
REGULAMINI

UDosTĘPNIANIA

DoKUMEI\rÓw CZŁoNKoM
7

sPoŁDZIELt\I

MIESZKANIIOWEJ

im. J.I.KRASZEWSKIEGO

\il SOPOCIE



Regulamin
udostępniania dokumen tów Członkom

Spółdzielni Mieszkaniowej im. J.I.Kraszewskiego w Sopocie

s1

Podstawę prawną unorrnowań zawarĘch w niniejszym regulaminie stanowią

1. ustawa zdnia 16 września1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity
Dz.U - z 2003 r. Nr 1 1 8 poz. 1 848 z poźniejszymi zmianami),

2. ustawa z dnia 15 grudnia2000 r. o spółdzięlniach mieszkaniowych
(tekst jednolity Dz.IJ. z2003 r. Nr II9 poz.1116 zpóźniejszymi
zmianami),

3. ustawa z dnia 29 sierpnia L997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz.IJ. z2002 r. Nr 10l poz. 926 zpoźniejszymi
zmianami),

4. statut Spółdzielni Mieszkaniowej im. J.I.Kraszewskiego.
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I. Członkowie Spółdzielni im. J.I.Kraszewskiego zwanej w dalszej części
regulaminu,,Spółdzielnią' maj ą prawo do otrzymania odpi sów (kseio)
i wglądu do następujących dokumentów Sp_ni:

a/ Statutu i regulaminów uchwalonychprzezorgany Spółdzielni na
podstawie Statutu,

b/ innych unonnowań wewnę ttzny ch uchwalony ch pr zez organy
Spółdzielni'

c/ uchwał organów Spółdzielni - zwyłączeniem spraw osobowych,
d/ protokółów lustracji,
el rccznych sprawozdan finansowych,
f/ umów cywilno-prawnych zawieranych przez Spółdziel nię zosobami

trzecimi i faktur związany ch z Ęmi umowami.

2. Uprawnienia członków nie obejmujądostępu do treści protokółów i uchwał
organów Spółdzielni, których ujawnienie narus ryłoby przepisy ustawy o
ochronie danych osobowych.



$3

1. Koszty sporządzenia odpisów (ksera) dokumentów wymienionych w $ 2
pokrywa członek Spółdzielni wnioskujący o ich otrrymanie zawyjątkiem
Statutu i regulaminów uchwalonych na jego podstawie.

2. odpisy Statutu i regulaminów ($ 2 ust. 1 pkt.a) wydawane sączłonkom
Sp-ni nieodpłatnie w jednym egzempIarzu. Kolejne wydanie tych samych
dokumentów jest odpłatne - przy zastosowaniu $ 4.
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1. Wysokość opłat za sporuądzenie kopii dokumentów okreśIaZarząd Sp_ni

na podstawie kalkulacji kosztów stanowiącej załącznikNr 1 do niniejszego
Regulaminu.

2.Przed wydaniem kserokopii dokumentów, członek Sp-ni zobowięany jest do
okazania dowodu wpłaty nalezności zażądane odpisy (ksero).
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1. Członek ządający wydania odpisu (ksera) dokumentu lub wglądu do
dokumentów - winien złożyć do Spółdzielni pisemny wniosek (załącznik Nr
2 do niniejszego Regulaminu) zawierający dokładnąnazwę dokumentu' jego
zakres temaĘczny (tak by istniała mozliwośó identyfikacji określonego
dokumentu) oraz ewentualnie ilość kopii.

2. Wniosek powinien byó sporządzony czytelnie.

3. Jeżeli członek Spółdzielni nie określi zakresu temaĘcznego dokumentu,
wówczas otrzyma dokument wskazany we wniosku w całości.

4. Nie okazanie we wniosku rodzaju dokumentu jaki ma byó udostępniony,
moŻe skutkować pisemnąprośbą Zarządu o doprecyzowanie wniosku
osobiście.
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1. Wydanie kserokopii dokumentów następuje w siedzibie Spółdzielni.

2. Członęk Sp-ni kwituje ottrymanie ksero wnioskowanych dokumentów.
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3. Spółdzielnia zobowiązana jest wydać kserokopie dokumentów członkowi
zgłaszającemu Żądanie, nie później niŻ w ciągu 7 dni od daĘ zarej estrowania
wniosku przez Sp-nię - wyłączając dni wolne od pracy w Sp-ni. W
uzasadnionych prrypadkach termin moze ulec wydłuzeniu do 3-ch tygodni.

4. Wydawanie i Zapoznawanie się z dokumentami odbywa się w sekretariacie
Sp-ni;

- ponie działki godz. 1599 - 1699
- wtorki, środy i czwartki Eo dz. 1200 - 1400

$7

I. Członek Spółdzielni moze wystąpić pisemnie również o wgląd w dokumenĘ

Wszczególnione w $ 2 ust. 1 pk. a-f niniejszego Regulaminu.

2. Spółdzielnia zobowiązana jest do udostępnienia do wglądu Żądanychprzez
członka dokumentów z uwzględnieniem następuj ących ograniczen;

a/ nie ujawnia się danych osobowych,bądź tajemnic przedsiębiorstw, z
którymi Sp_nia współpracuje czyli danych chronionych przepisami
prawa,

b/ po ustaleniu terminu z zainteręSowanym członkięm, przeglądanie
odbywa się w pomieszczeniu wskazanym przez Sp-nię w obecności
pracownika Spółdzielni,

cl zabrania się skanowania, fotografowania i zapisywania w inny sposób
pr ze glądanych d o kumentó w.

3. Członek podpisem potwierdza, Że w określonym dniu zapoznał się z
dokumentami wymienionymi we wniosku.

$8

Zarząd S p ółdzi e lni zobowiryany j e st do zało żenia rej e stru wydawanych
dokumentów (odpi sów, ks ero) oraz udo stępnionych dokumentów.
W rejestrze odnotowuje się;
nr dow. osob. członka, nr członkowski, datę, imię i nazwisko otazI1r wniosku.
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I. Zaruąd Spółdzielni moze odmówić udostępnienia bądź wydania odpisu
(ksero) dokumentów jezeli naruszyłoby to prawa osób trzecich,lub istnieje
uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach
sprzecznych z interesem Sp-ni i jej członków, przez co moze wyrządzic
krąrwdę.

2. odmowa udostępnienia dokumentów (ust. I) wyrażana jest na piśmie w
ciągu 14 dni od dnia złoŻeniawniosku.

3. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych ptzęz Sp-nię,
możę złoŻyc wniosek do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Sp_ni do
udostępnienia tych umów w terminie 7 dni od doręczenia członkowi
pisemnej odmowy.
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W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się
postanowienia ustawy i Statutu Spółdzielni.



ZałącznikNr 1 do Regulaminu udostępruania
dokumentów członkom SM
im. J.I.Kraszewskiego w Sopocie

KALKULACJA KoszTÓw KsERo
STROI\-Y A.4

Kalkulacja jednostkowa jednej strony -

- mateńaĘ i sprzęt:

1. toner koszt ca250 zł.Ą4 000 str. A-4
1 strona: 0,02 zł.

2.papier ksero I ryza15 zł.l:500 kartek
1 kartka: 0,03 zł.

3. zvĘcie kserokopiarki 5 700 zł.16Iat
950 zł.: 14 000 stron: 0,07 zŁ.

4. prąd, ubezpieczenie, miejsce, podatki

Podsumowanie:

:0,008 zł.

0,020 zł. + 0,030 zŁ. + 0,070 zł.+ 0'008 zł. : 0,128 zł. + Y AT 0,029 zł. : 0116 zł.

Koszty ogółem:
dokumenĘv archiwalne dokumenty bieżące
1 strona kolejne 1 strona kolejne

- materiaĘ i sprzęt 0,L6 zł. 0,16 zł. 0,16 zł. 0,16 zŁ.

- kosź robocizny 8'74 zł. 4,34 zł.

Razem 8,90 7ł. 0,16 zł. 4,50 zł. 0,16 zł.
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ZałącnttkNr 2 do Regulaminu
udostępniania dokumentów członkom
SM im. J.I.Kraszewskiego w Sopocie

lmię i nazwisko wnioskodawcy

adres

Nr telefon Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
im. J.LKraszewskiego
ul. Kraszewskiego 31

81-815 Sopot
I WIYIOSEK

Na podstawie ustawy z 15 grudnia2O}} r. o spółdzielniach mieszkaniolvych (tekst
jednolĘ Dz.IJ z2003 r. Nr 119,poz.1116 zpóźn.zm.) orazustawy zdll.a16
września 1982r. Prawo spółdzielcze (tekstjednolity Dz.U z2003 r. Nr 188 poz.

18848 zpóźn. zm.) orazw oparciu o Regulamin udostępniania dokumentów

członkom Spółdzielni Mieszkaniowej im. J.I.Kraszewskiego w Sopocie wnioskuję o:

*1. Sporządzenie i wydanie mi kserokopii niżej wymienionych dokumentów,
Zoboviąruję się do wniesienia opłaty przed ich otrzymaniem.
Kserokopie wnioskowanych dokumentów zobowiąauj ę się odebraó osobiście.

seria i nr dow.osob. data i podpis

Nr członkowski

* niepotrzebne skreślió
data i podpis pracownika



podpis cźonka podpis pracownika


