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Na podstawie art.91 ustawy z dnia 16 września I98f r. - Prawo spółdzie|cze oraz umowy
przeprowadzona została Iustracja pełna działaInościSpółdzieIni '
Lustracja obejmowała całoksztatt działaInościSpótdzieIni za okres
01.01.2011 r. do 31.1.2.201.4

od ostatniej Iustracji, tj.

od

r.

Badanie Iustracyjne zgodnie z zawartq umoWq nie obejmowało badania sprawozdań
finansowych w rozumieniu art. 88a ustawy Prawo SpótdzieIcze jak również weryfikacji rozIiczeri
kosztorysowych.
UstaIenia Iustracjiwynikajq ze stwierdzonych faktów na podstawie przedłożonych Iustratorowi
dokumentów oraz wyjaśnień złożonych przez członków Zarzqdu i pod|egłych im pracowników
SpółdzieIni.

Usta|enia z |ustracji zawarte sq w protokole, który łqcznie z niniejszym listem po|ustracyjnym
stanowi integralnq całość.Protokół |ustracji został podpisany bez zastrzeżen przezZarzqd SpótdzieIni.
W okresie objętym Iustracjq w Spótdzielni obowiqzywał statut dostosowany do ustaw: Prawo
spółdzie|cze i ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, a ostatnie zmiany statutu zostały uchwa|one
przez Wa|ne Zgromadzenie w dniu 24.06.2013 r. Wewnętrzny system normatywny Spółdzielni
tworzq unormowania Wewnętrzne o charakterze regu|aminowym wynikajqce ze statutu i jego
potrzeb, które sq na bieżqco aktua|izowane. Nie wszystkie zapisy ujęte w statucie, dotyczqce
przedmiotu działa|nościsĄ przez Spółdzie|nię rea|izowane. Niemniej komp|etność i poprawność
merytoryczna obowiqzujqcych w SpółdzieIni unormowań WeWnętrznych nie budzi zastrzeżeń.

Schemat o.rganizacyjny Spółdzie|ni oraz Regu|amin unormowano decyzjami Rady Nadzorczej
jest dostosowany do zadań iska|i prowadzone1przez Spółdzie|nię działaInościizapewnia prawidłowe
jej funkcjonowanie' Wskazane byłoby opracowanie jedno|itego Regu|aminu wraz ze strukturq
organizacyjnq. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej zgodne jest
z obowiqzujqcymiw tym zakresie przepisami.
Wa|ne Zgromadzenia zwoływane były z częstot|iwościq, w terminie oraz W sposób okreś|ony
w statucie. Dokumentacja z zebrań tych organów jest komp|etna i właściwieprzechowywana.

Lustracja nie wykazała uchybień bqdź nieprawidłowościW zakresie częstotliwości,
terminowości i sposobu zwołania WaInych Zgromadzeń przeprowadzonych w |atach 201'1'-201'4.
Zastrzezen nie budzi także przebieg obrad tego organu oraz sposób ich dokumentowania.
NIP 526-025.04-98 REGON 000511344 Warszawski Bank Spółdzie|czy
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Rada Nadzorcza zgodnie

z

zakresem swoich statutowych kompetencji zajmowała się
najważniejszymi sprawami zwiqzanymi z działaInościq SpótdzieIni oraz sprawowała bieżqcq kontrolę
i nadzór nad pracq Zarzqdu. Podejmowane na posiedzeniach Rady Nadzorczej uchwały wynikały z jej
statutowych kompetencji.
Zarzqd SpółdzieIni pracował zgodnie z uchwa|onym przez Radę Nadzorczq regu|aminem pracy
Zarzqdu. Na posiedzeniach zajmował się sprawami wynikajqcymi ze statutu oraz prob|emami
dotyczqcymi bieżqcej działaInościSpółdzieIni, podejmujqc poza decyzjami w sprawach członkowskich,
również decyzje zwiqzane z biezqcq działaInościqSpółdzieIni.

Udokumentowanie pracy WaInych Zgromadzeń, Rady Nadzorczej orazZarzqdu i archiwizacja
doku mentów były prawidłowe.

Badania akt pracowniczych wykazały, iż sq one komp|etnę, a sposób ich prowadzenia
odpowiada Wymogom okreś|onym w Rozporzqdzeniu Ministra Pracy i Po|ityki Socja|nej z dnia 28
maja 1996 roku, z późniejszymi zmianami' SpółdzieInia posiada ReguIamin pracy oraz Regulamin
wynagradzania pracowników, nie stwierdzono przypadków niedostosowania tych unormowań do
Kodeksu Pracy, jak i nieprawidłowościw zakresie dokonanych wypłat wynagrodzeń d|a pracowników
SpółdzieIni.
Spółdzie|nia wdrożyta system kontro|i gospodarczej i ochrony mienia, a przyjęte rozwiqzania
oraz sposób ich rea|izacji nie budzq zastrzeżeń.

Z ustaleń |ustracji wynika, iż na koniec fol4 r.stan prawny gg,73%gruntów pozostajqcych
we wtadaniu Spółdzie|ni był uregu|owany, a prawidłowośćdziatań Spółdzie|ni zmierzajqcych do
uporzqdkowania stanu prawnego pozostałych gruntów nie budzi zastrzezeń. Cały majqtek SpółdzieIni
objęty jest ubezpieczeniem.

Badania dotyczqce spraw cztonkowsko - mieszkaniowych wykazały poprawnośćdziałań
Zarzqdu wtym zakresie, a dokumentacja członkowska oraz okreś|one Prawem spótdzie|czym iustawę
o spółdzieIniach mieszkaniowych rejestry sq kompletne i prowadzone właściwie.

W świet|e usta|eń

|ustracji

w badanym okresie

Spółdzie|nia nie prowadziła działa|ności

inwestycyjnej.

Przeprowadzony W czasie Iustracji selektywny przeg|qd zasobów mieszkaniowych wykazał,
iż sq one utrzymywane W czystości i na|eżytym stanie estetyczno-porzqdkowym moż|iwym do
ustaIenia W trakcie wizuaInego przeg|qdu, natomiast stwierdzone przypadki niedomogów
W utrzymaniu stanu technicznego budynków były zarejestrowane i zostaty zakwaIifikowane do
usunięcia w wyniku dokonanych przez SpółdzieInię kontroIi okresowych.

Z ustaleń |ustracji wynika, że Spółdzie|nia prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości
ewidencję i roz|iczenie kosztów i przychodów zgodnie z art. 4 ust' 41 ustawy o spółdzie|niach
mieszkaniowych. Ponadto Spółdzie|nia zgodnie z art. 6 przywołanej ustawy usta|a i wykazuje
w księgach rachunkowych wynik finansowy odrębnie d|a każdej nieruchomości.
Lustracja nie wykazała nieprawidłowości działań Spółdzie|ni w zakresie gospodarki loka|ami
użytkowymi i wydzierżawiania wo|nych powierzchni, a umowy zawarte z najemcami i dzierżawcami
wypełniajq dyspozycje Kodeksy cywiInego oraz zawierajq postanowienia chroniqce interesy
SpółdzieIni.

Lustracja wykazała, iż z wszystkimi dostawcami usług komunaInych SpółdzieInia zawarła
umowy, których postanowienia zapewniajq ochronę jej interesów.

W

okresie objętym Iustracjq SpółdzieInia przeprowadziła okresowe przeg|qdy stanu

technicznego zasobów stanowiqce podstawę do okreś|enia jej potrzeb remontowych i sporzqdzenia
rocznych rzeczowo - finansowych pIanów remontów. Przeg|qdy te zostały przeprowadzone
w zakresie i z częstotIiwościq okreś|onymiwymogami obowiqzujqcych przepisów.

W świet|eusta|eń |ustracji d|a wszystkich budynków zatożono ksiqżki obiektu budow|anego
spełniajqce wymogi określone w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 |ipca 2003 roku w
sprawie ksiqżki obiektu budowlanego, a sposób ich prowadzenia odpowiada wymogom okreś|onym
W tym Rozporzqdzeniu.
Spółdzie|nia posiada też dostosowane do aktua|nych potrzeb uregu|owania w zakresie
napraw Wewnqtrz |oka|i, które rozgraniczajq obowiqzki remontowe SpółdzieIni i użytkowników |okali,
zobowiqzujq mieszkańców do dbania o na|eżyty stan budynków i |oka|i oraz obejmujq pełny kata|og
spraw zwiqzanych z utrzymaniem w na|eżytym stanie techniczno - porzqdkowym i estetycznym
zasobów mieszkaniowych. Wg stanu na koniec 201.4 r' wszystkie budynki zostały wybudowane
z uwzg|ędnieniem norm ciep|nych; sq wyposażone w |iczniki zuzycia ciepła i wody, w indywiduaIne
opomiarowanie zużycia ciepła i wody wyposażone sq wszystkie |oka|e. Zgodnie z art. 4 ust. 41
znoweIizowanej ustawy o spółdzieIniach mieszkaniowych SpółdzieInia prowadzi ewidencję wptywów
i wydatków funduszu remontowego odrębnie dIa każdej nieruchomości, a rozwiqzanie to
wprowadzono od 1.01.2008 r.
Roboty remontowe w zasobach SpótdzieIni reaIizowane były przez obcych wykonawców
wyłanianych przez Zarzqd SpółdzieIni w formie przetargowej i bezprzetargowej, a umowy zawarte
z tymi wykonawcami zapewniały na|eżyta ochronę interesów SpółdzieIni. Natomiast naprawy
i konserwacje reaIizowane były przez własnych konserwatorów SpółdzieIni.

Nie stwierdzono nieprawidłowościw zakresie rea|izacji umów zawartych z wykonawcami
robót remontowych, ich udokumentowaniu i roz|iczaniu, a także w dokumentowaniu i roz|iczaniu
robót wykonanych przez konserwatorów SpółdzieIni. Zastrzeżeń nie budzi również sposób
sprawowania nadzoru nad rea|izowanymi remontami; sprawowaty go osoby |egitymujqce się
uprawnieniami budow|anymi i Wymaganymi zaświadczeniami, zatrudnione w miarę Występujqcych
potrzeb na podstawie stałej umowy, której postanowienia były przestrzegane.

W świet|e ustaleń |ustracji posiadany przez Spółdzielnię Regu|amin gospodarki finansowej
został uchwa|ony w 201.4 r. do znoweIizowanej ustawy o spółdzieIniach mieszkaniowych oraz statutu
Spółdzie|ni. Ewidencję księgowq Spółdzie|ni prowadzono na bieżqco w oparciu o Zakładowy P|an
Kont dostosowany do ustawy o rachunkowości, a także terminowo i prawidłowo sporzqdzone zostały
sprawozdania finansowe, które pod|egajq ustawowemu badaniu przez biegłego rewidenta.
Sprawozdania te zostały zatwierdzon e przez WaIne Zgromadzenie Członków i złożone
w uprawnionych instytucjach.

Na temat stosowania przez Spółdzie|nię nadrzędnych zasad rachunkowości (kontynuacji,
ciqgłości,ostrożnej Wyceny, memoriału i istotności) wypowiadały się podmioty przeprowadzajqce
badanie sprawozdań finansowych Banku za |ata objęte Iustracjq. W tym zakresie uwag zarówno
w opiniijak i raportach biegłych rewidentów nie stwierdzono.
Lustracja nie wykazała uchybień bqdŹ nieprawidłowości w prowadzeniu przez Spółdzie|nię
gospodarki kasowej oraZ W zakresie zgodności roz|iczeń kosztów ogólnych z Wymogami ustawy

rachunkowości' Nie stwierdzono również nieprawidłowości w zakresie rozliczeń SpółdzieIni
z członkami z tytułu przekształcenia własnościowegoprawa do |oka|u mieszka|nego W prawo
odrębnej własności.

o

Przeprowadzona Iustracja wykazała, ze SpółdzieInia Mieszkaniowa WIELKoPoLANKA
przestrzega przepisów prawa i postanowień statutu oraz uchwał i regu|aminów organów statutowych
izawartych umów.

Na podstawie przeprowadzonej Iustracji nie stwierdzono naruszenia przepisów
obowiqzujqcych a także reguIacji wewnętrznych.

ogó|nie

L,

W zakresie Iegalnościdziałania stwierdzono, że SpółdzieInia Mieszkaniowa WIELKoPoLANKA
z siedzibq W Poznaniu dzia|a zgodnie obowiqzujqcymi przepisami praWa, statutu,
regu|aminami i uchwałami organów statutowych SpółdzieIni,

2' W

zakresie rzete|ności stwierdzono, że przedstawiona do badania dokumentacja oraz

udzie|one przez pracowników SpółdzieIni wyjaśnieniasq zgodne ze stanem rzeczywistym oraz
dajq obraz naIeżycie wypełnionych obowiqzków przez organy statutowe SpółdzieIni.

3.

W zakresie gospodarności Spółdzie|ni stwierdzono prawidłowe gospodarowanie środkami
finansowymi, czego efektem sq wyniki finansowe Spółdzie|ni osiqgnięte w okresie objętym
Iustracjq.

Na tIe ustaIeń zawartych w protoko|e Iustracji, Krajowa Rada SpółdzieIcza przedstawia do reaIizacji
nw wnioski polustracyjne:

t.

Przestrzegać ustaWoWo ustalonych terminów zgłaszania zmian
Sqdowego oraz Urzędu Skarbowego.

2.
3.

opracować Regu|amin organizacyjny Wraz ze strukturq organizacyjnq.

do Krajowego

Rejestru

Dokonać aktua|izacji w statucie oraz We wpisie w Krajowym Rejestrze Sqdowym wykonywany
przed m iot działa Iności'

Przedstawiajqc powyższe wnioski Krajowa Rada Spółdzie|cza informuje, że zgodnie z art. 93
$ 4 Prawa spółdzie|czego, winny one być przedstawione przez Radę Nadzorczq najb|iższemu
Walnemu Zgromadzeniu.

