
 

 

Szanowni Państwo, 

W załączeniu przedstawiamy Państwu Protokół z przeprowadzonego w dniu 28.06.2013 r. Walnego 

Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Samopomoc” w Grójcu. Protokół został sporządzony i 

podpisany przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Marka Marciniaka oraz Sekretarza Walnego 

Zgromadzenia Krzysztofa Belickiego. 

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy stwierdziliśmy, iż protokół zawiera szereg nieprawidłowości. Jednak nasze 

wezwania do ich sprostowania nie odniosły skutku. W związku z tym prezentujemy Państwu Protokół w formie i 

treści jaką otrzymaliśmy. 

Poniżej lista wspomnianych wyżej nieprawidłowości oraz kilka słów wyjaśnienia. 

- „Porządek obrad” zawarty w Protokole jest niezgodny z faktycznie przegłosowanym podczas walnego 

zgromadzenia; 

- Protokół zawiera komentarze Prezydium, które nie padły podczas obrad walnego zgromadzenia, a zostały 

dopisane podczas sporządzania Protokołu; 

- Stwierdzenie, że pracownik Spółdzielni dokonywał czynności protokołowania podczas obrad walnego 

zgromadzenia jest nieprawdziwe, ponieważ nic takiego nie miało miejsca. 

WYJAŚNIENIE  

W dniu 30.09.2013 r. Zarząd Spółdzielni otrzymał od Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Marciniaka oraz 

Sekretarza Walnego Zgromadzenia Belickiego Protokół z przeprowadzonego w dniu 28.06.2013 r. Walnego 

Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Samopomoc” w Grójcu (dalej: „Protokół”). Po wnikliwej 

analizie tego dokumentu Zarząd Spółdzielni uznał, że zawiera on szereg niezgodności  w stosunku do faktycznego 

przebiegu obrad, co potwierdza także zapis audio-video dokonany podczas w/w walnego zgromadzenia.  

Poniżej przedstawiamy listę niezgodności: 

1. Zawarty w ad.4 Protokołu „Porządek obrad” jest niezgodny z faktycznie przedstawionym przez Prezydium 

Członkom Spółdzielni „Porządkiem Obrad” wg. którego miało być prowadzone Walne Zgromadzenie. 

Przedstawiony przez Prezydium nowy „Porządek Obrad” nie został w całości odczytany na zebraniu i nie był 

osobno głosowany. Prezydium autorytatywnie uznało, że zagłosowanie 73 głosami przeciwko „Porządkowi 

Obrad” zaproponowanemu przez Zarząd Spółdzielni, wobec 46 głosów za tym porządkiem, wystarczyło żeby 

przyjąć nowy „Porządek Obrad” jako obowiązujący.  

Niezależnie od powyższego zawarty w ad.4 Protokołu „Porządek Obrad” nie jest tożsamy ani z przyjętym 

przez domniemanie „Porządkiem Obrad”, ani z „Porządkiem Obrad” zaproponowanym przez Zarząd 

Spółdzielni. Nie został także uchwalony w żaden sposób przez Walne Zgromadzenie. Stanowi właściwie 

jedynie konspekt faktycznie przeprowadzonych obrad. 

2. W Protokole jest wiele uwag, które nie odnoszą się do faktycznych wypowiedzi i zdarzeń, które miały miejsce 

w trakcie Walnego Zgromadzenia, a są jedynie własnym komentarzem Członków Prezydium Walnego 

Zgromadzenia naniesionym w trakcie sporządzania protokołu.  

3. Stwierdzenie zawarte na końcu dokumentu „Protokołowała z ramienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Samopomoc” w Grójcu Pani Urszula Jaroszkiewicz.”, jest opisem zdarzenia, które nie miało miejsca podczas 

zebrania, więc jest nieprawdziwe. Walne Zgromadzenie nie dokonało wyboru protokolanta, który by na 

bieżąco dokonywał notatek z przebiegu wszystkich czynności jakie miały miejsce na zebraniu. Wzorem lat 

ubiegłych celem utrwalenia Walnego Zgromadzenia dokonano jedynie zapisu audiowizualnego jego 

przebiegu. Wymieniony zaś w protokole pracownik Spółdzielni na podstawie tego zapisu video, utrwalonego 



 

 

na płycie DVD oraz na podstawie własnych doświadczeń (tego co zapamiętał) sporządził w późniejszym 

terminie (po zebraniu) projekt protokołu, który został przedstawiony Prezydium. 

Zgodnie z definicją słownikową „protokół to dokument będący sprawozdaniem z przebiegu czynności 

urzędowych” (słownik PWN). Jest więc to swoiste pisemne źródło dowodowe wskazujące przebieg danej 

czynności. 

W związku z powyższym protokół z walnego zgromadzenia członków spółdzielni jest sformalizowanym 

dokumentem mającym na celu udokumentowanie przebiegu czynności, które zostały podjęte w jego trakcie. Z 

racji oczywistej funkcji jaką pełni protokół, stanowi on dowód zdarzeń, które miały miejsce w czasie jego 

przebiegu. W związku z czym, wprowadzanie do jego zawartości jakichkolwiek dodatkowy treści kreujących 

zdarzenia, które nie miały miejsca, jak również umieszczanie komentarzy, które nie stanowiły oświadczeń 

złożonych w trakcie Walnego Zgromadzenia jest ingerencją nieuprawnioną. Postępowanie takie zaprzecza 

dowodowej funkcji protokołu i narusza m.in. art. 41 ustawy prawo spółdzielcze. Dodatkowo zwracamy uwagę, iż 

ze względu na fakt, że dokument ten zawiera również oświadczenia członków spółdzielni składane w formie 

uchwał, które mogą wywoływać daleko idące skutki prawne, ingerencja w ich treść np. jej zmiana, może stanowić 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.  

Zarząd Spółdzielni zwrócił się do członków Prezydium o skorygowanie treści Protokołu, jednak do dnia 

dzisiejszego skorygowany Protokół do Spółdzielni nie wpłynął. W związku z powyższym realizując przepisy 

wynikające z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Zarząd spółdzielni podjął decyzje o publikacji Protokołu w 

treści jaka została dostarczona. 

 

          Z poważaniem, 

       Zarząd Spółdzielni SAMOPOMOC w Grójcu. 

 

 



 



  



 



 



 



  



 



  



 



  



 



  



 


