
 

 

Regulaminy w spółdzielniach mieszkaniowych 

po zmianie Ustawy o SM 

 
Lublin 20.02.2018r  - IBB Grand Hotel Lublinianka, ul. Krakowskie Przedmieście 56 

(godziny szkolenia 10:00 - 15:00) 

 

Sejm 20 lipca 2017 r. zmienił ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych 

Nowe przepisy wymuszają zmianę regulaminów obowiązujących w spółdzielni. 

W materiałach uczestnicy otrzymują 5 wzorcowych regulaminów. 

Dodatkowo na szkoleniu będą omówione nowe problemy i wytyczne działania spółdzielni 

mieszkaniowych od 9 września 2017 r. oraz orzeczenia wydane po zmianie prawa. 

 

369,00 zł + VAT/os. 

W cenie szkolenia: (autorskie materiały szkoleniowe, przybory piśmiennicze, serwis kawowy, 

obiad w restauracji, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia) 

 

W programie szkolenia m.in. : 

- Najnowsze wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa i problemy w zakresie działania 

spółdzielni mieszkaniowych po 9 września 2017 r. 

- Statut a regulaminy w spółdzielniach mieszkaniowych. 

- Regulamin gospodarki finansowej. 

- Regulamin funduszu udziałowego 

- Regulamin funduszu zasobowego 

- Regulamin ponoszenia i rozliczania kosztów inwestycji 

- Regulamin wkładów 

 

Wykładowca  Pan Dariusz Wociór –  radca prawny. 
Wieloletni pracownik dużej spółdzielni mieszkaniowe w Warszawie (praktyk), zajmujący się obsługą prawną spółdzielni i 

wspólnot. Pisze i opracowuje dokumenty wewnętrzne w spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach tj. statuty, regulaminy, 

uchwały i umowy. Absolwent wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie  Skłodowskiej w Lubinie. Ukończył Studia 

Przygotowania Pedagogicznego i posiada uprawnienia do nauczania. W 2010 r. uzyskał licencję zawodową w zakresie 

zarządzania nieruchomościami. Autor publikacji  z zakresu prawa spółdzielczego m.in. Rzeczpospolita i wydawnictwo CH Beck. 

Doświadczony i lubiany wykładowca. 

 

Program Szkolenia: 

1. Najnowsze wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa i problemy w zakresie działania 

spółdzielni mieszkaniowych po 9 września 2017 r. 

2. Regulacje prawne i orzecznictwo dotyczące treści regulaminów 

3. Statut a regulaminy 

4. Zasady zmian regulaminów 

5. Wzorcowa uchwała w sprawie zmiany regulaminu 

 

 

 



 

 

 

6. Kompetencje organów w zakresie zmiany regulaminów 

7. Obligatoryjne regulaminy w spółdzielni mieszkaniowej 

8. Dodatkowe regulaminy usprawniające działanie spółdzielni mieszkaniowej 

9. Regulamin gospodarki finansowej  – niezbędne elementy, zasady redakcji – wzór w materiałach 

10. Regulamin funduszu udziałowego  – niezbędne elementy, zasady redakcji – wzór w materiałach 

11. Regulamin funduszu zasobowego  – niezbędne elementy, zasady redakcji – wzór w materiałach 

12. Regulamin wkładów  – niezbędne elementy, zasady redakcji – wzór w materiałach 

13. Regulamin ponoszenia i rozliczania kosztów inwestycji  – niezbędne elementy, zasady redakcji – 

wzór w materiałach 

14. Podsumowanie szkolenia, omówienie przewidywanych zmian prawnych w spółdzielniach 

mieszkaniowych 

Formularz Zgłoszeniowy 

Regulaminy w spółdzielniach mieszkaniowych 

po zmianie Ustawy o SM 

Termin szkolenia 20 luty 2018 godzina 10:00 – 15:00 

Miejsce szkolenia 
Lublin , ul. Krakowskie Przedmieście 56,  

IBB Grand Hotel Lublinianka 

Cena szkolenia 369 zł + VAT 

Państwa dane rozliczeniowe: 

 

Nazwa spółdzielni/firmy: 

 

 

 

Adres:  

NIP:  

Forma płatności Przelew po otrzymaniu faktury. 

Osoby zgłaszane na szkolenie 

Lp. Imię i Nazwisko: Stanowisko: 
Telefon bezpośredni 

do osoby zgłaszanej: 

Adres email do osoby 

zgłaszanej: 

1. 
 

 

   

2. 
 

 

   

3. 
 

 

   

4.     

 

 

…….……………. 

Data i podpis 

Przy zgłoszeniu  minimum 2 osób – 5% rabatu ! 

Zgłoszenie przez stronę www.kcrp.pl – dodatkowe 5% rabatu ! 

 

Zgłoszenia proszę przesyłać faksem na numer (32) 700 79 19 lub mailowo na adres biuro@kcrp.pl 


