
REGULAMIN
Przyjmowania członków do Spółdzielni oraz wykreślania i wykluczania 

członków ze Spółdzielni

Regulamin  określa  zasady  przyjmowania  osób  w  poczet  członków  Spółdzielni  Mieszkaniowej 
Przedsiębiorstwa Budownictwa  Miejskiego  Warszawa-Południe  oraz  wykreślania  i  wykluczania 
członków ze Spółdzielni

§ 1

W poczet członków Spółdzielni przyjmowane są:
1. osoby fizyczne oraz ich małżonkowie;
2. osoby fizyczne, choćby nie miały zdolności do czynności prawnych lub miały ograniczoną 

zdolności prawnych (art.3 ust. o sp. mieszk.);
3. osoby prawne.

§ 2

Warunkiem przyjęcia na członka jest  złożenie  pisemnej  deklaracji.  Deklaracja podpisana przez 
przystępującego do Spółdzielni powinna zawierać;

1. imię i nazwisko przystępującego;
2. miejsce zamieszkania a w przypadku osoby prawnej, jej nazwę i siedzibę;
3. ilość zadeklarowanych udziałów.

§ 3

1. Osoba przyjęta w poczet członków wnosi wpisowe w wysokości 200 PLN, które nie podlega 
zwrotowi i stanowi fundusz zasobowy Spółdzielni.

2. Dla członków Spółdzielni, osób fizycznych i prawnych, jeden udział wynosi 500zł. Członek 
Spółdzielni- osoba fizyczna zobowiązany jest zadeklarować, co najmniej jeden udział, a osoba 
prawna lub fizyczna ubiegająca się o lokal użytkowy, zobowiązany jest zadeklarować co 
najmniej 10 udziałów.

3. Wpisowe i udziały płatne są w ciągu 30 dni od daty otrzymania zaświadczenia o uzyskaniu 
członkostwa. Jeżeli członek w tym terminie wpłaty nie dokona, Zarząd wyznacza termin 
dodatkowy, nieprzekraczający 30 dni. Po ostatecznym upływie tego terminu członek zostaje 
skreślony z rejestru członków.

§ 4

udziały i wpisowe wnoszone są przez każdego ubiegającego się o przyjęcie w poczet członków, w 
tym również każdego z małżonków.

§ 5

Deklarację składa się do Zarządu Spółdzielni, który niezwłocznie przekazuje ją Radzie Nadzorczej.

§ 6

Rada Nadzorcza podejmuje decyzje o przyjęciu w terminie 3 miesięcy od daty złożenia deklaracji 
Zarządowi, a w terminie 1 miesiąca w przypadku:
a. osoby, która nabyła własnościowe prawo do lokalu,



b. osoby, której małżeństwo z członkiem Spółdzielni ustało na skutek rozwodu lub unieważnienia, 
jeżeli  deklaracja  członkowska  została  złożona  przed  upływem  roku  od  uprawomocnienia  się 
wyroku,
c. osoby, której małżonek jest członkiem Spółdzielni.

§ 7

O przyjęciu w poczet członków stwierdza Prezes Zarządu podpisem na deklaracji z podaniem daty 
uchwały o przyjęciu.

§ 8

1. O decyzji Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia lub nie przyjęcia w poczet członków Zarząd 
powiadamia osobę zainteresowaną w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji.

2. W przypadku decyzji odmownej należy w zawiadomieniu podać jej uzasadnienie i pouczenie o 
prawie wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty otrzymania 
zawiadomienia.

§ 9

1. Członek może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym 
Zarządowi, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na piśmie.

2. Okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące i rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca 
kalendarzowego następującego po dniu złożenia wystąpienia.

3. Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu 
wypowiedzenia.

§ 10

1. Członek może być wykluczony ze Spółdzielni w przypadku, gdy z jego winy dalsze pozostanie 
w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu lub zasadami życia społecznego.

2. Wykluczenie może nastąpić w szczególności gdy członek:
a. świadomie szkodzi Spółdzielni lub działa wbrew jej interesom;
b. poważnie narusza zasady współżycia społecznego;
c. uporczywie narusza postanowienia statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni;
d. świadomie wprowadza Spółdzielnię w błąd w celu nabycia określonych uprawnień;
e. zalega w opłatach eksploatacyjnych powyżej sześciu miesięcy.

§ 11

1.Członek  Spółdzielni  nie  wykonujący  obowiązków  statutowych  z  przyczyn  przez  niego 
niezawinionych,  może  być  pozbawiony  członkostwa  przez  wykreślenie  z  rejestru  członków 
Spółdzielni.

2.Wykreślenie może nastąpić w szczególności, gdy członek nie wpłacił w terminie wpisowego lub 
udziału.

3.Wykreślenie członka następuje także w przypadku gdy nie złoży on rezygnacji z członkostwa w 
terminie 30 dni od daty zbycia spółdzielczego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności 
lokalu, jeżeli było to jedyne jego prawo do lokalu w Spółdzielni, a także gdy członek Spółdzielni 
i jego małżonek nie posiadają w niej żadnego prawa do lokalu.



§ 12

1. Wykluczenie  lub  wykreślenie  członka  z  rejestru  dokonuje  Rada  Nadzorcza  po uprzednim 
wysłuchaniu wyjaśnień członka.

2. Wykluczenie lub wykreślenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia członkowi zawiadomienia 
o  wykluczeniu  lub  wykreśleniu  wraz  z  uzasadnieniem  i  pouczeniem  o  trybie  i  terminie 
wniesienia odwołania.

3. Zawiadomienia dokonuje się na piśmie w ciągu 14 dni od podjęcia decyzji i doręczy członkowi 
bezpośrednio za pokwitowaniem lub listem poleconym. Zawiadomienie zwrócone na skutek 
nie zgłoszenia członka zmiany podanego przez niego adresu, ma moc prawną doręczenia.

4. Wykluczonemu  lub  wykreślonemu  członkowi  przysługuje  odwołanie  do  Walnego 
Zgromadzenia  w  ciągu  30  dni  od  dnia  otrzymania  zawiadomienia  o  wykluczeniu  lub 
wykreśleniu oraz prawo uczestniczenia w jego obradach przy rozpatrywaniu jego odwołania i 
jego popieranie. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, 
jeżeli  zostało  złożone co  najmniej  na  30  dni  przed  jego  zwołaniem.  O terminie  Walnego 
Zgromadzenia  odwołujący  się  powinien  być  zawiadomiony  pod  wskazanym  przez  niego 
adresem co najmniej 7 dni przed terminem.

5. Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem od dnia, w którym 
nastąpiła  śmierć,  a  gdy  chodzi  o  osobę  prawną  ze  skutkiem  od  dnia  jej  wykreślenia  ze 
stosownych rejestrów. 

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej PBM 
Warszawa-Południe w dniu 8.12.2010r. Uchwałą nr 14/2010 z mocą obowiązującą z dniem 
uchwalenia. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Statutu 
Spółdzielni oraz ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (DzU. Z 2003r., Nr 
119, poz. 1119 z późn. zm.).


