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ul. Kościuszki 20 
05-300 Mińsk Mazowiecki 

Na podstawie umowy zawartej w dniu 01.10.2009 r. pomiędzy Krajowym Związkiem 

Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie a Zarządem Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Przełom" w dniach od 12.10.2009 r. do 29.12.2009 r. przeprowadzona 

została lustracja działalności Spółdzielni obejmująca okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 

31 grudnia 2008 r. 

Przedmiotem lustracji były następujące zagadnienia: 

sprawy organizacyjne Spółdzielni, 

- stan prawy gruntów będących we władaniu Spółdzielni, 

sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami, 

- realizacja obowiązków wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 

działalność inwestycyjna, 

- zagadnienia Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, 

- gospodarka remontowa w zasobach Spółdzielni, 

gospodarka finansowa, 

- realizacja wniosków poprzedniej lustracji, 

sprawy wniesione przez organy statutowe Spółdzielni lub Związek przeprowadzający 

lustrację. 

Ustalenia lustracji wynikają ze stwierdzonych faktów zawartych w dokumentacji 

przedłożonej do wglądu lustrującemu oraz wyjaśnień i zestawień sporządzonych przez 

pracowników odpowiedzialnych za badane zagadnienia. 
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Ustaleniom tym służyły przede wszystkim: 

- statut oraz regulaminy, instrukcje i zarządzenia, 

- dokumentacja rejestru sądowego KRS, 

dokumentacja pracy organów statutowych Spółdzielni, 

ewidencja gruntów i akty notarialne, 

dokumentacja członkowska, 

dokumentacja eksploatacyjna budynków, 

dokumentacja remontowa, 

- ewidencja księgowa oraz sprawozdawczość w tym zakresie. 

Ustalenia lustracji zawarte w protokole wraz z niniejszą oceną polustracyjną stanowią 

integralną całość. Protokół z lustracji podpisany został przez Zarząd bez zastrzeżeń. 

Zgodnie z treścią art. 93 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku 

protokół sporządzony przez lustratora ma moc dokumentu urzędowego. 

Ostatnia lustracja działalności Spółdzielni obejmująca lata 2002 - 2005 przeprowadzona 

została przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w roku 2006. 

W wyniku tej lustracji skierowanych zostało do organów statutowych Spółdzielni 7 wniosków 

polustracyjnych. Jak wykazała niniejsza lustracja wnioski te zostały przyjęte i wykonane. 

Z przedłożonej dokumentacji rejestrowej Spółdzielni wynika, że aktualizacja wpisów 

do rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Warszawy w Warszawie 

XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, a wymagana art. 7 ustawy Prawo spółdzielcze 

dokonywana była na bieżąco. 

Spółdzielnia w terminie ustawowym dokonała w statucie zmian wynikających 

z nowelizacji ustawy z dnia 14 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych oraz zmianie niektórych innych ustaw i zmiany te zostały złożone w sądzie 

rejestrowym. Zmiany te do dnia zakończenia lustracji nie zostały przez sąd zarejestrowane. 

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej w dniach 25.02 i 03.03.2008 r. podjęto decyzję, że do 

dnia zarejestrowania zmian statutu obowiązywać będzie w Spółdzielni dotychczasowy statut, 

a w przypadku sprzeczności z postanowieniami znowelizowanej ustawy, postanowienia tej 

ustawy. 

Lustracja wykazała, że postanowienia obowiązującego w Spółdzielni statutu w sposób 

prawidłowy rozgraniczają imienne kompetencje poszczególnych organów do ustanawiania 

norm wewnętrznych w Spółdzielni. 
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Spółdzielnia posiada uchwalone przez kompetentne organy statutowe unormowania 

wewnętrzne o charakterze regulaminowym. W przedłożonych regulaminach nie stwierdzono 

sprzeczności z postanowieniami statutu, Prawa spółdzielczego oraz innych ustaw. 

Lustracja nie wykazała uchybień bądź nieprawidłowości w zakresie częstotliwości, 

terminowości oraz sposobu zwoływania Zebrań Grup Członkowskich i Zebrań 

Przedstawicieli oraz prowadzenia dokumentacji z obrad tych organów. 

Zebrania te w sposób prawidłowy realizowały swe statutowe uprawnienia. 

W okresie objętym lustracją Rada Nadzorcza zajmowała się najistotniejszymi 

zagadnienia związanymi z działalnością Spółdzielni i wynikającymi z jej statutowych 

kompetencji. Swe funkcje kontrolno-nadzorcze wykonywała w oparciu o uchwalone plany 

pracy i na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zebranie Przedstawicieli. 

Lustracja nie stwierdziła przypadków podejmowania przez Radę Nadzorczą decyzji 

należących do kompetencji innych organów statutowych. Wszystkie podjęte uchwały 

wynikały z kompetencji Rady Nadzorczej i miały merytoryczne uzasadnienie. 

Komisje Rady Nadzorczej wykonywały swe funkcje opiniodawcze na podstawie 

uchwalonych przez Radę Nadzorczą planów pracy oraz w granicach określonych 

w Regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą. 

Do sposobu prowadzenia dokumentacji pracy Rady Nadzorczej oraz jej kompletności 

i przechowywania uwag nie wnosi się. 

W badanyni okresie nie stwierdzono nieprawidłowości w pracy Zarządu. 

Zarząd swe funkcje zarządzające wykonywał kolegialnie w oparciu o uchwalone plany pracy, 

a w swoich działaniach opierał się o postanowienia Prawa spółdzielczego, statutu oraz 

regulaminów. 

Za okres objęty lustracją poszczególnym członkom Zarządu udzielone zostało absolutorium, 

a roczne sprawozdania z jego działalności przyjęte zostały przez Radę Nadzorczą oraz 

Zebrania Przedstawicieli. 

Prowadzona dokumentacja w sposób prawidłowy i czytelny odzwierciedla prace tego organu. 

Nie stwierdzono przypadków podejmowania decyzji zastrzeżonych do kompetencji innych 

organów statutowych Spółdzielni. 

Struktura organizacyjna służb etatowych unormowana została przez organ statutowo 

upoważniony, tj. Radę Nadzorczą. 

W zakresie spraw związanych ze stosunkiem pracy uwag nie wnosi się. 

W ramach kontroli gospodarczej i ochrony mienia funkcjonują w Spółdzielni formy 

przewidziane w § 102 ust. 2 pkt. a - c statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. 
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Kontrolę wewnętrzną Rada Nadzorcza sprawuje poprzez Komisję Rewizyjną. 

Bieżącą kontrolę merytoryczną sprawuje Zarząd Spółdzielni. 

Projekty umów zawieranych przez Spółdzielnie pod względem zabezpieczenia ochrony 

interesów Spółdzielni opiniuje Radca Prawny Spółdzielni. 

Analizy skarg i wniosków oraz interwencji mieszkańców przyjmowanych podczas 

dyżurów członków Zarządu i Rady Nadzorczej dokonywano na posiedzeniach tych organów. 

Ochrona danych osobowych członków i pracowników Spółdzielni oraz sposób 

zabezpieczenia zbiorów danych osób, których te dane są przetwarzane zostały w Spółdzielni 

unormowane. 

W okresie objętym lustracją Spółdzielnia prowadziła działalność związaną z kulturą 

rekreacją i sportem na rzecz swoich członków i ich rodzin na podstawie postanowień statutu. 

Działalność ta prowadzona była w oparciu o zatwierdzane plany pracy. Oceny realizacji 

zatwierdzonych programów dokonywał Zarząd oraz Rada Nadzorcza. 

Pozytywnie ocenia się współpracę Zarządu z Urzędem Miasta w zakresie pozyskiwania 

dodatkowych środków na prowadzenie tej działalności, które w roku 2007 stanowiły 261% 

w stosunku do planowanych, a w roku 2008 - 134%. 

Stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni został uporządkowany. 

Decyzje w zakresie gospodarki gruntami podejmował organ statutowo do tego upoważniony. 

W zakresie spraw członkowsko-mieszkaniowych nieprawidłowości nie stwierdzono. 

Spółdzielnia w sposób prawidłowy prowadzi wszystkie wymagane Prawem spółdzielczym 

rejestry oraz dokumentację członkowską. 

Z przeprowadzonego badania lustracyjnego wynika, że uchwały podejmowane w tym 

zakresie zgodne były z postanowieniami Prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych, statutu oraz regulaminów uchwalonych na jego podstawie. 

Lustracja pozytywnie ocenia działania Spółdzielni w zakresie realizacji obowiązków 

wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. 

i związaną z tym terminową i prawidłową realizacją zadań w zakresie przekształceń 

własnościowych. 

W okresie objętym lustracją Spółdzielnia nie prowadziła działalności inwestycyjnej 

w zakresie budowy mieszkań. Podejmowane były działania polegające na przygotowaniu do 

zagospodarowania własnych terenów. 

Przyjęty przez Spółdzielnię system administrowania zasobami mieszkaniowymi jest 

skuteczny. Spółdzielnia w sposób prawidłowy zapewnia obsługę techniczną budynków wraz 

z przeglądami obiektów wynikającymi z realizacji nałożonych obowiązków w tym zakresie 
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przez ustawę Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ze. zm. oraz rozporządzeń wydanych na 

jego podstawie. 

Przeprowadzony podczas lustracji selektywny przegląd wybranych drogą losową 

budynków wykazał, że są one utrzymane w należytym stanie estetyczno-porządkowym oraz 

technicznym. Niniejsza lustracja wykazała, że Spółdzielnia wykazuje dużą dbałość 

o prawidłową eksploatację posiadanych zasobów oraz realizację remontów. 

Plany remontów wynikały z bieżących okresowych przeglądów budynków i ich 

instalacji, realizacji wniosków Zebrań Grup Członkowskich, Zebrań Przedstawicieli oraz 

nagłych, nieprzewidzianych awarii. 

Plany remontów w zakresie rzeczowo-finansowym zatwierdzała Rada Nadzorcza. Zakres 

wykonanych praz remontowych jak i ich plan znajdowały odzwierciedlenie w okresowych 

sprawozdaniach Zarządu przedkładanych Radzie Nadzorczej oraz rocznych sprawozdaniach 

przedkładanych Zebraniom Grup Członkowskich oraz Zebraniu Przedstawicieli Członków 

Spółdzielni. 

W Spółdzielni uchwalony został harmonogram robót termomodernizacyjnych na lata 2008 -

2010 mający na celu obniżenie kosztów zużycia energii cieplnej. 

W latach 2006 - 2007 realizowany był program uchwalony na lata 2005 - 2007. 

Roboty remontowo-budowlane wykonywane były przez własną grupę konserwatorów 

zatrudnionych na umowę o pracę oraz wykonawców z zewnątrz wybieranych w drodze 

przetargu. Wybór wykonawców odbywał się według zasad ustalonych przez Radę Nadzorczą. 

Warunki zawieranych umów były zgodne z rozstrzygnięciami przetargów, a w treści 

zawartych umów w sposób należyty zabezpieczano ochronę interesów Spółdzielni. 

Poniesione w badanym okresie nakłady na zaspokojenie potrzeb technicznych budynków 

wynosiły: 

- w roku 2006 - 3.952.104,59 zł, 

- w roku 2007 - 5.009.377,45 zł, 

- w roku 2008 - 4.846.050,62 zł. 

Nakłady sfinansowane zostały w całości ze środków skumulowanych na funduszu 

remontowym. W 2008 r. wydatki te były większe od posiadanych środków o 210.909,43 zł. 

W zakresie nadzoru nad wykonawstwem robót jak i ich odbiorem uwag nie wnosi się. 

W latach 2006 - 2008 działalność Spółdzielni w zakresie gospodarki zasobami 

mieszkaniowymi zamykała się nadwyżkami przychodów nad poniesionymi kosztami. 

Zgodnie z ustaleniami art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych różnica między 
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kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości, a przychodami z opłat odpowiednimi 

uchwałami Zebrania Przedstawicieli zwiększała odpowiednio przychody w roku następnym. 

Spółdzielnia prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencję rozliczeń przychodów 

i kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi. 

Podstawą do rozliczenia kosztów zarządzania nieruchomościami oraz ustalenia 

wysokości opłat za używanie lokali jest roczny plan finansowo-gospodarczy na dany rok 

kalendarzowy, opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą zgodnie 

z jej kompetencjami określonymi w § 102 ust. 1 pkt 1 statutu. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku zaległości w opłatach za używanie lokali 

mieszkalnych wynosiły 5,78% rocznego wymiaru opłat od tych lokali, a na dzień 31 grudnia 

2008 roku wskaźnik ten uległ obniżeniu do 3,66%. Obniżyło się również zadłużenie 

w wartościach bezwzględnych o 240.398,28 zł. 

W odniesieniu do lokali użytkowych wskaźnik ten w roku 2008 w stosunku do roku 2006 

uległ obniżeniu z 3,98% na 1,56% rocznego wymiaru opłat tych lokali. 

Pozytywnie ocenia się intensywne działania organów Spółdzielni w zakresie zmniejszenia 

stanu zaległości od użytkowanych lokali. 

Ewidencja księgowa Spółdzielni w badanym okresie prowadzona była na bieżąco 

w oparciu o Zakładowy Plan Kont wraz z zasadami polityki rachunkowości zatwierdzonymi 

przez Zarząd Spółdzielni. 

Terminowo sporządzano sprawozdania finansowe, które były zatwierdzane przez coroczne 

Zebrania Przedstawicieli Członków. Sprawozdania finansowe podlegały badaniu przez 

biegłego rewidenta zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ppkt a-c ustawy o rachunkowości. 

Podmiot do badania sprawozdań wybierany był przez organ do tego statutowo upoważniony, 

tj. Radę Nadzorczą. 

Komplet sprawozdań finansowych wraz z opinią biegłego rewidenta oraz uchwałą Zebrania 

Przedstawicieli złożony został w ustawowym terminie w sądzie rejestrowym, Urzędzie 

Skarbowym w Mińsku Mazowieckim oraz ogłoszony w Monitorze Spółdzielczym. 

Ogólna sytuacja finansowa Spółdzielni w okresie objętym lustracją umożliwiała bieżące 

regulowanie zobowiązań o charakterze publiczno-prawnym oraz wobec dostawców robót 

i usług. 

Spółdzielnia posiadała wolne środki finansowe, które lokowała na oprocentowanych lokatach 

uzyskując z tego tytułu dodatkowe przychody: 

-za rok 2006 - 267.766,68 zł, 

- za rok 2007 - 246.774,39 zł, 



-za rok 2008 - 174.587,58 zł 

zasilające jej gospodarkę w poszczególnych latach. 

Pozytywnie należy ocenić węzłowe wskaźniki charakteryzujące działalność Spółdzielni. 

Wskaźnik płynności finansowej I w latach 2006 - 2008 wynosił odpowiednio: 2,73, 2,26 

i 2,30. 

W praktyce przyjmuje się, że wystarczającą płynność finansową zapewnia wskaźnik 

mieszczący się w granicach 1,5 - 2,0. 

Na tle danych zawartych w protokole lustracji oraz niniejszej oceny połustracyjnej Krajowy 

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych przekazuje następujące wnioski: 

1. Doprowadzić do aktualizacji i rejestracji statutu Spółdzielni. 

2. W znowelizowanym statucie określić teren działania Spółdzielni. 

3. W ramach kontroli wewnętrznej wynikającej z Regulaminu Organizacyjnego prowadzić 

stosowną dokumentację w tym zakresie. 

4. Książki obiektu budowlanego prowadzić zgodnie z wymogiem Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia5lipca 2003 r. 

5. W związku z niedoborem funduszu remontowego na dzień 31 grudnia 2008 r. rozważyć 

możliwość zwiększenia odpisu na ten fundusz. 

Przedstawiając powyższe Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych 

w Warszawie informuje, że zgodnie z art. 93 § 4 prawa spółdzielczego przyjęte wnioski 

polustracyjne powinny być przedstawione przez Radę Nadzorczą najbliższemu Walnemu 

Zgromadzeniu Członków Spółdzielni. 

Uprzejmie prosimy o powiadomienie o sposobie realizacji wyżej wymienionych 

wniosków. 

Z poważaniem 

Jan Sułowski 
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