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PRZYJMOWANIE SKARG*/WNIOSKÓW*

1) Komórka organizacyjna Spółdzielni odpowiedzialna za załatwienie sprawy
Zarząd Spółdzielni/Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska”
Komórka organizacyjna Spółdzielni właściwa ze względu na podział kompetencji

2) Wykaz dokumentów potrzebnych do załatwienia sprawy:
1. protokół przyjęcia skargi*/wniosku* wniesionej ustnie (druk),
2. skarga (pobierz druk),
3. wniosek (pobierz druk),
4. kserokopie dokumentów uzasadniających złożenie skargi*/wniosku*,
5. dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),

3) Wysokość opłat
Wniosek jest wolny od opłat.

4) Miejsce złożenia dokumentów
Wymagane dokumenty wnioskodawca składa na jeden z poniższych sposobów: 
1. Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Górczewska”  Biuro  Zarządu,  ul.  Doroszewskiego  4,

01-318 Warszawa, 
2. podczas  przyjęć  interesantów przez  członków Zarządu  spółdzielni  (za  wyjątkiem dni

ustawowo wolnych od pracy):
1) Prezes Zarządu - poniedziałek 1600 – 1800,
2) Zastępca Prezesa ds. Technicznych i Eksploatacji - poniedziałek 1400 – 1600,
3) Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych i Finansowych - poniedziałek 1400 – 1600,

3. podczas dyżuru członków Rady Nadzorczej w każdy poniedziałek w godz. 1700 – 1800,
w siedzibie Biura Zarządu, pok. 118 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy),

4. za pośrednictwem operatora pocztowego,
              Ważne:

1. Aktualny harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej SM "Górczewska"                 
                     zamieszczony jest na stronie www.smgorczewska.pl oraz przy pok. 101 w siedzibie Biura
                   Zarządu Spółdzielni.

2. Przyjecie  skargi*/wniosku*  przez  członków  Zarządu  następuje  po  wcześniejszym
ustaleniu terminu spotkania za pośrednictwem pracownika sekretariatu.

3. Skargi  i  wnioski  mogą  być  składane  lub  przekazane  do  Spółdzielni  Mieszkaniowej
„Górczewska” w Warszawie, przez: 
1) mieszkańców,
2) przedstawicieli firm zewnętrznych współpracujących ze Spółdzielnią,  
3) podmioty, z którymi Spółdzielnia ma zawarty stosunek cywilno prawny,
4) władze  i  instytucje  państwowe,  organizacje  polityczne  i  społeczne  oraz  przez

redakcje 
           radiowe, prasowe i telewizyjne. 
4. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie

zadań  przez  właściwe  organy  Spółdzielni,  przez  jej  pracowników,  naruszanie
praworządności lub słusznych interesów członków Spółdzielni albo innych osób, a także
przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. 

5. Przedmiotem wniosku może być w szczególności:  ulepszenie organizacji,  wzmocnienie
praworządności,  usprawnienie  pracy  i  zapobieganie  nadużyciom,  ochrona  własności

https://smgorczewska.pl/images/documents/Karty_uslug/DZIAL_ZAMORZADOWO_ORGANIZACYJNY/NSO%202%20-%20D%2001.pdf
https://smgorczewska.pl/images/documents/Karty_uslug/DZIAL_ZAMORZADOWO_ORGANIZACYJNY/NSO%202%20-%20D%2003.pdf
https://smgorczewska.pl/images/documents/Karty_uslug/DZIAL_ZAMORZADOWO_ORGANIZACYJNY/NSO%202%20-%20D%2002.pdf


społecznej, lepsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców. 
6. Bez rozpoznania pozostawia się  skargi  i  wnioski  niezawierające imienia i  nazwiska

(nazwy) oraz adresu wnoszącego.
5) Termin odpowiedzi lub załatwienia sprawy oraz sposób doręczenia

1. Załatwienie  skargi  i/lub  wniosku  przez  Zarząd  Spółdzielni  polega  na  rozpatrzeniu
wszystkich  okoliczności  sprawy,  jej  rozstrzygnięcia,  wydania  poleceń  lub  dokonania
odpowiednich wystąpień, usunięcia stwierdzonych uchybień i przyczyn ich powstawania
oraz  pisemnego  zawiadomienia  w  sposób  wyczerpujący  składającego  skargę  i/lub
wniosek o sposobie jej załatwienia w terminie 30 dni od dnia przyjęcia skargi*/wniosku*
chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.

2. Termin rozpatrywania spraw wniesionych przez członków do Rady Nadzorczej nie może
być dłuższy niż 2 miesiące (§ 20 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska”
w Warszawie),

3. Możliwy odbiór osobisty, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem
gospodarza nieruchomości do skrzynki pocztowej.

W razie niemożności załatwienia skargi, czy wniosku w terminie, zawiadamia się Wnoszącego
o podjętych czynnościach w celu rozpatrzenia sprawy, podając nowy przewidywany termin
udzielenia odpowiedzi.

6) Tryb odwoławczy
1. Sprawy  pomiędzy  członkiem  spółdzielni,  a  SM  „Górczewska”  rozstrzygane  są

w postępowaniu  wewnątrzspółdzielczym.  W  każdym  stadium  postępowania
wewnątrzspółdzielczego członek może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.
(§ 20-23 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska” w Warszawie).

2. Tryb  postępowania  w sprawach innych  niż  określone w pkt.  1,  określają  przepisy
prawa powszechnie obowiązującego.

7) Podstawa prawna
1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska” w Warszawie;       

8) Załączniki
1. Protokół przyjęcia skargi*/wniosku* wniesionej ustnie (druk),
2. Skarga (pobierz druk),
3. Wniosek (pobierz druk).
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