
Szanowni Paostwo, 

Z powodu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 zostały wprowadzone w Polsce akty prawne, które 
wymuszają zmiany planów dot. terminu zorganizowania corocznego Walnego Zgromadzenia Członków 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Młoda Rodzina”. To ważne zgromadzenie, jak 
co roku, omawia sprawozdania finansowe i sprawozdania organów Spółdzielni za poprzedni rok, plany 
finansowo – ekonomiczne, plany remontów i konserwacji oraz ew. inne, ważne zamierzenia na rok 
bieżący i następne lata, a także stanowi forum do dyskusji na wiele istotnych tematów. 

Zwykle takie Walne Zgromadzenia nasza Spółdzielnia planowała na maj lub czerwiec, ale w tym roku 
będziemy musieli jeszcze poczekad, aż zmienią się regulacje prawne i Spółdzielnia będzie mogła podjąd 
decyzję o terminie zgromadzenia. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r. wprowadziło w Polsce stan epidemii, a ustawa z 
31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz zmiany niektórych innych ustaw – w skrócie „tarcza antykryzysowa 1.0”, wprowadziła 
w życie zapis, który nie pozwala na razie na zaplanowanie Walnego Zgromadzenia: „jeżeli ustawowy 
termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania przedstawicieli przypada w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w 
życie niniejszej ustawy  (tj. 31.03.2020 r.) lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu 
wejścia niniejszej ustawy ( tj. 31.03.2020 r. ) – ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania 
tego stanu”. 

Z kolei Rozporządzenie Ministra Finansów z 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów 
wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, 
udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdao lub informacji 
przesuwa obowiązujące dotąd terminy zatwierdzania i składania w repozytorium dokumentów 
finansowych i sprawozdao o 3 miesiące.  

Mamy więc teoretycznie czas do września na przeprowadzenie naszego zgromadzenia, jednak mamy 
nadzieję na wcześniejsze zmiany sytuacji epidemiologicznej i odpowiednie złagodzenia zapisów 
prawnych – tak, by można było jak najszybciej wskazad termin Walnego Zgromadzenia niewiele 
późniejszy niż zwykle. 

Jest co prawda jeszcze ustawa z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z 
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zwana „tarcza antykryzysowa 2.0”, która umożliwia 
„podjęcie określonej uchwały przez walne zgromadzenie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległośd”, ale jesteśmy zdania, że byłaby to ostatecznośd - 
zorganizowanie zgromadzenia z możliwością także dyskusji, zadawania pytao, uzyskania wyjaśnieo i 
innych informacji, byłoby znacznie bardziej istotne dla członków Spółdzielni i to jest naszym celem. 

Najważniejsze dokumenty zostały już przygotowane i są udostępnione na portalu Spółdzielni 
www.mlodarodzina.pl w zakładce „Zarząd” w podzakładce „Sprawozdania finansowe i plany finansowo – 
ekonomiczne”. Każdy członek ma więc dostęp do sprawozdao Spółdzielni (sprawozdao finansowych, 
bilansu, rachunku zysków i strat za 2019 r.), do planów finansowo – ekonomicznych, składników opłat na 
2020 r, dla mieszkao, miejsc postojowych w garażu i na parkingu naziemnym. W przypadku 
jakichkolwiek problemów z logowaniem do portalu, np. zagubionym hasłem czy loginem, prosimy o 
sygnał do Spółdzielni na adres mailowy smlw@wp.pl. Również na ten adres prosimy przesyład wszelkie 
pytania lub propozycje. 

Organy Spółdzielni monitorują obecną sytuację i gdy tylko umożliwią to zmiany regulacji prawnych - 
niezwłocznie wyznaczą termin Walnego Zgromadzenia Spółdzielni. 

Pozdrawiam 

Jacek Galinowski 

Prezes Zarządu 

19 maja 2020 r. 
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