
Informacia Z Snółdzielni Mieszkanto ch

RP dotyczaca możliwości organizowania walnvch zgromadzeń w

zwiazku z ogłoszonvm stanem zagrożenia epidemicznego

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r.

zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w

związku z wystąpieniem stanu epidemii nakazów l' zakazów oraz rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia

13 maja 20Ż2 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia

epidemicznego Z:wiązek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP informuje, Że z ulvagi na treśó

przepisu art. 90 ustawy z dnia 37 marca 2O2O r. o zmianie usta\ły o szczególnych rozwtązaniach

z:wiązanych z zapobieganiem, przeciwdztałartiem i zwalczaniem CoVID-l9, innych chorób zakażnych

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Jeżeli ustawowy termin

nłołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebranią właścicieli lokali przypada w okresie

obowiqzyvania stadu zagrożenia epidemicznego albo stadu epidemii, tt'wajqcego w dniu wejścia w życie

niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwajqcym - w dniu wejścia w życie niniejszej

usta wy' ulega on przedłużeniu o ó tygodni od dnia odwołąnia tego stanu) wynikająca z niego norma

prawna pozostaje w mocy. Ustawodawca zawarł w niej bowięm odnięsienie zarówno do stanu epidemii

jak i zagrożenia epidemicznego wskazując, że termin 6 tygodni na zwołanie walnego zgromadzenta

zaczynabiec od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Zatem w aktualnej sytuacji epidemicznej spółdzielnie mieszkaniowe w ramach autonomii mogą

podejmować decyzje o zotgantzowaniu walnego zgromadzenia w formie stacjonamej, ponieważ przepisy

rozporządzenia nie wprowadzają limitów osób uczestniczących w zębraniach lub korzystaó Z normy

wynikającej z przywołanego Art, 90 ustawy.

Jednocześnie w mocy pozostaje również przepis dotyczący podejmowania przez walne

zgromadzenie uchwał na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na

odległośó w trybie afi. 36 $ 9 - l3 ustawy z dnia 16 wrzęśnia 1982 r. - Prawo spółdzielcze, gdyż ten tryb

zgodnie z art' 36 $ i3 znajduje zastosowanie w czasie trwania Stanu zagroŻenia epidemicznego.
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