
Regulamin określający zasady udostępniania członkom Spółdzielni Statutu Spółdzielni i Regulaminów, 
zaznajamiania się z Regulaminami Spółdzielni, protokołami obrad organów Spółdzielni, protokołami lustracji, 

rocznymi sprawozdaniami finansowymi oraz umowami zawieranymi przez Spółdzielnię z osobami trzecimi. 
 
Podstawa prawna: 
1. art. 81 ustawy z dnia15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych  (Dz.U. 2018 rok poz.845). 
2. § 10 ust. 1.10 oraz § 8 ust. 2 Statut SM Pracowników Nauki  
3. § 3 ustawy z dnia16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. 2018 rok  poz.1285). 
 
1. Członek Spółdzielni ma prawo otrzymać: 
1.1. odpis Statutu SMPN i uchwalonych na jego podstawie regulaminów – nieodpłatnie. 
1.2. kopie uchwał organów Spółdzielni, protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych 

sprawozdań finansowych faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi – na koszt Członka  
wnioskującego o ich otrzymanie. 

 
2. W celu otrzymania dokumentów określonych w punkcie 1 Członek Spółdzielni zobowiązany jest złożyć na dziennik 

podawczy Spółdzielni wniosek – wg załączonego do niniejszego regulaminu wzoru. Wniosek musi być oryginalnie 
podpisany  przez zainteresowanego Członka  Spółdzielni.  

 
3. Członek Spółdzielni ma prawo wglądu do rejestru Członków SMPN oraz prawo przeglądania własnych akt 

członkowskich, z których ma prawo otrzymać kopie  wskazanych dokumentów za odpłatnością określoną przez 
Zarząd Spółdzielni. 

 
4. Zarząd Spółdzielni przekazuje Członkowi Spółdzielni wnioskowane kopie dokumentów w terminie 30 dni od daty 

wpływu wniosku. 
 
5. Wydanie kopii faktur i umów zawartych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi następuje po rozpatrzeniu przez 

Zarząd Spółdzielni czy wydanie kopii faktur lub umów nie narusza praw osób trzecich, ewentualnie czy istnieje 
uzasadniona  obawa, że Członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni 
i przez to wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę.      

 
6. W przypadku odmowy wydania kopii faktur i umów Zarząd Spółdzielni powiadamia Członka na piśmie w terminie 

14 dni od dnia otrzymania wystąpienia o udostępnienie umowy lub faktur.  
 
7. Członek, któremu odmówiono wydania kopii umowy lub faktur może złożyć wniosek do Sądu Rejestrowego 

o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia umowy. Wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
Członkowi pisemnej odmowy.  

 
8. Koszty sporządzania odpisów i kopii w/w dokumentów, z wyjątkiem Statutu i regulaminów uchwalonych na 

podstawie Statutu, pokrywa Członek Spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie. 
 
9. Członek Spółdzielni może domagać się udostępnienia do wglądu w biurze Spółdzielni dokumentów wymienionych 

w punktach 1 i 3 niniejszego regulaminu. 
 
10.  Przeglądanie dokumentów o których mowa w punkcie 9 niniejszego regulaminu odbywa się pod nadzorem 

pracownika Spółdzielni po uzgodnieniu terminu udostępnienia dokumentów. 
 

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 13.12.2018roku uchwałą 
nr 5/12/2018. 

 

Tracą moc „Zasady  udostępniania członkom Spółdzielni Statutu Spółdzielni i Regulaminów, zaznajamiania się z Regulaminami Spółdzielni, protokołami obrad 
organów Spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi oraz umowami zawieranymi przez Spółdzielnię z osobami trzecimi.”  
zatwierdzone przez  Radę Nadzorczą S.M. Pracowników Nauki uchwałą nr 4/10/2013 na posiedzeniu w dniu 17.10.2013r. 

 

 



Wzór wniosku - załącznik do Regulaminu określającego zasady udostępniania członkom Spółdzielni Statutu Spółdzielni i Regulaminów (…). 

 
 

WNIOSEK 
 
o udostępnienie/wydanie kopii niżej wymienionych dokumentów: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
      (nazwa dokumentu) 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
     (należy podać cel zaznajomienia się z dokumentem) 
 
 

1. Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych) oświadczam, że 
jestem świadomy/a że otrzymanie kopii, przeglądanie, fotografowanie, sporządzanie notatek 
dokumentów zawierających dane osobowe chronione w/w przepisami, które weszły w życie 25 maja 
2018r, odpowiadam za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, powstałe w związku 
z nienależytym przetwarzaniem przez mnie powierzonych danych osobowych, zagrożone jest karą  
grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech. 
 

2. Na podstawie §10. ust. 1.10. Statutu Spółdzielni, Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do 
umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje 
uzasadniona obawa, że członek Spółdzielni wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych 
z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę. 

 
3. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. 

 
 

4. O terminie i sposobie udostępnienia /wydania/ kopii  w/w dokumentów lub odmowie ich wydania, 
proszę poinformować mnie telefonicznie lub pisemnie w ciągu 30 dni od daty złożenia 
przedmiotowego wniosku. 
Wiadomym mi jest, że warunkiem otrzymania kopii dokumentów /z wyjątkiem Statutu 
i regulaminów/ jest uregulowanie opłaty związanej z ich wydaniem. 

 
 
 
      ………………………………………….. 
       (czytelny podpis członka Spółdzielni) 
 

 
 

Potwierdzenie odbioru: 
Potwierdzam odbiór wnioskowanych dokumentów. 
 
 
………………………………………………….. 
(Data i czytelny podpis członka Spółdzielni) 

 


