
Regulamin udost ępniania dokumentów 
członkom Brzezi ńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 
§ 1 

Regulamin udostępniania dokumentów członkom Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
zwany dalej Regulaminem został opracowany na podstawie : 

- ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., 
Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.), 

-  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.), 

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 
2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), 

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych 
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne 
służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024),  

- Statutu Brzezińskiej  Spółdzielni Mieszkaniowej, zwanej dalej Spółdzielnią.  
 

§ 2 
1. Członek Spółdzielni ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów wydanych na 

podstawie Statutu, zaznajamiania się z uchwałami organów Spółdzielni, protokołami 
obrad organów Spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, 
a także umowami zawieranymi przez Spółdzielnię z osobami trzecimi.  

2. Członek Spółdzielni ma prawo otrzymania kopii uchwał organów Spółdzielni i protokołów 
obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz 
faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi.  

3. Kopie uchwał dotyczące spraw indywidualnych członków Spółdzielni i pracowników nie są 
udostępniane.  

4. Koszty sporządzania odpisów i kopii dokumentów, o których mowa w ust. 2, z wyjątkiem 
statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek Spółdzielni 
wnioskujący o ich otrzymanie.  

5. Koszty sporządzenia odpisów i kopii dokumentów określa Zarząd Spółdzielni. 
6. Wysokość opłat za wydanie dokumentów ustala Uchwałą Rada Nadzorcza, a płatność 

dokonywana jest na rachunek bankowy Spółdzielni. 
7. Statut, regulaminy Spółdzielni, Uchwały organów Spółdzielni oraz protokoły z posiedzeń 

Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Członków oraz inne dokumenty mogą być 
udostępnione również w formie elektronicznej poprzez stronę internetową Spółdzielni 
zgodnie z zasadami określonymi odrębnym regulaminem. 

 

§ 3 
1. Udostępnienie kopii lub odpisów dokumentów, o których mowa w § 2 odbywa się na   

pisemny wniosek członka Spółdzielni. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do 
niniejszego Regulaminu. 

2. Zarząd Spółdzielni rozpatruje wniosek w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku 
przez Spółdzielnię.  

3. Dokumenty wydaje członkowi Spółdzielni komórka organizacyjna wytypowana do ich 
przygotowania po zweryfikowaniu dowodu uiszczenia opłaty. Członek Spółdzielni 
potwierdza na piśmie otrzymanie wnioskowanych dokumentów. 

 

§ 4 
1. Członek Spółdzielni może wystąpić z pisemnym wnioskiem, którego wzór stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, do Spółdzielni o udostępnienie dokumentów, o 
których mowa w § 2 do wglądu w siedzibie Spółdzielni. 

2. Zaznajamianie się z dokumentami odbywa się raz w tygodniu, w czwartki, w godzinach 
pracy Spółdzielni, w pokoju nr 3. 



§ 5 
1. Zarząd Spółdzielni może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami 

trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że 
członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni i 
przez to wyrządzi Spółdzielni szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie.  

2. Zarząd Spółdzielni może odmówić wydania kopii faktur i umów zawartych przez 
Spółdzielnię z osobami trzecimi, jeżeli w ocenie Zarządu mogłoby to naruszyć prawa tych 
osób lub zagrażać interesowi Spółdzielni. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie.  

3. Odmowa udostępnienia dokumentów następuje przede wszystkim z powodu ochrony 
tajemnicy handlowej, do której przestrzegania Spółdzielnia jest zobowiązana na 
podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów.  

4. Członek Spółdzielni, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych z osobami 
trzecimi może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do 
udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
członkowi pisemnej odmowy. 

 

§ 6 
1. Członek Spółdzielni, który otrzymał kopie dokumentów, o których mowa w § 2 nie może 

udostępniać tych dokumentów osobom trzecim, powielać ich ani rozpowszechniać w inny 
sposób.  

2. Członek Spółdzielni ma obowiązek zachować w tajemnicy dane, o których dowiedział się 
podczas przeglądu lub z otrzymanych kopii dokumentów.  

3. Członek Spółdzielni może wykorzystać dane uzyskane z dokumentów, tylko w celach 
związanych ze Spółdzielnią i w jej  interesie.  

4. Wykorzystanie udostępnionych dokumentów w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz 
innymi przepisami prawa lub w sposób zagrażający interesowi Spółdzielni, osób trzecich 
lub innych członków Spółdzielni może być zgłoszone przez Zarząd Spółdzielni do 
organów ścigania.  

 

§ 7 
1. Pracownik Spółdzielni, który udostępnia członkowi Spółdzielni dane osobowe ma 

obowiązek zaznajomienia go z treścią Regulaminu oraz zasadami wynikającymi z ustawy 
o ochronie danych osobowych.  

2. Członek Spółdzielni, który uzyskał dostęp do dokumentów składa oświadczenie, że 
zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że będzie przestrzegał zasad wynikających z 
Regulaminu i przepisów o ochronie danych osobowych. Wzór oświadczenia stanowi 
Załącznik Nr 3 do Regulaminu.  

 

§ 8 
1. Spółdzielnia prowadzi „Rejestr udostępniania dokumentów”, w którym wpisuje się: 

- datę, 
- imię i nazwisko oraz numer członkowski osoby, która zaznajamiała się z 

dokumentami, 
- godzinę rozpoczęcia i zakończenia zaznajamiania się z dokumentami, 
- wykaz udostępnianych / skopiowanych dokumentów, 
- dane i podpis osoby udostępniającej dokumenty w imieniu Spółdzielni, 
- podpis członka, który zaznajamiał się z dokumentami. 

2. Do rejestru załącza się wnioski członków o udostępnienie dokumentów do wglądu lub 
skopiowania oraz kopie wysłanych odpowiedzi. 
 

Regulamin udostępniania dokumentów członkom Brzezińskiej  Spółdzielni Mieszkaniowej 
został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Uchwałą Nr 35/2013 z dnia  27.06.2013 
i wchodzi w życie z dniem 27.06.2013 r.  
 

Sekretarz Rady Nadzorczej           Przewodnicz ący Rady Nadzorczej 
( na oryginale regulaminu stosowne podpisy ) 



Załącznik Nr 1  
 
...........................................................                                    Brzeziny, dnia ...........................................  
            (imię i nazwisko)  
 

........................................................... 
            (adres)  
 

........................................................... 
          (numer telefonu kontaktowego) 

Brzezińska Spółdzielnia Mieszkaniowa  
ul. Głowackiego 7/11 

95-060 Brzeziny  
 

WNIOSEK O OTRZYMANIE KOPII DOKUMENTU/DOKUMENTÓW 
 
Oświadczam, że jestem członkiem Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (numer 
członkowski ..............................) i na podstawie art. 81 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych wnoszę o:  
-  otrzymanie kserokopii dokumentu/dokumentów*) w sprawie :  
 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

w celu : 
 

 ................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

Uzgodniony termin otrzymania/udostępnienia*)  
 

................................................................................................................................................................. 
 
 

..............................................  
                                                                                                                                                         (podpis wnioskodawcy)  
_______________________________________________________________________________________________________________  
 

DECYZJA W ODNIESIENIU DO ŻĄDANIA UDOSTĘPNIENIA 
DOKUMENTU/DOKUMENTÓW 

 
Wyrażam /Nie wyrażam*)zgodę/y*) na udostępnienie ................................................................ 

............................... .................................................................................................................... 

przyczyna odmowy : .................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................  

 

 
........................................................................  

                                                                                                                                (data i podpis Zarządu BSM)  



 
Na podstawie dowodu wpłaty nr ............................................... w dniu ................................. 
przekazano dokument/dokumenty*), jak niżej:  
 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................  

 
Potwierdzam odbiór kserokopii wyżej wymienionego dokumentu / wymienionych 
dokumentów*) i oświadczam, że powziętych informacji nie wykorzystam sprzecznie z 
przepisami prawa, jak również w celach naruszających interes Spółdzielni, której jestem 
członkiem. 
 
 
 

 ...........................................................  
                                                                                                                                        (data i podpis wnioskodawcy) 
 
........................................................  
(podpis pracownika załatwiającego wniosek)  
 
 
 
*) niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 
 
...........................................................                                    Brzeziny, dnia ...........................................  
            (imię i nazwisko)  
 

........................................................... 
            (adres)  
 

........................................................... 
          (numer telefonu kontaktowego) 

Brzezińska Spółdzielnia Mieszkaniowa  
ul. Głowackiego 7/11 

95-060 Brzeziny  
 

WNIOSEK O OTRZYMANIE DO WGLĄDU DOKUMENTU/DOKUMENTÓW 
 
Oświadczam, że jestem członkiem Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (numer 
członkowski ..............................) i na podstawie art. 81 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych wnoszę o:  
-  udostępnienie do wglądu w siedzibie Spółdzielni dokumentu/dokumentów*) w sprawie :  
 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

w celu : 
 

 ................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

Uzgodniony termin otrzymania/udostępnienia*)  
 

................................................................................................................................................................. 
 
 

..............................................  
                                                                                                                                                         (podpis wnioskodawcy)  
_______________________________________________________________________________________________________________  
 

DECYZJA W ODNIESIENIU DO ŻĄDANIA UDOSTĘPNIENIA 
DOKUMENTU/DOKUMENTÓW 

 
Wyrażam /Nie wyrażam*)zgodę/y*) na udostępnienie ................................................................ 

............................... .................................................................................................................... 

przyczyna odmowy : .................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................  

 

 
........................................................................  

                                                                                                                                (data i podpis Zarządu BSM)  



 
W dniu ........................................ udostępniono dokument/dokumenty*), jak niżej:  
 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................  

 
Potwierdzam udostępnienie wymienionego dokumentu / wymienionych dokumentów*) i 
oświadczam, że powziętych informacji nie wykorzystam sprzecznie z przepisami prawa, jak 
również w celach naruszających interes Spółdzielni, której jestem członkiem. 
 
 
 

 ...........................................................  
                                                                                                                                        (data i podpis wnioskodawcy) 
 
........................................................  
(podpis pracownika załatwiającego wniosek)  
 
 
 
*) niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 3 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem udostępniania dokumentów 

członkom Brzezińskiej Spółdzielni mieszkaniowej oraz przepisami dotyczącymi ochrony 

danych osobowych i zobowiązuje się do ich przestrzegania.  

Jednocześnie zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych uzyskanych w 

wyniku wglądu do dokumentów / z otrzymanych kopii dokumentów. 

Jednocześnie oświadczam, że dane uzyskane w wyniku dostępu do dokumentów 

wykorzystam wyłącznie w interesie Spółdzielni i jej członków, bez pokrzywdzenia praw osób 

trzecich i pozostałych członków Spółdzielni. 

 
 
 
 

………........................……………………. 
                                                                                                                          data, czytelny podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U C H W A Ł A  N R   41/2013 
 

Rady Nadzorczej Brzezi ńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
z dnia 19 wrze śnia  2013  r. 

 
w sprawie:  zatwierdzenia kalkulacji opłat za wykonanie kserokopii 

dokumentów udostępnionych członkom Spółdzielni 
 
Działając na podstawie art. 8 1 ust. 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz   
§ 2 pkt  6 Regulaminu udost ępniania dokumentów członków BSM zatwierdzonego 
w dniu  27.06.2013 roku Uchwał ą RN Nr 35/2013 Rada Nadzorcza uchwala,                  
co nast ępuje: 
 
 

§ 1. 
 

Rada Nadzorcza ustala wysokość opłaty  za wydanie kserokopii dokumentów 
udostępnionych członkom Spółdzielni : 

-  wykonanie jednostronnej odbitki formatu A4  – 0,44 zł brutto/szt, 
-  wykonanie dwustronnej odbitki formatu A4    – 0,47 zł brutto/szt, 
-  wykonanie jednostronnej odbitki formatu A3  – 0,54 zł brutto/szt, 
-  wykonanie dwustronnej odbitki formatu A3    – 0,57 zł brutto/szt, 
 

 
§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
Na uprawnionych do głosowania 11 członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu obecnych 
było 11 członków Rady Nadzorczej.  
Za podjęciem niniejszej Uchwały  głosowało 11 członków Rady Nadzorczej, przeciw    
było 0, wstrzymało się 0 członków Rady Nadzorczej. 
 
 
 

Sekretarz Rady Nadzorczej           Przewodnicz ący Rady Nadzorczej 
 
 

( na oryginale uchwały stosowne podpisy ) 
 
 
 
 


