
REGULAMlN UDosTĘPNlANlA DoKUMENToW
czŁoNKoM sPoŁDztELN! MlEszKANloWEJ ,,FAMPA'' W JELENIEJ GoRzE

Regulamin niniejszy określa zasady realizacji przez słuzby Społdzielni prawa członków do
wglądu i otrzymania odpisów dokumentów Społdzielni'
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1. Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo:
1) otrzymania nieodpłatnie odpisu Statutu i wydanych na podstawie tego Statutu

regulaminow.
2) zaznajamiania się z uchwałami organÓw Spółdzielni, protokółami obrad organów

Społdzielni, protokółami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami
zawieranymi przez Społdzielnię z osobami trzecimi,

3) otrzymania kopii uchwał organÓw Społdzielni i protokołów obrad organow Społdzielni,
protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów
zawieranych przez SpÓłdzielnię z osobami trzecimi. Roczne sprawozdanie finansowe
będzie udostępnione członkom po zbadaniu przez biegłego rewidenta lub weryfikacji
przez Komisję Rewizyjną RN oraz po zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków
Społdzielni, na którym sprawozdanie będzie przedstawiane do zatwierdzenia. Koszty
sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów pokrywa przed odbiorem tych kopii
członek SpÓłdzielni wnioskujący o ich otrzymanie' WysokośÓ opłat za odpisy i kopie
ustala Zarząd'

2. Spółdzielnia moŻe odmówić członkowi wglądu do umÓw zawieranych z osobami
trzecimi, jezeli naruszałoby to prawa tych osób lub jezeli istnieje uzasadniona obawa,
Że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem
Społdzielni i przez to wyrządzi Społdzielni znaczną szkodę. odmowa powinna byÓ
Wyrazona na piśmie.

3. Społdzielnia moŻe odmówić wglądu do informacji, ktore znajdują się w dokumentach
Społdzielni (w tym protokołach obrad organów, ich uchwałach itp') które to informacje
są chronione odrębnymi przepisami.

Jezeli W dokumentach znajdują Się dane osobowe lub tajemnice kontrahentów
Społdzielni, udostępnione dokumenty zostaną przygotowane W taki sposób, aby
powyzsze dane nie zostały ujawnione wnioskodawcy.

Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez SpÓłdzielnię
z osobami trzecimi, może złoŻyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie
Społdzielni do udostępnienia tych umÓw. Wniosek naleŻy złoŻyć w terminie siedmiu dni
od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.
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1. Pisemny wniosek członka Społdzielni o udostępnienie dokumentÓw naleŻy złoŻyć

Zarządowi Społdzie l n i'

2. Wniosek powinien zawierać:
o wykaz dokumentów, ktÓre mają byĆ udostępnione,
. cel Żądania udostępnienia dokumentów.

4.

5.
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1. Zarząd udostępnia przewidziane prawem dokumenty w kazdy wtorek w godzinach od
1400 do 't600 w terminie 8 dni od złoŻenia wniosku, o którym mowa W s 2'

2' Zaznajamianie się członka z dokumentami Spółdzielni będzie odbywało się w obecnoŚci
wyznaczonego przez Zarząd pracownika Spółdzielni lub członka Zarządu.
W przypadku dokumentacji Rady Nadzorczej wskazana jest obecność jej przedstawiciela.

3. Jezeli wpłynie kilka wniosków o udostępnienie dokumentow W tym samym dniu, to
Zarząd wyznacza indywidualny termin (godzinę) dla kazdego z członków, ktorzy złoŻyli
wniosek.

4' Czas przeznaczony jednorazowo dla jednego wnioskodawcy nie moŻe byÓ dłuŻszy niŻ
60 minut.

5. Pomieszczenie, W którym będą przebiegały opisane w s 3 czynności wyznacza
kaŻdorazowo Zarząd'

6. Po uzyskaniu przez Społdzielnię od dostawcÓw usług informatycznych rozwiązan
i możliwoŚci technicznych, które pozwolą na udostępnianie wyłącznie członkom
Spółdzielni dokumentów na stronie internetowej (na podstawie indywidualnych loginow
i haseł), Zarząd zamieszcza dokumenty organow Spółdzielni w zakresie zaaprobowanym
przez Radę Nadzorczą.
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1. Kopie dokumentÓw wydawane Są za potwierdzeniem otrzymania.

Regulamin niniejszy został pnyjęty pnez Radę Nadzorczą uchwałą nrłffeLnI8 z dnia 20.04.2018 r.
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Załącznik nr 1 do,,Regulaminu udostępniania dokumentów członkom SM ,,FAMPA"

Jelenia GÓra, dnia

lmię inazwisko

Adres

i ól ói iói ń ió, |; iió i i
Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej,,FAM PA''
w Jeleniej Górze

WNIOSEK
Na podstawie ań'81 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst
jednolity D.U z 2013.1222z poźniejszymi zmianami) oraz art.18 $2 pkt 3 is3 ustawy z dnia 16
września 1982 r. Prawo Społdzielcze (tekst jednolity D.U z 2017.1560 z póŹniejszymi zmianami)
orazw oparciu o ,, Regulamin udostępniania dokumentów członkom SM ,,FAMPA'', Wnioskuję o:

1. Sporządzenie iwydanie mi kserokopii niżej wymienionych dokumentów, w celu:

Zobowiązuję się do wniesienia opłaty, o któĘ mowa W s 1 ww Regulaminu przed otrzymaniem
dokumentów objętych wnioskiem.
Kserokopie wnioskowanych dokumentów zobowiązuję się: odebrać osobiście, nie udostępniać ich
osobom trzecim, nie powielać ani nie rozpowszechniac w zaden inny sposob.

al

2. Umożliwienie mi zaznajomienia się z następującymi dokumentami w celu:

oświadczam, Że zapoznałem/am się z Regulaminem udostępniania dokumentow członkom SM
,,FAMPA" oraz pzepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i zobowiązuję się do ich
pzestzegania' Zobowiązuję się równieŻ do zachowania w tajemnicy danych uzyskanych na
podstawie niniejszego wniosku. oświadczam, Że wszelkie dane uzyskane w wyniku dostępu do
powyzszych dokumentÓw wykorzystam do wykonania moich praw członka Społdzielni - wyłącznie
w interesie ogołu członkÓw Spółdzielni i bez naruszenia praw osÓb tzecich oraz pozostałych
członków Społdzielni'

Serla i nr dowodu osoÓlsfego data i podpis

Nr członkowski
Data i podpis pracownika



Decyzja Zarządu

Wniosek został rozpatrzony przezZarząd pozytywnie / negatywnie.

Uzasadnienie decyzji w pzypadku odmowy:

Zarząd

Realizacja wniosku

1. Potwierdzam odbiór w dniu kserokopii następujących dokumentów:

''...'.'.''.''''.'..'.

W iloŚci sztuk.

Wpłacono dnia/nr KP/ podpis członka
kwota

podpis pracownika

2. Potwierdzamzaznajomienie się w dniu '..'... z następującymi dokumentami:

Podpis członka Podpis pracownika


