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2.

Cztonek Spotdzielni ma prawo zaznajamiania si? z uchwatami organow Spotdzielni,

protokotami obrad organow Spotdzielni, protokotami lustracji, rocznymi sprawozdaniami

finansowymi Spotdzielni oraz z umowami zawieranymi przez Spotdzielni? z osobami trzecimi

- w biurze Zarz^du Spotdzielni lub w Administracji danego Osiedla, w dniach i godzinach ich

urz?dowania.

3.

Cztonek Spotdzielni ma prawo otrzymania odpisu Statutu i regulaminow Spotdzielni,

uchwalonych na podstawie Statutu, oraz kopii uchwat i protokotow obrad organow

Spotdzielni, protokotow lustracji, rocznych sprawozdah finansowych Spotdzielni oraz faktur

i umow zawieranych przez Spotdzielni^ z osobami trzecimi.

4.

1. Zaznajamianie si^ z dokumentami nast?puje po uprzednim:

1) ztozeniu przez zainteresowanego cztonka do Zarz^du Spotdzielni, pisemnego

wniosku o udost?pnienie dokumentow do wgl^du, wskazuj^cego rodzaj

dokumentow, o ktorych mowa w  2 niniejszego Regulaminu, z ktorymi cztonek

REGULAMIN

UDOST^PNIANIA DOKUMENTOW CZLONKOM WARSZAWSKIEJ
SPOLDZIELNI MIESZKANIOWEJ ,,OCHOTA"

1-

Niniejszy Regulamin zostat opracowany na podstawie:

1.ustawy z dnia 16 wrzesnia 1982 roku - Prawo spotdzielcze (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.

1285) zwana dalej ,,Ustaw^ - Prawem Spotdzielczym",

2.ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spotdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2018r.

poz. 845 z pozn. zm.), zwanej dalej ,,Ustaw^ o spotdzielniach mieszkaniowych",

3.Rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UE.L119 z 04.05.2016)

- zwane „ RODO",

4.ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.

1000 z pozn. zm.),

5.innych obowi^zuj^cych przepisow prawa,

6.obowi^zuj^cego Statutu Warszawskiej Spotdzielni Mieszkaniowej ,,Ochota" z siedzib^

w Warszawie, (odpowiednio ,,Statut" i ,,Spotdzielnia").



Spotdzielni chce si? zapoznac. Wzor wniosku stanowi zat^cznik nr 1 do niniejszego

Regulaminu.
2) uzgodnieniu mi?dzy zainteresowanym cztonkiem Spotdzielni a Zarz^dem (lub

upowaznion^ przez Zarz^d osob^) terminu udost?pnienia dokumentow do wgl^du.

2.Zaznajamianie si^ cztonka z dokumentami odbywa si? w obecnosci oddelegowanego

pracownika Spotdzielni.
3.Cztonek  Spotdzielni ma prawo samodzielnego wykonywania fotokopii dokumentow,

wskazanych w  3 niniejszego Regulaminu, ktore zostaty mu udost?pnione do wgl^du.

4.Fotografowanie dokumentow, o ktorych mowa powyzej, moze odbywac si? jedynie gdy

nie zawieraj^ one danych osobowych.

5.

1.Cztonek Spotdzielni ma prawo wyst^pic z wnioskiem o sporz^dzenie odpisu lub kopii

dokumentow wskazanych w  3 niniejszego Regulaminu.

2.Pisemny wniosek o sporz^dzenie odpisu lub kopii dokumentow powinien zawierac:

1)dane osobowe cztonka (imi? i nazwisko, adres lokalu w zasobach Spotdzielni, adres

zamieszkania),

2)wykaz dokumentow, o ktore wnosi,

3)zobowi?zanie si? do uiszczenia optaty na pokrycie kosztow sporz^dzenia odpisow

i kopii dokumentow.

3.Wzor wniosku, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej stanowi zat^cznik nr 2 do niniejszego

Regulaminu.

6.

1.Koszty sporz^dzania odpisow lub kopii dokumentow, o ktorych mowa w 3 niniejszego

Regulaminu, z wyj^tkiem Statutu i regulaminow uchwalonych na podstawie Statutu,

pokrywa cztonek Spotdzielni wnioskuj^cy o ich sporz^dzenie.

2.Ustala si? optat? za wykonanie 1 (jednej) strony kopii (kserokopii) dokumentow :
1)dla dokumentow biez^cych dost?pnych od r?ki0,50 zt  za stron?A4
2)dla dokumentow biezgcych wymagaj^cych

odszukania i przygotowania1,50 zt za stron? A4

3)dla dokumentow archiwalnych8,20 zt za stron? A4

zgodnie z kalkulacj^ stanowi^c^ zat^cznik nr3do niniejszego Regulaminu.

3.Kwot?  wymienion^  w ust. 2  nalezy  wptacic na wskazany rachunek bankowy

Spotdzielni.

4.Sporz^dzenie i wydanie wnioskodawcy kserokopii lub odpisu dokumentow nast?puje po

okazaniu dowodu wptaty naleznosci za ich sporzqdzenie.

5.Dokumenty biez^ce dotyczq  danego  roku, w ktorym cztonek  wyst^pit o kopie

dokumentow  i  roku  poprzedniego.  Dokumenty  archiwalne  dotycz^  okresu

wczesniejszego (2 lata iwi?cej), ale nie wczesniej niz 10latwstecz.



Niniejszy Regulamin zostat   przyj?ty uchwat? Rady Nadzorczej   nr  32/2019 z dnia
15.04.2019 r.

7.

1.Spotdzielnia prowadzi rejestr cztonkow wnioskuj?cych o udost?pnienie im do wgl?du

dokumentow, o ktorych mowa     2 niniejszego Regulaminu lub wnioskuj?cych

o sporz?dzenie ich odpisow lub kopii.

2.W rejestrze, o ktorym mowa w ust. 1, odnotowuje si^:

1)dat? ztozenia wniosku cztonka Spotdzielni o udost?pnienie do wglgdu dokumentow

lub ich wydanie,
2)dane osobowe cztonka Spotdzielni, ktory zaznajamiat si? z dokumentacj? b?dz

otrzymat kopi? lub odpis (imi? i nazwisko, adres lokalu w zasobach Spotdzielni,

ad res zamieszkania),

3)wykaz udost?pnianych do wgl?du lub skopiowanych dokumentow,

4)dane osobowe (imi? i nazwisko) i podpis pracownika, udost?pniaj?cego dokumenty

w imieniu Spotdzielni i w obecnosci ktorego cztonek zapoznawat si? z dokumentami,

5)informacje, czy cztonek Spotdzielni, ktoremu udost?pniono dokumenty, wykonywat

ich fotokopie,

6)informacj? o przekazaniu dokumentow (data, tryb).

7)uwagi, w ktorych wpisuje si? m.in. opis sytuacji,   gdy cztonkowi Spotdzielni

odmowiono wgl?du do dokumentow, wraz z opini? prawn^.

3. Rejestr, o ktorym mowa powyzej, dost?pny jest tylko dla pracownikow Spotdzielni.

8.

1.Spotdzielnia moze odmowic cztonkowi Spotdzielni wgl?du do umow zawieranych

z osobami trzecimi, jezeli naruszatoby to prawa tych osob lub jezeli istnieje uzasadniona

obawa, ze cztonek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem

Spotdzielni i  przez  to  wyrz^dzi  Spotdzielni  znaczn? szkod?. Odmowa  wraz

z uzasadnieniem powinna bye wyrazona na pismie.

2.Cztonek Spotdzielni,  ktoremu odmowiono wgl?du do umow zawieranych  przez

Spotdzielni? z osobami trzecimi, moze  ztozyc do s?du  rejestrowego wniosek

o zobowigzanie Spotdzielni do udost?pnienia tych umow. Wniosek nalezy ztozyc

w terminie 7 dni od dnia dor?czenia cztonkowi pisemnej odmowy.

3.Prawo cztonka Spotdzielni do udost?pnienia mu do wgl?du dokumentow oraz otrzymania

ich odpisow lub kserokopii nie obejmuje tresci dokumentow Spotdzielni, ktorych

ujawnienie naruszytoby przepisy o ochronie danych osobowych.

4.Jezeli w dokumentach znajduj? si? dane osobowe innych osob niz wnioskodawca lub

inne dane chronione, dokument zostanie tak przygotowany, aby dane te pozostaty

nieujawnione.

5.Cztonek Spotdzielni zobowigzany jest do nierozpowszechniania i nieupubliczniania

w jakiejkolwiek formie udost?pnionych dokumentow pod rygorem odpowiedzialnosci

karnej i odszkodowawczej, zgodnie z oswiadczeniem stanowi?cym zat?cznik nr 4 do

niniejszego Regulaminu.



Nazwisko i podpis osoby
udost^pniaj^cej dokumenty do wgl^du

*niepotrzebne skreslic

Wypelnia Spoldzielnia:

Decyzja Zarz^du:

Dokumenty udost^ pniono do wgl^du w dniu
Uwagi (w tym informacja czy wykonywano fotokopie):

Podpis

WNIOSEK
O UDOST^PNIENIE DOKUMENTOW DO WGL^DU ORAZ WYKONYWANIA

FOTOKOPII*

Prosz^ o udost^pnienie do wgl^du oraz do wykonywania fotokopii* nizej wymienionych
dokumentow:

Imi^ i nazwisko czlonka Spoldzielni

Adres lokalu w zasobach Spoldzielni

Adres zamieszkania

Numer telefonu

Zal^cznik nr 1 do Regulaminu udost^pniania dokumentow czlonkom WSM ,,Ochota"

Warszawa, dnia



Nazwisko i podpis pracownikapokwitowanie odbioru kopii dokumentow

4) przygotowanie dokumentow do wykonania fotokopii 0,30zl za stron?
Liczba stron A-4 x 0,30zl = zl-wplacono dnia ..

2)dla dokumentow biez^cych, wymagaj^cych odszukania i przygotowania - 1,50 zl za stron^
Liczba stron A-4 x l,50zl =zl - wplacono dnia

3)dla dokumentow archiwalnych- 8,20zl za stron?
Liczba stron A-4 x 8,20zl = zl - wplacono dnia

podpis

Wypelnia Spoldzielnia:

Decyzja Zarz^du:
Uwagi:

Wyliczenie oplaty:
1) dla dokumentow biez^cych dost?pnych od r^ki - 0,50zl za stron^
Liczba stron A-4 x 0,50zl =zl - wplacono dnia

Zobowi^zuj? si? do uiszczenia kosztow sporz^dzenia odpisu/kserokopii na konto

Spoldzielni:
PKO BP S.A. XV O/Warszawa nr 65 1020 1156 0000 7902 0006 5920

Adres lokalu w zasobach Spoldzielni

Adres zamieszkania

Numer telefonu

WNIOSEK
O SPORZADZENIE IWYDANIE : ODPISU, KSEROKOPH DOKUMENTOW

SPOLDZIELNI

Prosz? o sporz^dzenie i wydanie odpisu/ kserokopii nizej wymienionych dokumentow:

Zal^cznik nr 2 do Regulaminu udost?pniania dokumentow czlonkom WSM ,,Ochota"
Warszawa, dnia

Imi? i nazwisko czlonka Spoldzielni



6. Kwerenda dokumentow:
a)Dost^pnych od r^ki0,30 zl
b)Biez^cych wymagaj^cych odszukania1,30 zl
c)Archiwalnych8,00 zl

Ogolem koszt wykonania 1 strony ksero (A 4) dla dokumentow
biezs^cych dost^pnych od r^ki0,50 zl
Ogolem koszt wykonania 1 strony ksero (A 4) dla dokumentow biez^cych
wymagaj^cych odszukania1,50 zl
Ogolem koszt wykonania 1 strony ksero (A 4) dla dokumentow archiwalnych 8,20 zl

Kwerenda dokumentow dotyczy przygotowania dokumentow do kserowania m.in.:
-obecnosc praeownika
-kompletowanie
-rozszycie, zszycie

-zakrycie danych, ktore  nie  dotycz^ nieruchomosei czlonka zainteresowanego lub
podlegaj^cych ochronie

Kalkulacja oplaty za wykonanie 1 (jednej) strony kopii dokumentow:
-uchwal Spoldzielni,
-protokolow obrad organow Spoldzielni,
-protokolow lustracji,
-rocznych sprawozdan finansowych i sprawozdan z dzialalnosci Spoldzielni,
-faktur i umow zawieranych z osobami trzecimi.

1.Papier (ryza 14,13 zl/500 szt.)0,03 zl
2.Konserwacja kopiarki (461,25 zl/13000szt.)0,04 zl

3.Toner (577,03 zl/15000 szt.)0,04 zl
4.Amortyzacja kopiarki (217,34 zl/miesicznie/5500 szt.)0,04 zl
5.Inne koszty ogolne (np. energia elektryczna)0,05 zl

0,20 zl

Zal^eznik nr 3 do Regulaminu udost<?pniania dokumentow czlonkom WSM ,,Ochota"



podpis czlonka WSM„Ochota"

Potwierdzam otrzymanie ww. dokumentow

podpis czlonka WSM ,,Ochota"

Zarz^d w odpowiedzi na wniosek z dnia , 1. dz  o udost^pnienie
dokumentow na podstawie art. 81 ustawy o spoldzielniach mieszkaniowych, w zal^czeniu

udost^pnia kopie/ do wgl^du/wykonywania fotokopii nast^puj^cych/e dokumentow/y:

1)    

2)    

Zobowiijzuj^ sif do nierozpowszechniania i nieupubliczniania w jakiejkolwiek formie

udostfpnionych dokumentow pod rygorem odpowiedzialnosci karnej i

odszkodowawczej.

Zgodnie z art. 107. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z

2018r. poz. 1000): 1. Kto przetwarza dane osobowe, choc ich przetwarzanie nie jest

dopuszczalne albo do ich przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze

ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lot dwoch.

2. Jezeli czyn okreslony w ust. 1 dotyczy danych ujawniajqcych pochodzenie rasowe lub

etniczne, poglqdy polityczne, przekonania religijne lub swiatopoglqdowe, przynaleznosc do

zwiqzkow zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych przetwarzanych w celu

jednoznacznego zidentyfikowania osoby jizycznej, danych dotyczqcych zdrowia, seksualnosci

lub orientacji seksualnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia

wolnosci do lat trzech.

Pan/i

Zal^cznik nr 4 do Regulaminu udost^pniania dokumentow czlonkom WSM ,,Ochota"

Warszawa


