
R E G U L A M I N 
POSTĘPOWANIA PRZY UDOSTĘPNIANIU CZŁONKOM SPÓŁDZIELNI 

DOKUMENTÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  
W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM 

 
 

I. Zasady obowiązujące przy udostępnieniu członkom Spółdzielni 
dokumentów Spółdzielni. 

 
1. Członek Spółdzielni, który jest zainteresowany zapoznaniem się z dokumentami 

Spółdzielni, składa wniosek na piśmie, określający dokument, z którym chce się 
zapoznać, podając w uzasadnieniu przyczynę, dla której zainteresowany jest 
danym dokumentem. 

2. Druk wniosku członek Spółdzielni może otrzymać w Spółdzielni. Jest on też 
dostępny na stronie internetowej Spółdzielni. 

3. Zarząd Spółdzielni określi w podjętej uchwale – stosownie do potrzeb - ilość dni 
oraz godziny, w godzinach urzędowania Spółdzielni oraz pomieszczenie,               
w których członkowie będą mogli zapoznawać się z dokumentami Spółdzielni.     
W czasie udostępniania dokumentów – pracownik Spółdzielni, będzie 
oddelegowany do obsługi członków Spółdzielni. 

4. Zarząd Spółdzielni określi szczegółowe zasady obejmujące rejestr składanych 
żądań zapoznania się z dokumentami Spółdzielni, w którym odnotowany będzie 
termin, na który została umówiona zainteresowana osoba oraz w uwagach tego 
rejestru zostaną uwidocznione przypadki odmowy udostępnienia dokumentu,          
o czym zainteresowana osoba będzie powiadamiana na piśmie, z pouczeniem          
o możliwości odwołania się od decyzji Zarządu. 

5. Członek Spółdzielni ma prawo żądać od Spółdzielni wydania mu: kopii aktualnego 
Statutu Spółdzielni i obowiązujących regulaminów. 

6. Spółdzielnia ma prawo żądać od członka Spółdzielni opłaty, za każdy dodatkowy 
egzemplarz wydawanego statutu lub regulaminu, który członek już wcześniej 
otrzymał. Opłata ta winna pokrywać koszty spółdzielni związane ze sporządzeniem 
dodatkowego egzemplarza. 

 
II. Ogólnodostępne dokumenty Spółdzielni i ich udostępnianie członkom 

Spółdzielni. 
 
1. Ogólnodostępnymi dokumentami Spółdzielni są: 

a) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, 
b) statut Spółdzielni, 
c) wydane na podstawie statutu regulaminy, 
d) Księgi Wieczyste obejmujące nieruchomości stanowiące własność lub 

współwłasność Spółdzielni, 
2. Zarząd Spółdzielni na stronie internetowej Spółdzielni zamieszcza:  

a) statut Spółdzielni, 
b) obowiązujące regulaminy, 
c) sprawozdania organów Spółdzielni, 



d) sprawozdanie finansowe za ostatni rok sprawozdawczy. 
3. Statut i regulaminy zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni powinny być 

możliwe do wydrukowania lub skopiowania przez zainteresowanych. 
4. Spółdzielnia nie ma obowiązku udostępniania dokumentów, które zainteresowana 

osoba może otrzymać w sądzie lub odpowiednim urzędzie państwowym lub 
samorządowym. Winna natomiast wskazać zainteresowanej osobie, gdzie może 
uzyskać wgląd do danego dokumentu. 

 
III. Dokumenty, do których wgląd przysługuje członkom Spółdzielni. 

 
1. Członek Spółdzielni oraz jego współmałżonek, najemca lokalu, jak również osoba 

będąca współwłaścicielem własnościowego prawa lub odrębnej własności mają 
prawo zapoznać się z dokumentami ich dotyczącymi, a zgromadzonymi przez 
Spółdzielnię. 

2. Osoba, posiadająca tytuł prawny do lokalu spółdzielczego lub do lokalu                 
w nieruchomości, której zarząd sprawuje Spółdzielnia, ma prawo zapoznać się ze 
wszystkimi dokumentami mającymi wpływ na koszty danej nieruchomości.  
Udostępnienie dokumentów polega na przedstawieniu zbiorczych zestawień,         
w oparciu o które następuje obciążanie poszczególnych lokali. Zainteresowana 
osoba ma prawo zapoznać się z dokumentami źródłowymi, po wskazaniu, do 
których dokumentów źródłowych chcą mieć wgląd. 

3. Tylko członkowi Spółdzielni przysługuje prawo żądania zapoznania się                  
z dokumentami Spółdzielni, które mają wpływ na wysokość ogólnospółdzielczych 
przychodów lub kosztów. 

4. Tylko członkowie Spółdzielni mają prawo zapoznawać się z: 
a) rejestrem członków Spółdzielni, 
b) rocznymi sprawozdaniami finansowymi, 
c) protokółami lustracyjnymi, 
d) uchwałami organów Spółdzielni, 
e) uchwały Zarządu, dotyczące indywidualnych osób lub podmiotów, mogą być 

udostępnione bez ujawniania danych osobowych tych osób lub podmiotów, 
f) protokółami z posiedzeń organów Spółdzielni. 

 
IV. Wykaz dokumentów, do których członkowi Spółdzielni nie przysługuje 

prawo wglądu, a mogą być mu udostępniane wyłącznie w zbiorczych 
zestawieniach, bez podania danych osobowych. 

 
1. Członkowi Spółdzielni jak i organom Spółdzielni nie przysługuje prawo 

przeglądania: 
a) akt osobowych pracowników Spółdzielni, w tym również członków Zarządu 

Spółdzielni, 
b) imiennych list wynagrodzeń wypłacanych przez Spółdzielnię, 
c) kart do głosowania stanowiących załączniki protokołów komisji wyborczych, 
d) nagrań dokonywanych podczas zebrań organów Spółdzielni. 



2. Członkowi Spółdzielni nie przysługuje prawo przeglądania stanu zadłużenia lokali, 
do których nie posiadają tytułu prawnego lub obowiązku ponoszenia kosztów jego 
utrzymania, 

3. Uprawnione osoby lub organy Spółdzielni mogą żądać zapoznania się ze 
zbiorczymi zestawieniami list wynagrodzeń i związanymi z nimi kosztami. 

4. Upoważnione osoby mogą żądać przedstawienia im zestawień zbiorczych 
zadłużenia poszczególnych nieruchomości. 

5. Członek Spółdzielni pełniący funkcję w organie Spółdzielni nie nabywa uprawnień 
tego organu. Pełnienie funkcji w organie Spółdzielni nie daje żadnych 
dodatkowych uprawnień poza tymi, które posiada członek tego organu w trakcie 
obrad danego organu Spółdzielni. 

 
V. Odmowa udostępnienia dokumentów Spółdzielni. 

 
1. Zarząd Spółdzielni ma prawo odmówić udostępnienia dokumentów, o których 

mowa w p. IV niniejszego regulaminu – osobie nieuprawnionej lub jeżeli osoba 
uprawniona żąda wglądu do dokumentów zawierających informacje niejawne lub 
zawierają tajemnicę handlową. 

2. Zarząd ma prawo odmówić udostępniania dokumentów Spółdzielni osobie, która 
nadużywa posiadane prawo w celu zajęcia czasu pracowników Spółdzielni i nie 
przedstawiła uzasadnienia, dla którego żąda zapoznania się z danym dokumentem 
lub z podanego uzasadnienia nie wynika potrzeba zapoznania się z danym 
dokumentem. 

 
VI. Uprawnienia członka Spółdzielni, któremu Zarząd Spółdzielni odmówił 

udostępnienia dokumentów Spółdzielni. 
 
1. Członek Spółdzielni lub inna uprawniona osoba, któremu Zarząd odmówił dostępu 

do dokumentów Spółdzielni może odwołać się od tej decyzji do Rady Nadzorczej, 
która rozpatrzy sprawę. 

2. Odwołanie do Rady Nadzorczej składa się na piśmie, uzasadniając, w jakim celu 
zainteresowana osoba żąda zapoznania się z danym dokumentem. 

3. Odwołanie do Rady Nadzorczej składa się w siedzibie Zarządu Spółdzielni. 
 
 
Regulamin został uchwalony na posiedzeniu Rady Nadzorczej uchwałą nr 74/2006  
z dnia 06.12.2006r, protokół nr 24/06. 
 
  


