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INSTRUKCJA
określająca procedurę udostępniania dokumentów
członkom spółdzielni w Lipnie , os. Sikorskiego 19

z dnia 23.07.2008 toku

1.

Podstawę prawnąuprawnień czŁonka Spółdzielni stanowi przepis ań. 18 $2 i 3 ustawy Z
dnia 16 września 1982 roku prawo społdzie|cze ( tj. Dz. I]. nr 188 z 2003 roku poz. 1848 z
pożntejszymi zmianami ).

I. Postanowienia ogólne.

2.

Prawo zapoznania się z dokumentami Spółdzielni mająwyłącznie jej członkowie. Nie doĘczy to
prawa małŻonka i wierzyciela członka do przeglądania rejestru członków wynikającego z treści
ań. 30 ustawy prawo spółdzielcze.
Dokumenty Spółdzielni, o których mowa w punkcie 1 stanowią:

a ) Statut,
b ) regulaminy wydane na podstawie Statutu,
c) protokoły posiedzeń Zarządu oraz lchulały podjęte ptzęZ Zarząd z zastrzęŻęniem postanowień
punktu 3 i 4,
d ) protokoły i uchwały Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem punktu3 i 4,
e ) protokoły Walnego Zgromadzenta,
f ) protokóły lustracji, wnioski polustracyjnę oTaz informacje o ich realizacji,
g ) umowy zawarte ptZęZ Spółdzielnię z osobami trzecimi, z zastrzeŻęniem punktu 3,
h) roczne sprawozdania finansowe.

Spółdzielnia ma plawo odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi -
swoimi paftnerami ( dotyczy to osób fizycznych. prawnych i podmiotów nie posiadających
osobowości prawnej) w wypadku gdy naruszałoby to prawa tych osób,lub zachodzi uzasadniona
obawa, że informacje wykorzystane zostanąw sposób sprzeczny z interesami Spółdzielnt i przez
to zostanie vr"1rządzorta Spółdzielnl znaazna szkoda.
odmowa wglądu do umów winna byó odnotowana W rejestrze, o którym mowa w punkcie 12, a
członek Spółdzielni winien być pisemnie, w terminie 14 dnt, poinformowany o przyczynie
odmowy.

Członkowie nie mają wglądu do dokumentów zawterających dane podlegające ochronie na
podstawie przepisów ustawy z dnta 29 sierpnia I99] roku o ochronie danych osobowych ( tj.
Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 roku z póź' Zmianami). Dokumenty dotyczące ind1łvidualnych
Spraw członków i pracowników Spółdzielni są udostępniane osobom, których doĘczą oraz
innym podmiotom, których uprawnienia wynikająz odrębnych ustaw.

Członek Spółdzielni uprawniony jest do nieodpłatnego otrzymania odpisu ( kserokopii ) statutu
orazregulaminów wydanych na jego podstawie.

Członek ma prawo do odpłatnego ottzymania odpisów dokumentów, o którym mowa w pkt. 2
niniejszej instrukcji.

J.

4.

5.

6.
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II. Postanowienia szczegółowe.

7/ Udostępnianie dokumentu ( dokumentów ) odb1rva się na pisemny wniosek członka ( zał. Nr 1.)

8i Udostępnianie dokumentów odb)r'va się wyłącznie w siedzibie Spółdzielni oraz w jej jednostkach
or gantzacyjnych - siedzibach admini stracj i o siedlowych.

9 l Członek ma prawo wglądu do dokumentów Spółdzielni w obecności pracownika, który te
dokumenty przygotował i udostępnił.

10/ Pracownik, przed udostępnieniem dokumentów' zobowiązany jest do ustalenia toŻsamości
osoby składającej wniosek i sprawdzenia w rejestrze członków Spółdzielni faktu członkostwa
osoby zainteresowanej .

11/ Udostępnianie zainteresowanemu członkowi dokumentów powinno nastąpió bez zbędnej
zwłoki, w miarę mozliwości tego Samego dnia lub w innym uzgodnionym terminie, nie póŹntej
jednak ntŻw ciągu 14 dni od złoŻenia wniosku.

12 l Fakt udostępnienia dokumentów winien być odnotowany w rejestrze stanowiącym zaŁ' 2.

I3l Wykaz obowiązujących w Spółdzielni regulaminów prowadzi i aktualizuje dział
administracyjno ' członkowskt oraz przekazuje informacje w tym zakresie pozostałym jednostkom
or gantzacy jnym S półd zielrl'

74 l Dane osobowe członków Spółdzielni podlegają zabezpieczeniu zgodnie z postanowieniami
ustawy o ochronie danych osobowych. Dostęp do zbiorów danych osobowych członków mają
wyłącznie osoby do tego upowaznione przez Prezesa Zarządu .

Ill.Postanowienia końcowe

Instrukcj a zatwrctdzona zostaLa przęz
Protokół rłr 912008 .

Zarząd w dniu 23.07.2008 roku ,DecyĄa nr .61 l 2008 ,

l Zarząd l
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Załapznik nr 1 do Instrukcji z dnia 7.1I.2006 roku określającej procedurę udostępniania członkom
SpółdzielniMięszkaniowej w Lipnie, os. Sikorskiego l9 dokumentacji społozieńi.

Lipno, dnia

/ Imię i nazwisko człoŃa l

/ adres zamieszkania /
w Lipnie

/ adres posiadanego iokalu /

/ cechy dokumentu tozsamości /

Na podstawie art. 18 $ 2
z 2003 roku, nr 188 poz.
dokumentacji Spółdzielni

WNIOSEK
ustawy z dnia 16.09.1982
późniejsrymi zmianami )

roku prawo spółdzielcze ( tj' Dz'U.
proszę o udostępnienie następującej

pkt. 3

1848 z

/ wpisać nazwędokumentacji /

;il;;';;; ;;;*d.,u^', u p;;,k"d;h i;f#".I ":ł: ffi:?x",lii;u ;'jr"#:"'11
wykorzystam ich w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni, która mogłaby narazić na szkodę
Spółdzielnię. oświadczam, że znane są mi przepisy statutu doĘczące obowiąków członka
Spółdzielni oraz skutki prawne nie przesttzegania Ęch przepisow.

l cz''łtelny podpis członka spółdzielni /

Dalsze adnotacje :

),. Powyżsry dokument otrzymałem do wglądu w dniu

l czytelny podpis członka Spółdzielni /

l cz'l,Ąelny podpis pracownika Spółdzielni
dokumentacj ę Spółdzielni Mieszkaniowej

udostępniającego
w Lipnie /


