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1' Członęk Społdzielni ma prawo ottzymania:

a) odpisu statutu i regulaminów,
b) kopii uchwał organów Spółdzielni,
c) kopii protokołów obrad organów Spółdzielni,
d) kopii protokołów lustracji,
e) kopii rocznych sprawozdań finansowych,
I kopii faktur i umów zawieranychprzez Spółdzielnię z osobami trzecimi.

2. Koszty spotządzanta odpisow i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu
i regulaminÓw uchwalonych na jego podstawie, pokrywa członek Społdzielni
wnioskujący o ich otrzymanie.

3' osoby nie będące członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do
lokali albo prawo własności lokali, jak i spadkobiercy tych osób i członków spółdzielni
mająprawo Żądanla wydania zaświadczenia dot. lokalu' odpisu statutu, oraz dotyczących
ich praw regulaminów.
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1. odpisy statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu są wydawane członkom
spółdzielni w tęrminię 7 dni od złoŻenta wniosku o ich wydanie, zaś kopie pozostałyclr
dokumentów określonych w $ 1 ust. 1 lit b_f w terminie nie dłuŻszym niz 30 dni.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin wydania dokumentów okręślonych w
$ 1 ust. 1 lit b-f moŻebyć wydłuzony do 60 dni.

Ż' odpisy statutu Spółdzielni i regulaminów wydawane są CzłoŃom Społdzielni
nieodpłatnie, w jednym egzemplaruu. Kolejne wydanie tych samych dokumentów jest
odpłatne.

3. Dokumenty określone w $ 1 ust. 3 są wydawane w terminie nie dłuzszym niz 7 dni od
złoŻeniawniosku o ich wydanie.
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1' Dokumentywymienionew $ 1ust. 1pktb - f sąwydawanenapisemnywniosekCzłonka

Spółdzielni, po uprzednim uiszczeniu ustalonej opłaty'

2. Dokumenty wymienione w $ 1 ust' 3 są wydawane na pisemny wniosek wskazanych w
tym przepisie osób, po uprzednim uiszczeniu ustalonej opłaty.
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l. Udostępnienie członkowi Społdzielni dokumentów do wglądu moŻe nastąpić:

a) w siedzibie Społdzielni, w dni robocze, w godzinach przyjęć interesantów,
b) wyłącznie w obecności pracownika Społdzielni,
c) po uprzednim umówieniu terminu spotkania
d) na pisemny wniosek członka Społdzielni, wskazujący w zakresie wglądu do umów
zawieranych z osobami ttzectmt przyczynę i cel żądania wglądu.
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l. Upoważniony pracownik Spółdzielni ma obowiązek:

a) sprawdzić, czy osoba ubiegająca się o wydanie odpisu, kopii czy wgląd do
dokumentów, o którym mowa w s 1 ust.1, jest członkiem Spółdzielni, czy osobą o ktorej
mowa w $ I ust. 3 niniejszego regulaminu;
b) zarejestrowaó wniosęk.

2' Zarząd Społdzielni może odmowiÓ wglądu do dokumentów, o których mowa w $ 1 ust. 1

pkt f, jeżeli:
a) naruszałoby to prawa osób trzecich,
b) istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach
sprzecznych z interesem Społdzielni i jej członków, prZęZ co moze im v'ryrządzić szkodę'

3. odmowa udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust' 2, wyraŻana jest na piŚmie,
w ciągu 21 dni od dnia złożenta pisemnego wniosku.

Członek, któremu odmówiono wglądu do umów Zawlęranych przez Spółdzielnię z osobami
trzecimi' moŻę złoŻyc wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do
udostępnienia tych umów. Wniosek naleŻy złożyc w terminie 7 dni od doręczenia członkowi
pisemnej odmowy.
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Wysokość opłat za sporządzanie kopii dokumentów określa Załączntk nrl ,,cennik opłat" do
niniej szego Regulaminu.
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1. Społdzielnia prowadzi rejestr wydanych odpisów i kopii dokumentów oraz wglądu, w
ktorym wpisuje się:

a) datę wpływu wniosku,
b) imię i nazwisko oraz numer i serię dokumentu stwierdzającego tozsamoŚć
wnioskodawcy,
c) wykaz wydanych i udostępnionych do wglądu dokumentów,
d) wysokość pobranej opłaty,
e) podpis członka,
0 datę wydania dokumentu.

2. Do rejestru załącza się wnioski członków o wydanie dokumentów oraz kopie wysłanych
odpowiedzi.
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Za sporuądzenie odpisu i kopii oraz wgląd do dokumentów wystawiane są faktury VAT.
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Podstawa prawna:

1) ar1. 18 $ 2 ust.3 i art.93 $ 2ustawy zdnla 16 września1982 r. - Prawo spółdzielcze
(Dz. U. 2003.1 88. 1 848 z póŹniĄszvmi zmianami),

2) art. 8/1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. _ o społdzielniach mieszkaniov\rych
(Dz. U. 2003.I 1 9. 1 1 1 6 z póżńejszvmi zmianami).

3) tozdział I art. 6 pkt: I,Ż,3 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 t. zpóŹniejszymi zmianami.

4) par. 9 pkt: 7,2,3,4 Statutu Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-
Mieszkaniowej ,,SAM-81'' tekst jednolity uwzględniający zmiany statutowe uchwalone
pruez Walne Zgromadzenie Członków na posiedzenie w dniu 14 czetwca2)l3 r.

Zastępca PreZeSa Zarządu
Główny Księgowy

RenaŁa

Prezes Zarządu

Ryszard Rak



Załącznik Nr 2
do uchwały Zarządu
Nr 2015 05 04 I z dnia 04.05.2015 r.

Załącznik r'. 1 do Regulamin u udostęp niania d oku m entów

CENNIK OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE LUB SPORZĄDZENIE KOPII
DOKUMENTÓW MPSBM,,SAM-81''

CENNIK oPŁAT ZA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DLA oSoB NIE BĘDĄCYCH
CZŁoNKAMI MPSBM ooSAM-8l''

Wydanie zaświadczenia dot. lokalu mieszkalne 60 zł netto

Do cen naleŻy doltczyc podatek vAT.

Zastęp ca Preze s a Zar ządu
Główny Księgowy

Prezes Zarządu

'-U'L
Ryszard Rak

L.p.
WyszczegÓlnienie

Dokumenty archiwalne Dokumenty roku biezącego

1 strona <ole.jna strona 1 strona <olejna strona

I Koszt 1 arkusza A-4 0'05zł netto 0,05 zł netto c,05 zł netto 0,05 zł netto

Ż. KosŻ 1 arkusza A-3 0.10 ż netto 0,10 zł netto 0,10 zł netto 0,10 zł netto

3.

Koszt eksploatacji
xero zajednąstronę
A-3

I zlnetto I ńnetto 7 zf netto 1 ż netto

4.

Koszt eksploatacji
xero zajednąstronę
A-4

0'60 ż netto 0,50 zł netto 0,60 zł netto 0,50 zł netto

5.

KosŻ pracownika za
przygotowanie do
wglądujednej sznrki
dokumentu

4 zŁnetto 0zł Ż'5 zł netto 0zł

6.
opłataza
zaświadczenie dot.
lokalu

0zł 0zł 0zł 0zł



Załącznik Nr 3

do uchwały Zarządu
Nr 2015*05_04_1 z dnicł 04.05.2015 r'

Nr wniosku

Warszawa, dnia..

Wniosek o wydanie kopii dokumentów

Ja nizej podpisany '......legitymujący się

podpis wnioskodawcy

oświadczam, tŻ Żądane dokumenty zostały mi udostępnione do wglądu l otrzymałem kopie/
odpisy w dniu

podpis wnioskodawcy

* Niepotrzebne skreślić
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