. Umowy są oznakowane i podpisane przez 

strony do tego upoważnione.  

 

7.  GOSPODARKA REMONTOWA W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH 

7.1. Nadzór techniczny nad zasobami mieszkaniowymi i ustalenie potrzeb remontowych  

7.1.1. Nadzór techniczny nad zasobami mieszkaniowymi pełnił bezpośrednio Zastępca Prezesa,  

który zajmował się całokształtem spraw związanych z prawidłową eksploatacją zasobów 

mieszkaniowych i użytkowych, prawidłową gospodarką środkami finansowymi oraz 

dokonywaniem niezbędnych analiz i sprawozdań z zakresu gospodarki zasobami 

mieszkaniowymi. 

Nadzór techniczny nad robotami remontowymi i modernizacyjnymi zasobów mieszkaniowych 

był realizowany przez pracowników Spółdzielni związanych bezpośrednio z gospodarką 

zasobami mieszkaniowymi: 

 Starszy Specjalista ds. GZM – 1 etat, 

 Inspektor ds. GZM - 1 etat, 

 Konserwator – 1 etat. 

Nadzór sprawowany jest poprzez dokonywanie okresowych i bieżących przeglądów 

budynków, instalacji sieci, kontrolę i odbiór techniczny zleconych robót, prac i usług. 

Podstawowym zadaniem działu GZM jest dopilnowanie prawidłowości wykonywania robót 

remontowych pod względem zgodności z projektem technicznym, normami i przepisami prawa 

budowlanego. Każda wykonana robota jest odbierana komisyjnie, a na okoliczność odbioru 
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sporządzany jest stosowny protokół. Po zakończeniu określonych prac lub remontów, 

pracownik Spółdzielni opisuje otrzymaną fakturę lub rachunek, kompletując jednocześnie 

dokumentację techniczno-księgową, w zakresie zrealizowanego zadania. 

7.1.2. Spółdzielnia posiada 6 książek obiektu budowlanego wraz z protokołami zrealizowanych 

przeglądów technicznych dla następujących budynków:  

1. budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Kwiatowej 10-10a-10b, 

2. budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami użytkowymi przy ulicy Kwiatowej 4-8  

3. Budynek mieszkalny wielorodzinny położony przy ulicy Ku- Słońcu 69-70, 

4. budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Ku Słońcu 72-73-74, 

5. budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Orawskiej 24-25, 

6. budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Orawskiej 22-23.  

Spółdzielnia założyła i prowadzi książki obiektu budowlanego, zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie książki 

obiektu budowlanego (Dz. U.  z 2003 r. nr 120 poz. 1134). W trakcie lustracji sprawdzono 

przestrzeganie przepisów Prawa budowlanego, w tym prowadzenie książek obiektów, na 

podstawie których stwierdzono, że Spółdzielnia rejestrowała wszystkie zdarzenia dotyczące 

niniejszego obiektu, w tym: przeprowadzanie kontroli stanu budynku, przeprowadzane 

remonty i modernizacje, sporządzone dokumentacje, ekspertyzy i audyty. 

Stwierdzono, iż w książkach obiektów znajdują się informacje dotyczące podjętych przez 

Spółdzielnię działań w zakresie poszanowania energii cieplnej. 

Spółdzielnia w myśl ustawowego zapisu w art. 62 Prawa Budowlanego dokonuje okresowych 

kontroli obiektów budowlanych w zakresie: 

 przeglądy pięcioletnie sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania 

obiektu budowlanego, 

 roczne przeglądy stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji 

narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne, 

 przeglądy instalacji gzowej w budynkach oraz przeglądy instalacji i aparatów 

gazowych w lokalach,  

 przeglądy przewodów kominowych, 

 pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystencji izolacji i oporności 

uziemień ochronnych. 

Powyższe kontrole dokonywane są przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane 

oraz legitymujące się stosownymi kwalifikacjami w zakresie dozoru technicznego, w tym 

eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych oraz gazowych. 
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Dokonano badania wymienionych dokumentów przeglądów technicznych wyżej 

wyszczególnionych budynków mieszkalnych: 

1) Protokołów kontroli okresowej budynków mieszkalnych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 

ustawy Prawo budowlane (co najmniej raz na 5 lat).  

2) Protokołów z „przeglądów przewodów kominowych, wentylacyjnych, spalinowych                    

i dymowych”. 

3) Protokół z przeprowadzonych pomiarów oporności uziemień ochronnych, rezystencji 

instalacji i pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

4) Protokół z przeglądów instalacji gazowej.  

Przeglądy techniczne, instalacji elektrycznej i kominiarskie zostały przeprowadzone przez 

osoby posiadające stosowne uprawnienia.  

W przypadku wystąpienia usterek instalacji gazowej Spółdzielnia podejmuje działania w celu 

natychmiastowego ich usunięcia. 

Roczne przeglądy okresowe stanu technicznego obiektów oraz sprawdzenie stanu technicznego 

elementów budynków i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące 

działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektów i przydatności do 

użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektów budowlanych oraz ich otoczenia (co 

najmniej raz na 5 lat) wykonywane są przez podmiotowy zewnętrzne, na podstawie 

stosownych umów. Kontrole roczne instalacji gazowych oraz okresowe, co najmniej raz na 5 

lat, badanie instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, 

osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz 

uziemień instalacji i aparatów przeprowadzają wybrani w drodze przetargów wykonawcy 

posiadający stosowne uprawnienia. 

Badania kominiarskie przeprowadza w ramach odrębnej umowy uprawiony mistrz 

kominiarski.  

Protokoły przeglądów budynków są uporządkowane i posegregowane dla poszczególnych 

budynków i ułożone chronologicznie w segregatorach. 

Na podstawie przedłożonych dokumentów lustrująca stwierdziła, co następuje: 

1. Spółdzielnia w terminach określonych w art. 62 Ustawy Prawo Budowlane przeprowadza 

okresowe obowiązkowe przeglądy techniczne. 

2. Spółdzielnia spełnia wymóg art. 64 Ustawy Prawo Budowlane w zakresie prowadzenia 

książek obiektów. 

3. Protokół z kontroli obiektów budowlanych i oceny stanu technicznego oraz dokumenty,             

o których mowa w art. 63 Ustawy Prawo Budowlane dołączone są do książek obiektów.  
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Dokumentację prowadzi się zgodnie z wymogami ustawowymi Prawa Budowlanego, a 

Spółdzielnia dokonuje regularnie wpisów dotyczący okresowych kontroli budynku i jego 

instalacji. 

Ponadto stwierdzono prowadzenie książek obiektu budowlanego dla: 

1. kompleksu garaży podziemnych, wielostanowiskowych przy ulicy Orawskiej 22-25, 

2. kompleksu garaży przy ulicy Kwiatowej 12. 

Odnotowano prowadzenie dokumentów i protokołów dotyczących stanu technicznego i 

wartości użytkowej obiektu budowlanego.  

7.1.3. Spółdzielnia prowadzi zgodnie z zapisem art. 4 pkt 4 ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 roku nr 119 poz.1116) ewidencję wpływów i wydatków 

funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości, z uwzględnieniem wszystkich 

wpływów i wydatków na tych nieruchomościach.  

Zestawienie wpływów i wydatków na funduszu remontowym w podziale na nieruchomości w 

okresie lustracji, tj. za lata 2017-2019, przedstawia tabela nr 17 stanowiąca załącznik do 

niniejszego protokołu lustracji. 

Obroty i salda funduszu remontowego dla poszczególnych nieruchomości według stanu 

księgowego na dzień 31.12.2019 roku wynosiły: 

L p. Nieruchomość 
2019 

B.O. Wpływy Wydatki B.Z. 

1. Orawska 205.369,96 279.357,48 250.535,49 234.191,95 

2. Kwiatowa 269.302,71 223.299,60 139.612,87 352.989,44 

RAZEM 474.672,67 502.657,08 390.148,36 587.181,39 

 

Salda kont funduszu remontowego, według stanu na dzień bilansowy 31.12.2019 wynoszą : 

 Osiedle Orawska 

o bilans otwarcia (stan roku poprzedniego) w wysokości                   205.369,96 zł, 

o zwiększenia (wpływy na f. r ) łącznie w wysokości                              279.357,48 zł, 

z czego: 

 odpis podstawowy w wysokości                  260.671,32 zł, 

 odpis podstawowy- najem w wysokości         18.686,16 zł, 

 zysk z roku ubiegłego w wysokości                        0,00 zł, 

o zmniejszenia (wydatki F.R) łącznie w wysokości                            250.535,49 zł,  

z czego: 

 remont opasek wokół budynku                                              4.364,28 zł, 

 remont czoła balkonów 15 szt.                                             16.524,00 zł, 
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 Wykonanie projektu instalacji p.poż w garażu i budynku    19.465,60 zł 

 obsługa kredytu w wysokości                                               99.763,37 zł, 

 zarząd – udział w utrzymaniu remontu biura i garażu w wysokości      1.069,30 zł, 

 budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych                  86.744,35 zł,  

 naprawa chodnika wzdłuż garażu przy ul.Orawskiej22a      3.352,22 zł, 

 remonty bieżące wykonane w 2019 roku                            13.054,42 zł, 

 odsetki i prowizje od udzielonego kredytu                            6.197,95 zł 

 rozliczenie międzyokresowe kosztów – wydatki bez pokrycia z roku 

bieżącego (zaciągnięty kredyt) w wysokości (-)               649. 604,24 zł, 

o bilans zamknięcia (stan na koniec okresu) w wysokości           234.191,95 zł, 

   Osiedle Kwiatowa 

o bilans otwarcia (stan roku poprzedniego) w wysokości                    269.302,71 zł, 

o zwiększenia (wpływy FR) łącznie w wysokości                               223.299,60zł, 

 z czego: 

 odpis podstawowy w wysokości                                           186.904,56 zł, 

 odpis -najem od lokali użytkowych w wysokości                   36.395,04 zł, 

 zysk z roku ubiegłego w wysokości                                              00,00 zł, 

o zmniejszenia funduszu remontowego) łącznie                      139.612,87 zł,  

z czego: 

 Naprawa izolacji ścian garażu                                         8.578,00 zł, 

 Naprawa chodnika przy ul. Ku Słońcu                            4.976,49 zł 

 Remont schodów zewnętrznych                                       4.028,59 zł 

 Remont chodnika od strony wejść do nieruchomości    42.745,03 zł 

 Remont instalacji sanitarnej                                           13.813,43 zł 

 Remonty bieżące                                                            51.162,12 zł 

 Projekt zagospodarowania terenu                                        924,78 zł 

 Odpowietrzniki na instalacji co                                        7.968,02 zł 

 Nasadzenia i pielęgnacja zieleni                                          638,59 zł 

 Udział w remontach biura i garażu- Zarząd                         846,25 zł 

o bilans zamknięcia (stan na koniec okresu) w wysokości    352.989,44 zł. 

Na koniec 2019 roku fundusz remontowy zamknął się rezerwą w kwocie 587.181,39 zł, 

stanowiący jednocześnie bilans otwarcia 2020 roku.  

Zestawienie obrotów i sald konta księgowego 856 pochodzące z programu księgowego 

„SFINKS” CS ver.8.26 według stanu na dzień 31.12.2017 roku, 31.12.2018 roku oraz 
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31.12.2019 roku stanowi ,iż  dane zawarte w bilansach i zestawieniach podanych w tabeli nr 

17ᶦ i tabeli nr. 17² są zgodne z danymi zawartymi w zestawieniach . 

Saldo funduszu remontowego według stanu księgowego na dzień 31.12.2019 roku zostało 

prawidłowo przedstawione w sprawozdaniu finansowym, w pasywach bilansu – poz.B.III.3. 

(Fundusze specjalne) w wysokości wynikającej z powyższego rozliczenia.     

Potrzeby remontowe ujawnione w toku przeglądów nieruchomości w latach 2017-2019 

wynosiły odpowiednio:  

 w 2017 roku: 

o Osiedle Orawska – 497.318,00 zł, 

o Osiedle Kwiatowa –763.480,00 zł, 

 w 2018 roku: 

o Osiedle Orawska – 466.305,00 zł, 

o Osiedle Kwiatowa –616.001,00 zł, 

 w 2019 roku: 

o Osiedle Orawska –   482.700,00 zł, 

o Osiedle Kwiatowa – 363.700,00 zł, 

Plany remontowe określone zostały uchwałami Rady Nadzorczej dotyczącymi planów 

rzeczowo-finansowych za poszczególne lata. Wykaz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą 

przedstawia się następująco: 

1. Uchwałą nr 761/2018 z dnia 25.05.2018 roku w sprawie planu remontów na 2018r. Rada 

Nadzorcza działając na podstawie § 42 ust.1 pkt 1 i 15 statutu SM Zdrowie postanowiła 

uchwalić przygotowany przez Zarząd plan remontów na rok 2018. Powyższy plan obejmował 

plan remontów z podziałem na osiedle Kwiatowa i osiedle Orawska w Szczecinie z podaniem 

zakresu prac do wykonania oraz przewidywanymi szacowanymi kwotami na wykonanie 

zakresu prac. Plan remontów został omówiony i przyjęty do realizacji na podstawie w/w 

uchwały i odnotowany w protokole nr 6/2018 na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 

25.05.2018 r. 

2. Uchwałą nr 765/2018 z dnia 06.08.2018 roku na wniosek Zarządu wprowadzono poprawki 

w planie remontów co zostało odnotowane protokole nr 10/2018 na posiedzeniu Rady 

Nadzorczej w dniu 06.08.2018 roku. 

3.  Uchwałą nr 2/2019 w dniu 28.01.2019 roku został zatwierdzony plan remontów na rok 

2019. Rada Nadzorcza działając na podstawie § 42 ust.1 pkt 1 i 15 statutu SM Zdrowie w 

Szczecinie postanowiła uchwalić przygotowany przez Zarząd plan remontów na rok 2019. 

Powyższy plan obejmuje plan remontów z podziałem na osiedle Kwiatowa i osiedle Orawska 

w Szczecinie z podaniem zakresu prac do wykonania oraz przewidywanymi szacowanymi 
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kwotami na wykonanie zakresu prac .Plan remontów został omówiony i przyjęty do realizacji 

na podstawie powyższej uchwały i odnotowany w protokole nr 1/2019 na posiedzeniu Rady 

Nadzorczej w dniu 28.01.2019 r. 

7.1.4. Zgodnie z zapisem § 69 statutu Spółdzielni  z dnia 29 listopada 2007 roku określono 

zakres napraw wewnątrz lokali należących do obowiązków Spółdzielni. Organem, który może 

rozszerzyć obowiązki Spółdzielni w tym zakresie, tworząc dodatkowe odpisy na fundusz 

remontowy, zgodnie z § 69 pkt 2 statutu Spółdzielni uchwalonego w dniu 29.11.2007 r. jest 

Walne Zgromadzenie.  

Z kolei § 70 statutu Spółdzielni z dnia 29.11.2007r  przedstawia szczegółowo obowiązki 

użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali, które tym samym nie są finansowane 

z funduszu remontowego. Kosztowo, obciążają one poszczególnych członków, właścicieli lub 

użytkowników zajmujących te lokale.  

Dodatkowo, Spółdzielnia posiada Regulamin w sprawie określenia obowiązków w zakresie 

napraw wewnątrz lokali, uchwalony przez Radę Nadzorczą. 

7.1.5. Spółdzielnia prowadzi działania energooszczędne mające na celu oszczędzanie energii w 

ujęciu finansowym. W latach objętych lustracją Spółdzielnia na osiedlu położonym przy ul. 

Kwiatowej w Szczecinie dokonała wymiany okien piwnicznych, modernizacji poziomów 

instalacji centralnego ogrzewania oraz dokonano rozdziału instalacji węzła grupowego na 

węzły budynkowe.  Remont instalacji elektrycznej budynku i innych prac wykazanych w 

załączonych do ujętych w tabeli stanowiącej załącznik nr 17 i 18 do niniejszego protokołu 

lustracji. 

Obecnie, w dobie drogiej i ciągle drożejącej energii oraz bezwzględnej konieczności 

ekologicznego korzystania ze środowiska, zachodzi potrzeba podejmowania i realizacji działań 

energooszczędnych, głównie poprzez działania termomodernizacji i rewitalizacji budynków. 

Realizacja przez Spółdzielnię działań energooszczędnych w tym zakresie, ma bezpośrednie 

przełożenie na wielkość ponoszonych w tym zakresie kosztów, a także, na jakość i standard 

eksploatacji lokali przez ich poszczególnych użytkowników. Należy kontynuować działania w 

przedmiotowym zakresie.  

7.2. Finansowanie remontów 

7.2.1. Gospodarkę remontową w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni przestawiono w tabeli 

nr 17, stanowiącej załącznik do protokołu lustracji. 

W oparciu do postanowień statutu Spółdzielni  zatwierdzonego w dniu 29.11.2007r. zawartych 

w § 58 oraz stosownie do art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach 

mieszkaniowych, Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy w celu zabezpieczenia środków na 

finansowanie obsługi technicznej zasobów mieszkaniowych. 
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Szczegółowe zasady gospodarowania funduszem remontowym określone zostały w 

Regulaminie funduszu na remonty zasobów, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą w dniu 

12.09.2001 roku, z mocą obowiązywania od 01.01.2001 roku. 

Aby przyspieszyć proces docieplania budynku w momencie rozpoczęcia prac 

termomodernizacyjnych utworzono dodatkowo fundusz celowy - fundusz dociepleń. Środki na 

tym funduszu pochodzą z dodatkowej odpłatności użytkowników lokali mieszkalnych.  

Podstawowym źródłem finansowania termomodernizacji budynków były: 

 środki własne członków Spółdzielni, 

 zasilenie z funduszu remontowego, 

 środki z kredytu bankowego. 

Wysokość odpisów z podziałem na nieruchomości na fundusz remontowy i 

termomodernizacyjny zatwierdzała w formie planów Rada Nadzorcza Spółdzielni.  

Wysokość stawek opłat na fundusz remontowy i fundusz dociepleniowy w okresie objętym 

lustracją nie były podejmowane żadne uchwały uchwalana przez Radę Nadzorczą dla lokali 

mieszkalnych i lokali użytkowych. Stawka odpisu na fundusz remontowy w całym okresie 

objętym lustracją wynosiła dla lokali mieszkalnych i użytkowych na osiedlu przy ul. Orawskiej 

1.67 zł/m²., a dla garaży wysokość stawki opłat wynosi 1,55 zł za 1 m². Stawka na fundusz 

remontowy dla lokali mieszkalnych i użytkowych dla osiedla Kwiatowa w wysokości 1,80 

zł/m² podjęta była uchwałą nr 605/2014 z dnia 20.08.2014 r z mocą obowiązującą od 

01.09.2014 roku . Dla garaży Rada Nadzorcza uchwałą nr 659/2015 z dnia 14.07.2015 roku z 

mocą obowiązującą od 1.11.2015 roku uchwaliła stawkę na fundusz remontowy w wysokości 

1,80 zł/m².  Wysokość stawek dla wszystkich wymienionych typów i rodzajów nieruchomości 

przedstawiono w tabeli nr 13 stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu lustracji. 

7.3. Roboty remontowe. 

7.3.1. Roboty budowlane w zasobach Spółdzielni są wykonywane zgodnie z planem rzeczowo-

finansowym, w systemie zleceniowym. 

Zbadano losowo następującą dokumentację : 

1). w zakresie naprawy opasek z płyt betonowych wokół budynków przy ul. Kwiatowej 

4,6,8,10,10a,10b i ul. Ku Słońcu 69,70,71,72,73,74 w Szczecinie zgodnie z kosztorysem 

ofertowym stanowiącym załącznik do umowy. Do Spółdzielni wpłynęły oferta, od firmy 

Usługi Budowlano - Remontowe Krzysztof D prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 

K-BUD z siedzibą w Szczecinie wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej z którą 

Spółdzielnia Mieszkaniowa zawarła w dniu 18 lipca 2018 roku umowę na wyżej określone 

prace. W umowie określone zostały warunki nadzoru inwestorskiego zadania remontowego, a 

umowa została podpisana przez: 
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•Zamawiającego (Spółdzielnię) w składzie Prezes Zarządu i Zastępca Prezesa Zarządu,  

•Wykonawcę – Usługi Remontowo- Budowlane reprezentowane przez właściciela K-BUD. 

Umowa określała przedmiot umowy, ogólne warunki realizacji umowy, terminy realizacji 

umowy, nadzór robót, wynagrodzenie, warunki płatności, obowiązki zamawiającego i 

wykonawcy, warunki odbioru robót, kary umowne, zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy, zasady udzielonej gwarancji i rękojmi, odbiór pogwarancyjny robót budowlanych oraz 

postanowienia dodatkowe.  

Przyjęto następujące umowne warunki realizacji zadania: 

 umowna data zakończenia robót 30.09.2018r 

 cena ryczałtowa netto 15.000,00 zł wskazana w umowie jest całkowitą sumą ryczałtową i 

stanowi należność za wszystkie czynności wchodzące w zakres przedmiotu niniejszej umowy. 

Wartość umowy obejmuje cenę materiałów ,należność za ich dostawę na miejsce wykonania 

prac, wynagrodzenie za wykonanie umowy ,koszty ubezpieczenia i obsługi gwarancyjnej. Do 

należności doliczony będzie podatek VAT wg obowiązujących przepisów prawa wynoszący 

23% w dniu podpisania umowy. 

● zapłata należności za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastąpi po podpisaniu 

protokołu końcowego odbioru robót, potwierdzonych wykonanie prac w sposób wolny od wad 

i usterek w terminie 21 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktury przez wykonawcę.  

● do umowy generalnej dołączone zostało dodatkowe zabezpieczanie w postaci polisy 

ubezpieczeniowej nr 903012557870 wystawione przez T.U. Ergo Hestia, zaświadczenie o 

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 15.02.2011r., zaświadczenie o numerze 

identyfikacyjnym Regon nr 320589568 oraz potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako 

podatnika VATNIP nr 8512013754 

● W dniu 20 lipca 2018 roku podpisany został protokół przekazania terenu budowy dla 

wykonania robót wykonawcy. Protokół podpisany został Komisję w składzie: 

 Zastępcę Prezesa Spółdzielni, 

 wykonawcę firma -K-BUD Usługi Budowlane Krzysztof D. 

Notatką z dnia 17.08.2018 roku strony umowy postanowiły zmienić zakres materiałowy a 

dodatkowy materiał rozliczono kosztorysem podwykonawczym ustalając wstępne   koszty ca 

1500,00 zł. Zgłoszenie zakończenia robót przez wykonawcę nastąpiło e-mailowo. 

 Protokół odbioru końcowego robót i przekazania ich do użytku podpisany został w dniu 

05.09.2018 roku .W trakcie badania stwierdzono obecność kopii faktury dotyczących 
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przedmiotowej pracy remontowej, wystawionej przez wykonawcę firmę K-BUD Usługi 

Remontowo-Budowlane Krzysztof D. na Spółdzielnię Mieszkaniową „Zdrowie” w Szczecinie: 

 FV 18/2018 z dnia 10.09.2018 na kwotę brutto 19.950,006 zł (netto 16.219,51zł), 

Źródłem finansowania prac remontowych, zgodnie z § 66 pkt 3 statutu Spółdzielni, były środki 

zgromadzone na funduszu remontowym nieruchomości. 

2) Prace dotyczące naprawy izolacji ściany zewnętrznej w obrębie boksów garażowych nr 

19,20,21 przy ul. Kwiatowej 12 w Szczecinie. W dniu 19 września 2019 roku Zakład 

Techniczno-Budowlany FACHBUD Bogusław F. złożył ofertę na wykonanie likwidacji 

przecieku nad garażami w przedszkolu przy ulicy Kwiatowej 12 w Szczecinie na kwotę 

8.578,66 zł netto. Do oferty został dołączony kosztorys ofertowy. Zarząd Spółdzielni w dniu 

27.09.2019 roku podpisał zlecenie określając w nim, iż zakres prac zostanie wykonany z 

wytycznymi zawartymi w kosztorysie. W zleceniu zawarty jest termin realizacji zlecenia, 

określono kary umowne za nieterminowe wykonanie zlecenia wynoszący 0,3 % kwoty 

umownej za każdy dzień zwłoki ,ustalono okres gwarancji za wykonane prace w wysokości 24 

miesięcy. Podstawą wystawienia faktury jest protokolarny odbiór robót a należność płatna 

przelewem w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT na rachunek bankowy 

wskazany na fakturze. Ponadto określono, że zleceniobiorca zobowiązany był do dostarczenia 

atestów i certyfikatów używanych materiałów przed ich wbudowaniem. ZTB Fachbud 

Bogusław F. zgłosił zakończenie robót naprawy izolacji ściany zewnętrznej w obrębie boksów 

garażowych zgodnie ze zleceniem. W dniu 28.10.2019 roku za wykonane roboty został 

podpisany protokół końcowy odbioru robót i stwierdzono, że roboty wykonane zostały zgodnie 

z dokumentacją pod względem technicznym dobrze , termin wykonania robót został 

dotrzymany. 

Po wykonaniu prac określonych w zleceniu stwierdzono obecność kopii faktury dotyczącej 

przedmiotowej pracy remontowej, wystawionej przez wykonawcę firmę Fachbud Zakład 

Techniczno- Budowlany na Spółdzielnię Mieszkaniową „Zdrowie” w Szczecinie: 

 Faktura VAT 55/10/2019 z dnia 28.10.2019 na kwotę brutto 10.550,94 zł (netto 8.576,00zł), 

7.4.  Na podstawie przedłożonej dokumentacji na realizowane roboty stwierdza się, że: 

 wyboru wykonawców dokonywano w oparciu o procedury regulaminowe wynikające   z 

zasad określone przez Rady Nadzorczej, 

 nie stwierdzono w toku badania kosztorysu inwestorskiego – pozwalającego dokonać 

weryfikacji kosztorysu ofertowego, składanego przez wykonawcę, 

Roboty wykonywane są w oparciu o zawarte umowy z wybranymi wykonawcami.  

Umowy te określają, przede wszystkim: 
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 zakres rzeczowy i lokalizację pracy remontowej,  

 technologię wykonania prac, 

 rodzaj wynagrodzenia (zgodnie z ofertą), 

 terminy realizacji, 

 obowiązki stron, 

 imiennie podane osoby do uczestnictwa w procesie realizacji umowy,  

 warunki i terminy fakturowania, 

 zasady odbioru wykonanych prac, 

 okres udzielonych gwarancji na materiały lub wykonane prace, 

 kary umowne dla stron umowy, 

 wysokość zabezpieczenia należytego wykonania prac, zasady i termin jego zwrotu, 

 tryb i warunki odstąpienia od umowy. 

Wszystkie analizowane umowy są oznakowane i podpisane przez strony do tego upoważnione. 

Odbioru wykonanych robót dokonywały osoby do tego upoważnione.  

W aktach przetargowych znajdują się, między innymi: 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 

 formularz ofertowy, 

 warunki gwarancji i rękojmi, 

 kosztorysy, 

 protokoły z komisyjnego otwarcia ofert, 

 aprobaty techniczne, 

 referencje inwestorów, 

 zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

 informacje o stanie zatrudnienia i wyposażenia technicznego 

 inne wymagane dokumenty. 

Wymienione dokumenty stanowią integralną część dokumentacji technicznej realizowanego 

zadania remontowego.  

 

Z przedstawionych dokumentów wynika, że odbiory prac remontowych i fakturowanie 

wykonanych robót zgodne było z ustaleniami zawartych umów, a także protokołów 

konieczności, które tworzone były w trakcie realizacji prac remontowych. 

W treści zawieranych umów w sposób należyty zabezpieczano ochronę interesów Spółdzielni, a 

tym samym jej członków. 
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7.5. Nadzór inwestorski nad wykonawstwem robót remontowych. 

      W podpisywanych przez Spółdzielnię umowach na wykonanie prac remontowych, zlecanych 

wykonawcom zewnętrznym, każdorazowo wskazywana jest osoba odpowiedzialna za nadzór 

techniczny ze strony Spółdzielni (inwestora), w tym za ocenę rzeczowego zaawansowania 

robót.  

Nadzór nad wykonawstwem robót remontowych sprawowany jest również przez kontrahentów 

zewnętrznych (ze stosownymi uprawnieniami budowlanymi), przygotowanych merytoryczne 

do pełnienia obowiązków w przedmiotowym zakresie.  

Za kontrolę całokształtu realizowanych przez Spółdzielnię prac remontowych odpowiada 

Prezes Zarządu. 

Każdorazowo, zakończenie prac potwierdzone jest protokołem technicznym odbioru i 

przekazania do użytkowania. 

 

8. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI 

8.1. Podstawy normatywne gospodarki finansowej 

8.1.1. Podstawy normatywne gospodarki finansowej Spółdzielni określa statut Spółdzielni w 

rozdziale IV - §56 - §62.  

Spółdzielnia nie posiada odrębnego regulaminu uszczegóławiającego ten zakres.  

8.1.2. Spółdzielnia, zgodnie z zapisem §58 statutu, tworzy następujące fundusze: 

 Fundusz udziałowy, 

 Fundusz zasobowy, 

 Fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych, 

 Fundusz remontowy. 

Zgodnie z zapisem statutu zasady tworzenia i gospodarowania funduszami własnymi określają 

regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą. 

Zgodnie do statutowego zapisu w §58 pkt 2 – tworzenia i gospodarowania funduszami 

własnymi określają regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą. 

Spółdzielnia posiada opracowane i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą regulaminy 

gospodarowania funduszami: 

 Regulamin zasad rozliczania kosztów budowy, ustalania wysokości wkładów 

mieszkaniowych i budowlanych – zatwierdzony przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 

22.09.1987 roku. 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków, zgodnie z § 28 pkt 7 statutu, należy 

oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań. Każdorazowo, zaciągniecie przez Spółdzielnię 

kredytu lub pożyczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. 
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Szczegółowe zasady funduszu remontowego w zakresie tworzenia, gospodarowania środków 

funduszu oraz rozliczania wyniku finansowego, określa Regulamin funduszu na remonty. 

Fundusz remontowy obciąża koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi 

mienie Spółdzielni. Obowiązek wnoszenia świadczeń na rzecz funduszu dotyczy, zgodnie z § 

63 pkt 6 statutu obowiązującego z dnia 29.11.2007 r członków Spółdzielni, właścicieli lokali 

niebędących członkami oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują 

własnościowe prawa do lokali.  

Zgodnie z § 60 statutu uzyskaną nadwyżkę bilansową z własnej działalności gospodarczej, 

rozumianej jako inna niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, przeznacza się na fundusz 

remontowy lub niegospodarczą działalność statutową Spółdzielni, zgodnie z podjętą uchwałą w 

tym zakresie przez Walne Zgromadzenie. 

W przypadku wystąpienia straty bilansowej z w/w działalności, statut z dnia 29.11.2007r  w § 

60 pkt 2 określa kolejność jej pokrywania z funduszy, a mianowicie: 

 Funduszu zasobowego, 

 Funduszu udziałowego, 

 Funduszu remontowego.   

Zgodnie z § 86 ust 1 statutu Spółdzielni zatwierdzonego w dniu 21.02.2019r. nadwyżkę 

bilansową Spółdzielni przeznacza się na : 

 pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, 

 zwiększenie funduszu remontowego zasobów lub mienia Spółdzielni. 

Stratę bilansową Spółdzielni pokrywa się w pierwszej kolejności z funduszu zasobowego, a 

następnie funduszu udziałowego. 

8.1.3. Spółdzielnia posiada Zakładowy Plan Kont (dalej: ZPK), który został przyjęty do 

stosowania uchwałą nr 1/2002 Zarządu z dnia 08.01.2002 roku. Spółdzielnia przyjęła do 

stosowania ZPK autorstwa Franciszka Głogiewicza, który spełnia wymogi Ustawy o 

rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku (Dz. U. nr 121, poz. 591), a szczególności normuje: 

 Wykaz i nazewnictwo kont księgi głównej, 

 Zasady księgowania operacji gospodarczych na kontach księgi głównej, 

 Zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy, 

 Określenia operacji gospodarczych, jakie mogą być dokumentowane dowodami 

zastępczymi, przyjęte zasady ich sporządzania, zakresu i kontroli, 

 Grup środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej, których odpisów 

dokonywać się będzie w sposób uproszczony, 

 Przyjęcia odpowiedzialności w zakresie rachunkowości, 



 
 

str. 99 
 

 Wykazu przyjętych przez Spółdzielnię systemów przetwarzania danych wraz z klauzulą 

o dopuszczeniu ich do stosowania w Spółdzielni, 

 Wybranego wariantu i wersji prezentacji rachunku wyników – rachunek zysków i strat 

w wersji porównawczej, wersja 1. 

Uchwałą Zarządu Spółdzielni nr 16/2007 z dnia 08.05.2007 roku zatwierdzono sposoby 

rozliczania kosztów ogólnych osiedli (konto 521) oraz kosztów ogólnych spółdzielni (konto 

551). Zarząd uchwałą nr 29/2014 z dnia 31.12.2014 roku, podjął uchwałę nr 16/2007 i ustalił 

zasady polityki rachunkowości, która określa wybrane i stosowane przez Spółdzielnię 

rozwiązania dopuszczone ustawą zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych –

zgodnie z art. 10 Ustawy o rachunkowości. Spółdzielnia, zgodnie z polityką rachunkowości, 

posiada dokumentację w języku polskim opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości, 

które dotyczą:  

 określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych – 

od 1 styczna do 31 grudnia, 

 metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 

 sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym:  

o zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady 

klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich 

powiązania z kontami księgi głównej, 

o wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu 

komputera - wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na 

komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych 

powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach 

przetwarzania danych, 

o opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy 

użyciu komputera opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz 

programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z 

opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym 

w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich 

przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego 

eksploatacji, 

 rozliczenia wyniku działalności Spółdzielni, 

 określenia podstawowych elementów składowych sprawozdania finansowego 

(wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, 

informacja dodatkowa, sprawozdanie z działalności Spółdzielni), obowiązku badania 
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sprawozdania i organu zatwierdzającego sprawozdanie – Walne Zgromadzenie 

Członków, 

 systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg 

rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonywania w nich 

zapisów. 

Za ustalenie i aktualizację dokumentacji w tym zakresie odpowiedzialna jest Spółka 

prowadząca sprawy finansowo-księgowe zgodnie z zawartą umową, natomiast zgodnie z art. 4 

ust.5 ustawy o rachunkowości za wykonanie obowiązków w zakresie rachunkowości 

określonych ustawą i zasad określonych w polityce odpowiada Zarząd z tytułu nadzoru. 

Księgi rachunkowe prowadzone są z wykorzystaniem programu „SFINKS” CS ver.8.26. 

Posiadana przez Spółdzielnię dokumentacja użytkownika programu jest zgodna z wymogami 

ustawy o rachunkowości i zawiera między innymi:  

 wykaz programów, 

 procedury wraz z opisem algorytmów i parametrów, 

 opis programowych zasad ochrony danych, a w szczególności metody zabezpieczania 

dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, 

 wykaz zbiorów komputerowych danych tworzących księgi rachunkowe na 

komputerowych nośnikach danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych 

nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji 

w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesie przetwarzania danych.  

W celu prawidłowego ustalania podstawy opodatkowania podatkiem od osób prawnych w 

zakładowym planie kont spółdzielni mieszkaniowej zostały wyróżnione konta analityczne i 

syntetyczne grupujące: 

 koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, 

 koszty pozostałej działalności, koszty finansowe oraz pozostałe koszty operacyjne, 

 przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi, 

 przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne. 

Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym z wykorzystaniem konta 

rozliczenia kosztów „490” oraz w układzie kalkulacyjnym, grupującym koszty według 

działalności - kont zespołu  „5”. 

Ewidencja kosztów i przychodów gospodarki zasobami Spółdzielni prowadzona jest na 

wyodrębnione nieruchomości zgodnie z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 

z dnia 14.06.2007 roku. 
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Spółdzielnia nie posiada dodatkowych, wewnętrznych regulacji (regulamin lub instrukcja) w 

zakresie obiegu, przechowywania, archiwizowania oraz kontroli dokumentów finansowo-

księgowych. 

8.1.5. Ewidencja zadłużenia z tytułu normatywu. 

Spółdzielnia prowadziła analityczną ewidencję zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych 

oraz należnych odsetek według poszczególnych członków i rodzaju zadłużenia. Ewidencja ta 

zapewniała prawidłową realizację zapisów ustawy z dnia 30 listopada 1995 roku o pomocy 

państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych.  

W całym analizowanym okresie w/w zadłużenie dotyczyło odsetek wykupionych przez budżet.  

W 2017 roku w zakresie obsługi spłaty kredytów mieszkaniowych, które dotyczyły 7 lokali 

mieszkalnych (stan na 31.12.2017 r.), wystąpiły operacje księgowe:  

 zadłużenie Spółdzielni wg stanu księgowego na dzień 01.01.2017 roku w całości dotyczyła 

odsetek wykupionych przez budżet i w całości zostało rozliczone z PKOBP. 

8.1.6. Sprawozdawczość finansowa. 

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok składa się z:  

 Wprowadzenia do sprawozdania finansowego za 2017 rok sporządzonego w dniu 

30.03.2018 roku. 

 Bilansu za rok 2017 sporządzonego w dniu 30.03.2018 roku, który wykazuje na dzień 

31.12.2017 roku po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 10.340.660,63 zł. 

 Rachunku zysków i strat sporządzonego w dniu 30.03.2018 roku w wariancie 

porównawczym za okres od 01.01.2017-31.12.2017 roku, który w pozycji zysk/strata netto 

wykazuje kwotę 72.200,07 zł.  

 Informacji dodatkowej za 2017 rok sporządzonej w dniu 30.03.2018 roku wraz z 

załącznikami: 

o nr 1 – Zmiany w rzeczywistych aktywach trwałych i wartościach niematerialnych i 

prawnych na dzień 31.12. 2017 roku, 

o nr 2 – Zmiany w funduszu podstawowym w roku 2017, 

o nr 3 – Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2017 roku, 

o Nr 4－Zestawienie wyników SM „Zdrowie" za okres 01.01.2017 do 31.12.2017 r  

o Nr 4a-Zestawienie wyników SM „Zdrowie" za okres 01.01.2017-31.12.2017r. Osiedle 

Orawska w Szczecinie, 

o Nr 4b －Zestawienie wyników SM „Zdrowie" za okres 01.01.2017-31.12.2017r . 

Osiedle Kwiatowa w Szczecinie, 

o nr 5 – Środki pieniężne oraz zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2017r.  

o Nr 6 -Struktura zadłużenia w opłatach za lokale z tytułu czynszów za 2017 r. 
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o nr 7 – Rozliczenie funduszu remontowego za 2017 rok, osiedle Orawska  

o nr 8 – Rozliczenie funduszu remontowego za 2017 rok, osiedle Kwiatowa. 

Wymienione wyżej dokumenty, stanowiące komplet sprawozdania finansowego za 2017 

rok, posiadają wymagane podpisy i pieczątki: 

 Osoby sporządzającej –,Kancelarii Prawno - Podatkowej „DEBET" Sp. z o. o 

 Zarząd w składzie:  

o Prezes Zarządu,  

o Zastępca Prezesa Zarządu, 

o Sekretarz Zarządu. 

Spółdzielnia opracowała także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 

rok, opisujące szczegółowo działalność całej Spółdzielni w zakresie: 

1. Składu Zarządu Spółdzielni. 

2. Stanu zatrudnienia. 

3. Ilości odbytych posiedzeń i podjętych uchwał przez Zarząd Spółdzielni. 

4. Gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz prac prowadzonych w jej zakresie. 

5. Współpracy Zarządu z Radą Nadzorczą. 

6. Plan działań na najbliższą przyszłość. 

7. Remontów. 

8. Zaległości w opłatach eksploatacyjnych. 

9. Wykonanie uchwał XVI Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Zdrowie”. 

Sprawozdanie posiada podpisy pełnego składu Zarządu i pieczątkę Zarządu . 

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok składa się z:  

 Wprowadzenia do sprawozdania finansowego za 2018 rok sporządzonego w dniu 

30.03.2019 roku. 

 Bilansu sporządzony na dzień 31.12.2018 sporządzonego w dniu 30.03.2019 roku, 

który wykazuje na dzień 31.12.2018 roku po stronie aktywów i pasywów sumy 

bilansowe w kwocie 9.810.868,06 zł. 

 Rachunku zysków i strat sporządzonego w dniu 30.03.2019 roku w wersji 

porównawczej za okres od 01.01.2018-31.12.2018 roku, który w pozycji zysk/strata 

netto wykazuje kwotę  63.597,14 zł.  

 Informacji dodatkowej za 2018 rok sporządzonej w dniu 30.03.2019 roku wraz z 

załącznikami: 

o nr 1 – Rozliczenie zmian w aktywach trwałych w 2018 roku, 

o nr 2 – Zmiany w funduszu podstawowym w roku 2018, 

o nr 3 – Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2018 roku, 
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o nr 4, 4a 4b – Zestawienie wyników SM „Zdrowie” za okres 01.01.2018 – 

31.12.2018 roku, 

o nr 5 – Środki pieniężne oraz zestawienie należności i zobowiązań na dzień   

31.12.2018 roku, 

o Nr 6－Struktura zadłużenia w opłatach za lokale na 31.12.2018 rok, 

o nr 7 – Rozliczenie funduszu remontowego za 2018 rok - Osiedle Orawska 

o nr 8 – Rozliczenie funduszu remontowego za 2018 rok - Osiedle Kwiatowa 

Wymienione wyżej dokumenty, stanowiące komplet sprawozdania finansowego za 

2018 rok, posiadają wymagane podpisy i pieczątki: 

 Osoby sporządzającej – Kancelarii Prawno - Podatkowej „DEBET" Sp. z o.o 

 Zarząd w składzie:  

o Prezes Zarządu,  

o Zastępca Prezesa Zarządu, 

o Sekretarz Zarządu. 

Spółdzielnia opracowała także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 

2018 rok, opisujące szczegółowo działalność całej Spółdzielni w zakresie: 

1. Składu Zarządu Spółdzielni , ilości odbytych posiedzeń , 

2. Podejmowanych decyzji oraz prac i spraw prowadzonych przez Zarządu, 

3. Stanu zatrudnienia w Spółdzielni 

4. Gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz prac prowadzonych w jej zakresie. 

5. Współpracy Zarządu z Radą Nadzorczą. 

6. Plan działań na najbliższą przyszłość. 

7. Remontów wykonanych w 2018 roku 

8. Zaległości w opłatach eksploatacyjnych 

Sprawozdanie posiada datę sporządzenia, podpisy i pieczątki Zarządu w składzie: 

 Prezes Zarządu,  

  Zastępca Prezesa Zarządu, 

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok składa się z:  

 Wprowadzenia do sprawozdania finansowego za 2019 rok sporządzonego w dniu 

30.03.2020 roku. 

 Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 rok ,sporządzonego w dniu 30.03.2020 

roku, który wykazuje na dzień 31.12.2019 roku po stronie aktywów i pasywów sumę 

bilansową w kwocie 9.792.405,54 zł. 

 Rachunku zysków i strat sporządzonego w dniu 30.03.2020 roku w wersji 

porównawczej za okres od 01.01.2019-31.12.2019 roku, który wykazuje zysk 
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bilansowy netto w kwocie 134.325,58 zł.  

 Informacji dodatkowej i objaśnień do bilansu za 2019 rok sporządzonej w dniu 

30.03.2020 roku wraz z załącznikami: 

o nr 1 – Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych i wartościach niematerialnych i 

prawnych na dzień 31.12. 2019 roku, 

o nr 2 – Zmiany w funduszu podstawowym w roku 2019, 

o nr 3 – Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2019 roku, 

o nr 4 – Zestawienie wyników za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 roku - razem, 

o nr 4a－Zestawienie wyników za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 roku - os. Orawska, 

o  nr 4b－Zestawienie wyników za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 roku - os. Kwiatowa, 

o  nr 5 – Środki pieniężne oraz zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019 r 

o nr 6－Struktura zadłużenia w opłatach za lokale na 31.12.2019 rok, 

o nr 7 – Rozliczenie funduszu remontowego za 2019 rok – Osiedle Orawska, 

o nr 8 – Rozliczenie funduszu remontowego za 2019 rok – Osiedle Kwiatowa. 

Wymienione wyżej dokumenty, stanowiące komplet sprawozdania finansowego za 2019 rok, 

posiadają wymagane podpisy i pieczątki: 

 Osoby sporządzającej – Kancelarii Prawno - Podatkowej „DEBET" Sp. z o.o 

 Zarządu w składzie:  

o Prezes Zarządu,  

Spółdzielnia opracowała także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 rok, 

opisujące szczegółowo działalność całej Spółdzielni w zakresie: 

1. Składu oraz prac Zarządu Spółdzielni. 

2. Stanu zatrudnienia. 

3. Spraw i decyzji podejmowanych przez Zarząd w okresie sprawozdawczym, 

4. Gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz prac prowadzonych w jej zakresie. 

5. Współpracy Zarządu z Radą Nadzorczą. 

6. Plan działań na najbliższą przyszłość. 

7. Remontów i prac wykonanych w 2019 roku. 

8. Zaległości w opłatach eksploatacyjnych. 

Sprawozdanie posiada datę sporządzenia, podpis i pieczątkę Zarządu. 

 Za okres 2017-2019 sprawozdania finansowe nie badane były przez podmioty uprawnione do 

tego typu czynności (biegłego rewidenta). Zgodnie z art. 64 ust.1 pkt 4 ustawy o 

rachunkowości badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta podlegają te 

spółdzielnie, które w poprzedzającym roku obrotowym osiągnęły lub przekroczyły granice 

dwóch z trzech wielkości ujętych w tabeli. Zgromadzenia Członków, które może dokonać 
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zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu 

Spółdzielni za 2019 rok. 

Za sporządzanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprawozdań finansowych oraz 

rocznych sprawozdań z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Zdrowie” w Szczecinie. Rada Nadzorcza corocznie zapoznawała się ze sprawozdaniem 

finansowym za dany okres sprawozdawczy, co odnotowane zostało w protokółach z posiedzeń 

Rady Nadzorczej lecz nie podejmowano stosownej uchwały o przyjęciu sprawozdania 

finansowego zgodnie z § 36 ust.2 a statutu z dnia 21.02.2019 roku 

B A D A N I E  S P R A W O Z D A Ń  F I N A N S O W Y C H  S P Ó Ł D Z I E L N I   

Zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości, badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego 

rewidenta podlegają te spółdzielnie, które w poprzedzającym roku obrotowym osiągnęły lub 

przekroczyły granice dwóch z trzech następujących wielkości: 

Wielkości określone w art. 64 ust. 1 pkt 4  

ustawy o rachunkowości2 

Wielkości za rok 2020 przeliczone po średnim kursie NBP 

z 31 grudnia 2019 roku 

(1 euro = 4,2585 zł/euro) 

średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 

wyniosło 
co najmniej 50 osób 

suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła 

równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro 
2.500.000 euro x 4,2585 = 10 646 250 zł 

przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz 

operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły 

równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro 

5.000.000 euro x 4,2585 = 21 292 500 zł  

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zdrowie” w Szczecinie w badanym okresie, tj. za lata 2017-

2019, nie spełniała żadnego warunku ustawowego – dotyczącego osiągnięcia lub przekroczenia 

granicy dwóch z trzech wielkości to jest  sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, 

średniorocznego zatrudnienia przekraczającego co najmniej 50 osób lub osiągnięcia w 

rachunku zysków i strat 5.000.000,00 EURO. W związku z powyższym sprawozdania 

finansowe nie podlegały obligatoryjnemu badaniu przez podmioty uprawnione do tego typu 

czynności (biegli rewidenci). 

W badanym okresie sprawozdania finansowe były tematem obrad i głosowań w formie 

stosownych uchwał w sprawie ich zatwierdzenia – organów samorządowych Spółdzielni tj. 

Walnego Zgromadzenia Członków. Wymóg ten jest obligatoryjny i w badanym okresie był 

spełniany przez Spółdzielnię za lata 2017 i 2018 rok. Natomiast za 2019 rok w związku z 

pandemią COVID-19 Walne Zgromadzenie nie odbyło się i nie podejmowano żadnych uchwał. 

Przepisy obowiązującego prawa wymuszają na Spółdzielni także terminowe zgłaszanie 

                                                      
2
 Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku (Dz. U. z 2016, poz.1047). 
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sprawozdania finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Terminowość składania sprawozdań finansowych w badanym okresie prezentuje poniższa 

tabela 

Miejsce składania sprawozdania 

finansowego 
za 2017 za 2018 za 2019 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy 

Szczecin- Centrum– zgodnie z art. 69 ustawy 

o rachunkowości 

19.07.2018 03.07.2019   30.09.2020 

 

Stwierdzono, że Spółdzielnia terminowo sporządzała i składała sprawozdania finansowe. 

Sprawozdanie nie podlega obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta i ogłaszaniu w 

Monitorze Spółdzielczym.  

Na podstawie  weryfikacji  i przeglądu  materiałów źródłowych z odbytych posiedzeń Rady 

Nadzorczej za lata objęte lustracją tj. 2017-2019 r. lustrator stwierdziła, że sprawozdania 

finansowe za dany rok nie były przyjmowane stosowna uchwałą podejmowaną przez Radę 

Nadzorczą Spółdzielni. 

Zgodnie z § 42 ust 1 pkt 16 statutu uchwalonego w dniu 29.11.2007 roku  Rada Nadzorcza w 

okresie objętym lustracją tj. za lata 2017 - 2019 nie przyjmowała sprawozdań finansowych i 

nie podejmowała żadnych uchwał w związku z badaniem sprawozdań finansowych pod 

względem rzetelności i prawidłowości.  

Jak ustalono na podstawie przeglądu protokołów z posiedzeń: 

  w roku 2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2017rok, nie podjęto żadnej 

uchwały. 

  Rada Nadzorcza na spotkaniu z Zarządem Spółdzielni w dnia 16.04.2019 roku wysłuchała 

informacji dotyczącej przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 rok. W protokole nr 

4/2019 na posiedzeniu w dniu 16.04.2019 roku odnotowano, że najważniejsze wnioski 

płynące z bilansu za rok 2018 to spadek zaległości w porównaniu do roku 2017 wyniósł ok. 

30.000,00 zł oraz liczba dłużników w roku 2018 spadła o około 50 osób. Brak jest uchwały 

przyjmującej sprawozdanie finansowe Spółdzielni z działalności finansowej. 

 W roku 2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2019 rok, również nie 

sporządzono żadnej uchwały. 

W wydanych, przez Radę Nadzorczą, opiniach dotyczących sprawozdań finansowych z okresu 

objętego badaniem lustracyjnym nie znajdowały się żadne zastrzeżenia i uwagi, w związku z 

czym stanowiły one podstawę do oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni. 

Sprawozdania finansowe, zgodnie z art. 3 ustawy o rachunkowości i na podstawie art.38 § 1 

pkt 2 i pkt 4 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 28 pkt 2 statutu Spółdzielni zostały 
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zatwierdzone: 

 za 2017 rok - Uchwałą nr 2 XXV Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 28.06.2018r.  

 za 2018 rok - Uchwałą nr 1 XXVII Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 13.06.2019 . 

 za 2019 rok - do dnia zakończenia badania lustracyjnego z uwagi na obowiązujący w Polsce od 

dnia 20.03.2020 roku stan epidemii COVID-19 nie odbyło się Walne Zgromadzenia Członków, 

które może dokonać zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania Rady Nadzorczej 

i Zarządu Spółdzielni za 2019 rok. Jak wynika z protokołu Rady Nadzorczej z dnia 25.08.2020 

roku Prezes Spółdzielni poinformowała obecnych członków Rady o fakcie ,że w związku z 

przedłużającym się stanem epidemicznym w kraju złożyła wniosek do Sanepidu o przekazanie 

wytycznych do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia . Niestety odpowiedzi nie uzyskała 

Rada Nadzorcza zarekomendowała powtarzanie wysyłania zapytania do skutku. 

W dokumentacji Walnych Zgromadzeń za lata objęte lustracją znajdują się sprawozdania 

finansowe obejmujące : 

 bilans, 

 rachunek zysków i strat - wariant porównawczy  

 wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

 dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu, 

 zestawienie wyników za rok obrotowy, 

 propozycja podziału wyniku na gospodarce zasobami mieszkaniowymi wg osiedli 

 sprawozdania z działalności Spółdzielni. 

Sprawozdania finansowe wraz z załącznikami udostępniono członkom Spółdzielni, zgodnie z 

zapisem § 13 ust.2 pkt 9 statutu, przez wyłożenie w lokalu Spółdzielni na 15 dni przed 

terminem obrad Walnego Zgromadzenia Członków. 

 

8.2. Efektywność gospodarki finansowej Spółdzielni. 

8.2.1. Kapitały (fundusze) w Spółdzielni. 

Spółdzielnia w bilansie prezentuje po stronie pasywów w poz. A. - kapitały (fundusze) własne, 

które zgodnie z art. 36 ustawy o rachunkowości w księgach prezentuje się z podziałem na ich 

rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa i postanowieniami statutu. Pozycje 

kapitałów (funduszy) własnych wycenia się w wartości nominalnej. 

W prezentacji funduszy własnych Spółdzielni, w sprawozdaniach finansowych, uwzględnione 

są zasady gospodarki finansowej określone w zapisach ustawowych:  
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 art. 78 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze
3
 - określający zasadnicze 

fundusze własne tworzone w Spółdzielni: fundusz udziałowy i zasobowy, 

 art. 10 ust.1 pkt 1 i art. 17
1
-17

19 
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach 

mieszkaniowych
4
 - określające, że do funduszy podstawowych, występujących obok wyżej 

wymienionych funduszy zasadniczych, tworzy się fundusz wkładów mieszkaniowych i 

budowlanych. 

Zestawienie kapitałów (funduszy) według pozycji bilansowych, ich wielkość dynamikę w 

badanych latach prezentuje poniższa tabela: 

L p. 
Kapitał/ 

Fundusz własny 
2017 

 

          2018 

 

2019 

1. 
Kapitał (fundusz) 

podstawowy 

               

7.385.664,42 

                                             

7.481.394,06     
7.049.903,89 

2. Fundusz zasobowy 
                  

1.271.971,35 
760.937,39 760.937,39 

3. 
Fundusz z aktualizacji 

wyceny 
         309,10 309.10 309,10 

4. Zysk/strata netto      72.200,07 63.597,14 134.325,58 

 
Ogółem fundusze 

własne 
8.730.144,94 8.306.237,69 7.945.475,96 

 

W pozycji bilansowej pasywów A.I - kapitał (fundusz) podstawowy Spółdzielni wykazuje się 

syntetycznie: 

 Fundusz udziałowy, 

 Fundusz wkładów budowlanych, tworzony z wniesionych wkładów na budowę lokali 

na warunkach własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu, 

 Fundusz wkładów mieszkaniowych, tworzony z wkładów na budowę lokali na 

warunkach lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, 

 Umorzenia funduszy – zmniejszenie funduszy wkładów mieszkaniowych i 

budowlanych o umorzenie zasobów mieszkaniowych oraz ustawowe zasady 

wyodrębnienia lokali. 

W pozycji bilansowej pasywów A.II - Spółdzielni wykazuje się fundusz zasobowy. 

W pozycji bilansowej pasywów A III wykazany jest fundusz z aktualizacji wyceny. 

W pozycji bilansowej pasywów A.VI - Spółdzielnia wykazuje zysk netto. 

Zmiany w stanie funduszy Spółdzielni według stanu księgowego na dzień 31.12.w badanych 

latach za 2017 roku, za 2018 roku i za 2019 roku –przedstawiono w tabeli nr 21 stanowiącej 

załącznik do protokołu. Zgodnie z art. 50 ustawy o rachunkowości, z uwagi na zasady 

                                                      
3
 Dz. U. z 2003 roku, nr 188, poz.1848 z późniejszymi zmianami. 

4
 Dz. U. z 2003 roku, nr 119 poz. 1116 z późniejszymi zmianami.  
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gospodarki finansowej spółdzielni, są prezentowane informacje o omawianych funduszach ze 

szczegółowością, jaka wynika ze specyfiki spółdzielni.  

Spółdzielnia realizuje zapisy art. 50 ust. 2 ustawy o rachunkowości, prezentując kapitały 

(fundusze) własne w sprawozdawczości finansowej – w bilansie w układzie uproszczonym. 

Układ planu kont umożliwia jednak Spółdzielni na analizę i prezentację funduszy, zgodnie ze 

specyfiką prowadzonej działalności. 

Kapitały własne (pozycja bilansowa A pasywów) w pełnym układzie prezentującym specyfikę 

działalności Spółdzielni, według stanu na dzień 31.12.2019 roku wynosiły 7.945.475,96 zł, w 

tym: 

Wyszczególnienie funduszy w zł 

Fundusz udziałowy 148.479,46 

Fundusz z aktualizacji wyceny 309,10 

Fundusz zasobowy 760.937,39 

Fundusz wkładów mieszkaniowych 144.215,25 

Fundusz wkładów budowlanych 6.757.209,18 

RAZEM 7.811.150,38 

(+) zysk finansowy netto za rok obrotowy 2019 (nadwyżka 

bilansowa) 

134.325,58 

OGÓŁEM  7.945.475,96 

Ewidencja funduszu udziałowego i funduszu wkładów prowadzona była analitycznie na 

każdego członka. 

FUNDUSZ UDZIAŁOWY 

Fundusz udziałowy spółdzielni tworzony był z wpłat udziałów, których wysokość w kwocie 

równej ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu przyjęcia w poczet 

członków określał § 24 ust.1 statutu Spółdzielni z dnia 29.11.2007 roku. Wysokość udziału 

równa była wartości wpisowego. 

W badanym okresie kwota udziału ulegała zmianie, zgodnie z wysokością minimalnego 

wynagrodzenia w poszczególnych latach.  

Zróżnicowana była natomiast wysokości wnoszonych udziałów przez członka Spółdzielni: 

 na lokal mieszkalny lub garaż – co najmniej jeden udział, 

 na lokal użytkowy – co najmniej dwa udziały, 

 dla każdego następnego lokalu danego rodzaju (mieszkanie, garaż, lokal użytkowy) 

członek jest zobowiązany wpłacić co najmniej podwójną ilość działów ustalona dla 

pierwszego lokalu.   
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Obowiązek tworzenia funduszu wynika z art. 78 § 1 pkt 1 ustawy prawo spółdzielcze. Statut 

Spółdzielni określał wysokość i warunki wnoszenia udziałów przez członków, a zgromadzone 

środki funduszu udziałowego służyły do finansowania bieżącej działalności spółdzielni.   

W analizowanym okresie objętym badaniem lustracyjnym fundusz udziałowy malał, co 

związane jest z sukcesywnie malejącą liczbą członków Spółdzielni. Dynamika funduszu 

udziałowego wynosiła: 

o 2017/2016 －162.442,76 zł nastąpił spadek o 436,70 zł, co stanowi   0,27 %, 

o 2018/2017 – 152.260,86 zł nastąpił spadek o 10.181,90 zł,  co stanowi 6,27 %, 

o 2019/2018 – 148.479,46 zł nastąpił spadek o    3.784,40 zł,   co stanowi 2,48 %. 

Zgodnie z zapisami art. 21 Prawa Spółdzielczego, Członek spółdzielni nie może, przed 

ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały. W chwili ustania 

członkostwa zwrot tych nie może nastąpić przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 

rok, w którym członek wystąpił z żądaniem oraz w wypadku, gdy jego udziały zostały 

przeznaczone na pokrycie strat spółdzielni (art.19 § 2),sposób i termin zwrotu określa statut. 

Zatem zwrot wpłat dokonanych na udziały może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu 

sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy, w którym ustało członkostwo i członek 

wystąpił z żądaniem ich zwrotu lub gdy udziały członka zostały przeznaczone na pokrycie strat 

spółdzielni – art. 19 § 2 Prawa Spółdzielczego. 

FUNDUSZ ZASOBOWY 

Fundusz zasobowy służy na pokrycie ewentualnych strat bilansowych spółdzielnie, stąd jego 

niepodzielny charakter – nie może być wypłacany członkom w przypadku ich wystąpienia ze 

spółdzielni lub likwidacji spółdzielni. Obowiązek tworzenia funduszu zasobowego wynika z 

art. 78 § 1 pkt 2 ustawy Prawo Spółdzielcze. 

Fundusz zasobowy tworzony jest przede wszystkim z: 

 wpisowego wpłacanego przez członków, która to opłata zgodnie z zapisami ustawy o 

spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14.06.2007 roku nie może przekraczać ¼ 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie o minimalnym 

wynagrodzeniu, 

 umorzenia kredytu po rozliczeniu inwestycji, 

 nadwyżki przychodów nad kosztami z tytułu zbycia lokali wolnych w sensie prawnym, 

 spłat kredytów zaciągniętych na budowę lokali użytkowych, stanowiących własność 

spółdzielni, 

 pozostałych przychodów zwiększających wartość środków trwałych, 
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 nieodpłatnego przejęcia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w 

tym przeniesienia własności budynków zakładowych na spółdzielnię, 

 zysku netto – w wysokości ustalonej corocznie przez walne zgromadzenie 

zatwierdzające bilans i podział wyniku finansowego, 

 wzrostem wartości środków trwałych mieszkaniowych, 

 wynikiem aktualizacji zwiększającej wartość początkową zasobów mieszkaniowych 

 innymi zwiększeniami.   

Fundusz zasobowy może ulec zmniejszeniu z tytułu: 

 pokrycia straty bilansowej za poprzedni rok obrotowy spółdzielni, po podjęciu decyzji 

walnego zgromadzenia członków, 

 finansowania inwestycji, w wyniku których powstają budowle, obiekty i urządzenia 

wspólnego użytku, zagospodarowania terenów (mała architektura, place zabaw itp.), 

służące wspólnie członkom spółdzielni i współwłaścicielom, 

 finansowania budowy lokali dla własnych potrzeb spółdzielni, w tym lokali na siedziby 

i warsztaty administracji osiedlowych, 

 odpisaniem środków trwałych w budowie w ciężar funduszu według decyzji organów 

uprawnionych do podejmowania tego rodzaju decyzji, 

 nieodpłatnym przekazaniem, likwidacją, sprzedażą środków trwałych stanowiących 

zasoby mieszkaniowe – decyzje podejmuje w tym zakresie walne zgromadzenie, 

 umorzeniem środków trwałych mieszkaniowych, 

 zwrotem umorzeń do banku w kwocie nominalnej w przypadku przekształcenia prawa 

do mieszkania w odrębną własność, 

 wyksięgowaniem z ewidencji zasobów mieszkaniowych z tytułu: 

o przeniesienia praw lokatorskich na odrębną własność lokali w świetle art. 12 i 

46 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych do wysokości sfinansowania tych 

lokali funduszem zasobowym, 

o zmniejszeniem umorzeń lokali z wyżej wymienionych tytułów. 

Straty bilansowe Spółdzielni pokrywa się z funduszy w kolejności określonej w § 60 pkt 2 

statutu Spółdzielni z dnia 29.11.2007 roku, tj.: odpowiednio z funduszu zasobowego, 

udziałowego i remontowego. 

Jak wynika z bilansów Spółdzielni dynamika funduszu zasobowego wynosiła odpowiednio: 

o 2018/2017: (760.937,39 - 1.271.971,35) 

 zmniejszenie o 511.033,96 zł, co stanowi ich spadek o 40,18 %, 

o 2019/2018:(760.937,39 - 760.937,39)= 0,00% 
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 fundusz zasobowy nie uległ zmianom kształtuje się na tym samym , w 

okresie od 2018 roku nie dokonywano wpłat wpisowego ani innych 

tytułów 

FUNDUSZ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I WKŁADÓW BUDOWLANYCH 

Obowiązek tworzenia funduszu wkładów mieszkaniowych wynika z art. 208 § 1 ustawy 

Prawo Spółdzielcze – w stosunku do lokali mieszkalnych oddanych do użytku przed 

24.04.2001 roku oraz z art. 9 i 10 ust. 2 i art. 15 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – w 

stosunku do lokali mieszkalnych oddanych do użytku po dniu 24.04.2001 roku. 

Obowiązek tworzenia funduszu wkładów budowlanych wynika z art. 208 § 1 ustawy Prawo 

Spółdzielcze – w stosunku do lokali mieszkalnych oddanych do użytku przed 24.04.2001 roku 

oraz z art. 17 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – w stosunku do lokali mieszkalnych 

oddanych do użytku po dniu 24.04.2001 roku. 

Zmniejszania funduszy własnych dotyczących wkładów:  

o mieszkaniowych,  

o budowlanych, 

związane były z prowadzonymi w dalszym ciągu działaniami Spółdzielni w zakresie 

przenoszenia lokali na odrębną własność, zgodnie z przepisami art.12 ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych, po nowelizacji z czerwca 2007 roku. 

Zmiany funduszy wkładów wynosiły odpowiednio: 

o  fundusz wkładów mieszkaniowych 

o  W 2017 wyniósł    144.570,62 zł , 

o w 2018 wyniósł 144.215,25 zł , zmniejszył się o kwotę 355,37 zł, co stanowi ich spadek 

o 0,25% , 

o w 2019 roku wynosił 144.215,25 zł nie ulegał zmianom, 

 wkładów budowlanych –  

o W 2017 roku   wyniósł            7.078.651,04 zł 

o w 2018 roku - wyniósł              7.184.917,95 zł 

o W 2019 roku- wyniósł              6.757.209,18 zł 

o  2018/2017 roku fundusz wkładów budowlanych (7.184.917,95 -7.078.651,04) 

zwiększył się o kwotę – 106.266,91 zł co stanowiło wzrost o 1,48 % 

o 2019/2018 roku fundusz wkładów budowlanych (6.757.209,18-7.184.917,95)zmniejszył się o 

kwotę 427.708,77 zł co stanowi to ich spadek o 5,95 % 

FUNDUSZ PRZEKSZTAŁCEŃ ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH I UMORZENIA 

FUNDUSZY  

Zmiany wynosiły odpowiednio: 
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o 2018/2017: 

 fundusz przeszacowań zasobów mieszkaniowych – nie uległ zmianie i pozostał na 

poziomie 309,10 zł, 

o 2019/2018: 

 fundusz przeszacowań zasobów mieszkaniowych – nie uległ zmianie i pozostał na 

poziomie 309,10 zł, 

Fundusze specjalne, prezentowane po stronie pasywów bilansu – pozycja B.III.3, według 

stanu księgowego na dzień 31.12.2019 roku stanowią łącznie kwotę 587.181,39 zł, w tym: 

 fundusz remontowy w wysokości 587.181,39 zł. 

Spółdzielnia prowadzi ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego na 

poszczególne nieruchomości, zgodnie z art. 4 ust. 4
1
 ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych i Regulamin funduszu na remonty zasobów, zatwierdzony uchwałą Rady 

Nadzorczej z dnia 12.09.2001 roku. Fundusz remontowy szczegółowo został opisany w 

rozdziale 7 niniejszego protokołu. 

 

8.2.2. Spółdzielnia na koniec 2019 roku posiadała środki pieniężne w kwocie 1.903.142,22zł, 

które zostały prawidłowo wykazane jako inwestycje krótkoterminowe w części aktywów 

obrotowych bilansu. 

Kwota ta obejmowała: 

 rachunki bieżące bankowe w wysokości   502.867,49 zł, 

 lokaty terminowe w wysokości               1.400.274,73 zł. 

Salda środków pieniężnych na rachunkach bankowych i lokatach zostały potwierdzone 

przez banki. 

Spółdzielnia w ramach prowadzonej działalności finansowej w 2019 roku osiągnęła 

następujące wyniki z tytułu: 

1. Uzyskane przez Spółdzielnię przychody według stanu na dzień 31.12.2019 roku  

wyniosły 16.678,77 zł i dotyczyły odsetek:  

o od lokat bankowych –      16.678,77 zł, 

2.Odsetki i kary za zwłokę  w regulowaniu należności Spółdzielni  wyegzekwowane przez 

Spółdzielnię wyniosły  6.696,19 zł.  

Jak wskazują dane zawarte w rachunku zysków i strat  za rok 2019  

1.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi  wyniosły              2.798.247,99 zł 

2. Koszty działalności operacyjnej wyniosły                                      2.589.468,76 zł,  

3. Zysk ze sprzedaży ( różnica między przychodami a kosztami)          208.779,23 zł, 

4. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły                                           66.347,95 zł 
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5. Pozostałe koszty operacyjne w 2019 roku wyniosły                            37.735,06 zł 

6. Przychody finansowe zawarte w rachunku zysków i strat wyniosły     23.374,96 zł, 

7. Koszty finansowe poniesione przez Spółdzielnie wyniosły                       194,81 zł, 

8. Zysk brutto na 31.12.2019 roku wyniósł                                               260.572,27 zł 

9. Zapłacony podatek dochodowy  w wysokości                                         22.091,00 zł, 

10. Nadwyżka przychodów nad kosztami roku bieżącego dotycząca GZM        104.155,69 zł 

11. Zysk netto na dzień 31.12.20219 roku wyniósł                                       134.325,58 zł 

Zestawienie prowadzonej gospodarki finansowej w Spółdzielni w latach 2017-2019 prezentuje 

tabela nr19, stanowiąca załącznik do protokołu lustracji. 

 

8.2.4. Koszty ogólne Spółdzielni i ich rozliczenie. 

Koszty ogólne Spółdzielni (konto księgowe 550*) w poszczególnych latach 2017-2019 zostały 

rozliczone w koszty eksploatacji zasobów Spółdzielni. 

Koszty ogólne, określane także jako koszty administrowania i zarządzania, stanowią jeden ze 

składników eksploatacji. Ich wysokość w każdym roku określała Rada Nadzorcza na wniosek 

Zarządu w oparciu o plany finansowo-księgowe.  

Rozliczenie kosztów ogólnych Spółdzielni w okresie objętym badaniem lustracyjnym 

następowało z uwzględnieniem podziału kosztów, w oparciu o prowadzoną, odrębną ewidencję 

księgową: 

 kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi – działalność na zwolnioną z podatku 

dochodowego od osób prawnych, 

 kosztów działalności gospodarczej – działalność opodatkowaną podatkiem 

dochodowym od osób prawnych,  

co jest zgodne z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych i obowiązującym statutem.    

Podstawowa działalność prowadzona przez spółdzielnie mieszkaniowe, podlega zwolnieniu     

z podatku dochodowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15.02.1992 roku                        

o podarku dochodowym od osób prawnych, natomiast działalność inna niż „gospodarka 

zasobami mieszkaniowymi” – jest działalnością gospodarczą – wynikającą z art. 2 ustawy                    

z dnia z dnia 02.07.2004 roku o swobodzie gospodarczej – podlega opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym
5
.  

Koszty ogólne działalności gospodarczej Spółdzielni podlegają dalszemu rozliczeniu z 

uwzględnieniem art.15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – rozliczenie tych 

kosztów następuje w takim stosunku, w jakim pozostają przychody poszczególnych typów 

                                                      
5
Por. „Gospodarka Spółdzielni Mieszkaniowej” Edyta Tkaczyk, Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, 

Warszawa, sierpień 2015 roku. 
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nieruchomości wchodzących w skład działalności gospodarczej Spółdzielni, w ogólnej kwocie 

przychodów z tej działalności.  

Nie stwierdzono przekroczenia wartości wykonanych w stosunku do wartości planowanych tej 

grupy kosztów w badanym okresie 2017-2019. 

Podstawowe rodzaje kosztów ogólnych Spółdzielni: 

 ubezpieczenie majątku Spółdzielni, 

 amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 

 koszty osobowe pracowników Spółdzielni wraz z narzutami, 

 wynagrodzenia Rady Nadzorczej wraz z narzutami, 

 koszty zużycia materiałów biurowych, 

 opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, 

 koszty usług remontowo-konserwacyjnych, 

 koszty szkoleń pracowników wraz z kosztami pozostałymi, 

 koszty usług prawnych, 

 koszty obligatoryjnych badań okresowych pracowników, 

 usługi informatyczne 

 inne koszty materialne i niematerialne wyżej nie zdefiniowane. 

Koszty ogólne Spółdzielni, określone w art. 28 ust.3 pkt 2 Ustawy o rachunkowości, dzieli się 

na dwie zasadnicze grupy: koszty ogólne Spółdzielni (dotyczące Zarządu) oraz koszty 

administracyjne. Są to koszty mające charakter stały, stąd bardzo istotna jest ich bieżąca 

analiza i właściwa ocena odchyleń od założeń planu. Jak wykazują dane zawarte w tabeli nr 24 

dotyczące kosztów ogólnych Spółdzielni w latach objętych lustracją tj. za lata 2017 -2019 

wyszczególnione zostały koszty działalności podstawowej - gzm i koszty działalności 

dodatkowej gospodarczej, koszy te wyniosły odpowiednio: 

－ za 2017 rok koszty działalności ogółem wyniosły 622.546,85 zł w tym działalność 

podstawowa gzm wyniosła - 560.459,03 zł oraz działalność dodatkowa gospodarcza 

wyniosła 62.087,82 zł, 

－  za 2018 rok koszty działalności ogółem wyniosły 521.242,42 zł w tym działalność 

podstawowa gzm wyniosła - 468.568,55 zł oraz działalność dodatkowa gospodarcza 

wyniosła 52.673,87 zł, 

－  za 2019 rok koszty działalności ogółem wyniosły 503.401,52 zł w tym działalność 

podstawowa gzm wyniosła - 452.530,57 zł oraz działalność dodatkowa gospodarcza 

wyniosła 50.870,95 zł, 
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Koszty ogólne i administracji Spółdzielni to koszty pośrednie, które zgodnie z art. 15 ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych, podlegają rozliczeniu na podstawie ustalonej 

struktury sprzedaży roku ubiegłego i obciążają na tej podstawie koszty eksploatacji 

poszczególnych typów lokali roku bieżącego.             

W badanym okresie nie stwierdzono odrębnych planów w tym zakresie, jednakże Rada 

Nadzorcza zatwierdziła plany finansowo-rzeczowe, które w sposób pośredni określają także 

koszty ogólne Spółdzielni.  

 

8.3. Obsługa spłaty kredytów mieszkaniowych 

     Bank PKO BP SA – Zespół Wierzytelności Mieszkaniowych w Szczecinie zgodnie z 

wnioskiem Spółdzielni z dnia 23.06.2017 roku, w oparciu o ustawę z dnia 30 listopada 1995r. 

o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii 

gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, dokonał 

umorzenia zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek w kwotach 63.268,35zł (art. 

11 b) i 44.287,84zł (art.10 ust.1 pkt5) oraz anulował oprocentowanie od zadłużenia z tytułu 

przejściowo wykupionych odsetek ze środków budżetu państwa zgodnie z art.10 ust 3 ustawy 

w kwocie 1.519,01zł . Pismem z dnia 30.06.2017 roku COD-BWM-ZWM24-JG-5301-

363/2017 PKO Bank Polski zgodnie z § 7 ust.2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

29.12.2009 r. w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od 

kredytu mieszkaniowego, wykorzystanego na finansowanie realizacji lokali mieszkalnych 

położonych przy ul. Ku Słońcu o numerach 71/10, 73/8, 74/1, 74/3 i ul. Kwiatowa nr 6/7 w 

Szczecinie . Na podstawie niniejszego zawiadomienia Bank zobowiązał Spółdzielnię do 

dokonania zmian w analitycznej ewidencji zadłużenia i poinformowania członków Spółdzielni 

o dokonanych umorzeniach z tytułu odsetek przejściowo wykupionych ze środków budżetu 

państwa oraz zmniejszeniach stanu zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek.  

  

8.4. Terminowość regulowania zobowiązań finansowych Spółdzielni. 

           

W okresie objętym badaniem lustracyjnym Spółdzielnia rozliczyła się z budżetem (gminą) z 

następujących tytułów: 

 podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, 

 podatku dochodowego od osób prawnych CIT, 

 podatku od towarów i usług VAT, 

 podatku od nieruchomości, 

 opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, 

 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – od 2013 roku, 
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 składek ZUS, 

 składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.           

Zgodnie z danymi zawartymi w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania 

krótkoterminowe Spółdzielni – wynosiły ogółem 1.233.589,57 zł,  na które składają się : 

 Zobowiązania wobec innych jednostek na kwotę 646.408,18 z czego: 

 kredyty i pożyczki wyniosły 112.326,81 zł 

 zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności do 12 miesięcy wyniosły     

162.214,81 zł  

 zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 

innych tytułów publicznoprawnych wyniosły 35.909,40zł 

 zobowiązania wobec osób uprawnionych wyniosły 274.257,39 zł 

 zobowiązania z innych tytułów wyniosły 61.699,77 zł  

  Fundusze specjalne wyniosły 587.181,39 zł 

Zobowiązania z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych według stanu księgowego na 

31.12.2019 roku zostały uregulowane zgodnie z przepisami w miesiącu styczniu . 

Spółdzielnia terminowo sporządzała deklaracje rozliczeniowe oraz regulowała na bieżąco 

zobowiązania o charakterze publiczno-prawnym z zachowaniem terminów płatności. Kwota 

zobowiązań budżetowych wykazana została w prawidłowej pozycji i wysokości zobowiązań 

krótkoterminowych – w ramach zobowiązań i rezerw na zobowiązania pasywów bilansu.   

8.5. Należności krótkoterminowe Spółdzielni. 

Należności krótkoterminowe Spółdzielni (AKTYWA OBROTOWE, poz. B.II) – według stanu 

na dzień 31.12.2019 roku stanowią kwotę 624.559,47 zł. 

Kwota ta obejmuje: 

 należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek w wysokości 624.559,47 zł, 

  z czego: 

 należności z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz innych tytułów 

publicznoprawnych w wysokości                                                                        23.470,26 zł, 

 należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne GZM-                               104.146,92 zł, 

 należności z tytułu opłat za lokale użytkowe                                               36.144,24 zł, 

 należności z tytułu dostaw i usług                                                                16.886,23 zł, 

 inne należności w wysokości                                                                           9.714,28 zł, 

 należności dochodzone na drodze sądowej w wysokości                           434.197,54 zł.   

Należności zostały wycenione w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady 

ostrożności, w myśl art. 28 ustawy o rachunkowości oraz obowiązującą polityką 

rachunkowości, stan należności realny. Sposób egzekwowania należności należy uznać za 
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prawidłowy. W celu zabezpieczenia należności, która wcześniej nie była zabezpieczona, a 

prawdopodobieństwo jej uregulowania jest niskie, należy dla niej utworzyć odpis 

aktualizujący. Indywidualna analiza należności, a także sytuacji finansowej kontrahenta, oceny 

dotyczącej przyczyny zwłoki i ostatecznie stworzenie ewentualnego odpisu aktualizacyjnego, 

jako działanie kompleksowe, powinno być przeprowadzone co najmniej raz w roku, najpóźniej 

na dzień bilansowy.  

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie występują niepewności, co do 

możliwości kontynuowania działalności. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu , że 

działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.  

Zestawienie w zakresie prowadzonej przez Spółdzielnię gospodarki finansowej w latach 2017-

2019 prezentuje tabela 19 stanowiąca załącznik do protokołu lustracji. 

Na dzień zakończenia badań lustracyjnych, tj. na dzień 31 grudnia 2019 roku stwierdza się, że 

w trakcie prowadzenia badania i analizy sprawozdań finansowych Spółdzielni za lata 2017-

2019, w tym analizy sytuacji finansowej jednostki, nie zostały odnotowane istotne okoliczności 

mogące wskazywać na istniejące zagrożenie kontynuacji działalności Spółdzielni w latach 

następnych lub istotne ograniczenia dotyczącej działalności. 
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C. USTALENIA KOŃCOWE 

 

1. Niniejszy protokół zawiera 119 stron kolejno ponumerowanych i oznaczonych przez 

lustratorów. 

2. Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po  

1 egzemplarzu dla: 

 

 Rady Nadzorczej, 

 Zarządu Spółdzielni, 

 Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie 

3. Integralną część protokołu stanowią tabele od numeru 1 do numeru 24. 

 

4 .  Protokół został podpisany przez lustratora w dniu 28 lutego 2021 roku,  

a zakończenie lustracji wpisano do Książki Kontroli . 

5 .  Przed podpisaniem protokołu lustrator poinformowała Prezesa Zarządu o możliwości 

wniesienia zastrzeżeń do konkretnych sformułowań lub danych zawartych w protokole 

lustracji zgodnie z treścią § 22 Instrukcji o lustracji organizacji spółdzielczych z dnia 01 

lipca 2010 roku 

L u s t r a t o r  

 

 

1. ……………… 

 

 

 

6. Zastrzeżeń odnośnie zgodności stwierdzeń zawartych w niniejszym protokole lustracji 

ze stanem faktycznym nie wnosimy. 

 

 

Z a r z ą d  

 

1. ………………………….  

  

Szczecin, dnia 28 luty 2021 r.  

 

 

 


