
 

 

Walne Zgromadzenie w Spółdzielniach Mieszkaniowych  

po zmianie ustawy o SM. 

 

Szczecin 16.04.2018 r. Hotel Rycerski, ul. Potulicka 1a 
 

309,00 zł + VAT/os. 

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

obiad w restauracji, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia) 

 

W Programie m.in.: 

 

- Zawiadamianie i zwoływanie walnego zgromadzenia.  

 

- Postępowanie w przypadku trwających postępowań wewnątrz-spółdzielczych i sądowych dotyczących 

wystąpienia ze spółdzielni, wykluczenia i wykreślenia. 

 

- Udział w walnym zgromadzeniu pełnomocników, ich weryfikacja oraz treść i wiarygodność 

pełnomocnictw szczególnych. 

  

- Walne zgromadzenie, a zebranie przedstawicieli członków. 

 

 

Wykładowca  Pani Krystyna Królewiak  - Ciechanowska - Doświadczony Radca Prawny Zarządców 

Nieruchomości, ceniony wykładowca Krajowej Rady Spółdzielczej tematyki związanej z prawem 

spółdzielczym i ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, lustrator. Autor licznych publikacji prasowych 

związanych z prawem spółdzielczym. 

 

 

 

Program Szkolenia : 

1. Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz innych ustaw z dnia  20 lipca 2017 roku. 

2. Walne Zgromadzenie w 2018 roku. 

 



 

 

3. Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej przyjęte po nowelizacji ustawy. 

a) Zawiadamianie i zwoływanie walnego zgromadzenia. 

b) Porządek i rozpoczęcie obrad. 

c) Postępowanie w przypadku trwających postępowań wewnątrz-spółdzielczych i sądowych dotyczących 

wystąpienia ze spółdzielni, wykluczenia i wykreślenia. 

4. Pełnomocnictwo zgodnie ze zmianą art. 8 ³ ust. 1¹. 

5. Udział w walnym zgromadzeniu pełnomocników, ich weryfikacja oraz treść i wiarygodność 

pełnomocnictw szczególnych. 

6. Kompetencje Walnego Zgromadzenia. 

a) Art. 38 Prawa Spółdzielczego. 

b) Walne Zgromadzenie w częściach. 

7. Obrady walnego zgromadzenia. 

a) Regulamin walnego zgromadzenia. 

b) Prezydium i komisje. 

c) Głosowanie na walnym zgromadzeniu. 

d) Skuteczność i reasumpcja uchwał walnego zgromadzenia. 

e) Absolutorium dla członków zarządu. 

f) Wybory członków rady. 

8. Dokumentacja obrad walnego zgromadzenia. 

a) Protokół walnego zgromadzenia. 

b) Przerwanie obrad walnego gromadzenia. 

9. Walne zgromadzenie, a zebranie przedstawicieli członków. 

10. Aktualne orzecznictwo sądowe. 

 

 



 
 

 

Formularz Zgłoszeniowy 

Walne Zgromadzenie w Spółdzielniach Mieszkaniowych  

po zmianie ustawy o SM. 

Termin Szkolenia 16 kwiecień 2018 r. godzina 10:00 – 15:00 

Miejsce Szkolenia Szczecin ul. Potulicka 1a, Hotel Rycerski  

Cena Szkolenia 309 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 do osoby 

zgłaszanej: 

Adres email do osoby 

zgłaszanej : 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

4. 

 

    

5. 

 

    

 

…….……………. 

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 

 

 


