
Bydgoszcz, dnia

nazwisko i imiq

adres i nr telefonu

nr dowodu osobistego

Wniosek o udostepnienie dokument6w do wgladu*

I. Na podstawie art. 8l ustawy o sp6ldzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000r.
(tekst jednolity Dz.U. nr 119 poz. 1116 z dnia 2003 r. z p6Zniejszymi zmianami)
wnioskujq o udostgpnienie dokument6w do wgl4du:
n uchwatry organu Sp6ldzielni

- uchwaly Zarz4dt z dtia ...... . ... ff
- uchwaly Rady Nadzorczej z dnta . nr ...
- uchwaly Walnego Zgromadzenta Sp6ldzielni z dnia. . .. . .. . .. nr

n protokolu obrad organ6w Sp6ldzielni:
- obrad Zaruaduz dnta
- obrad RadyNadzorczej z dnta
- obrad Walnego Zgromadzeniaz dnia

n protokolu z lustr aqi dzialalno i;ci Sp 6tdziel ni za r ok

U rocznego sprawozdania finansowego Sp6ldzielni za rok

n faktury wystawionej w dniu .... nr

n umowy z dnia ...... zawartej przez Sp6tdzielniq z osobq trzeci4

(dane osoby trzeciejkontrahenta: imiq, nazwisko lub nazwafirmy).

1' O5wiadczam i2 zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. @z.IJ.
02.101.926 zp6tnieiszymi zmianami) zobowi4zujq sig do ochrony danych osobowych zawnrtych w sporz4dzonych
i udostqpnionych mi kopiach dokument6w. Oswiadczam takhe Le znana jest mi odpowiedzialnoS6 karna
wynikaj4ca z przepis6w w/w ustawy w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.

2. OSwiadczam i2 zgodnie z art. ll ust. 4 ustawy o rwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.
@2.U. 03.153.1503 z p6Zniejszymi zmianami) zobowi4zujg siq do ochrony informacji posiadaj4cych wartoSd
gospodarcz4 przedsiqbiorcy zawartych w sporz4dzonych i udostgpnionych mi kopiach dokument6w.
OSwiadczam tal<Ze 2e znana jest mi odpowiedzialnoS6 karna wynikaj4ca z przepis6w Ww ustawy w przypaclku
ujawnienia informacji stanowi4cych tajemnicq przedsigbiorstwa.

/ data t podpis czLonka BSM/

o kt6rego udostqtrtnienie do wglqdu wnioskuje czlonek
* nale2y zaznaczyt dokument
Spoldzielni.

Formularz XXII/Wersj a 02 I 201 4-0 7 -\ 5



-z-

II. Potwierdzenie udqqlepuien]i4dokument6w do wsladu : 
*

Niniejszym o5wiadczam, ite w zrvi4zku ze zloitonym w dniu ..... r. wnioskiem
o udostqpnienie dokument6w do wgl4du, zapoznalemlam siq w dniu .... r.
w siedzibie Sp6ldzielni z nastqpujqcymi dokumentami:

1.

2.
a

4.

5.

6.

ldata i podpis cztronkaBsM/

*W zwiqzku z obowiqzujqcymi w ustawie o sphldzielniach mieszkaniowych przepisami
karnymi, warunkiem koniecznym udostqpnienia do wglqdu przygotowanych przez Sp6ldzielniq
dokument6w jest zlozenie przez czlonka oiwiadczenia potwierdzajqcego zapoznanie siq
z dokumentami.

III. Adnotacja pracownika Sp6ldzielni upowa2nionego do udostgpnienia do wgl4du
dokument6w wnioskowanych przez czlonka na okolicznoSd odmowy zloLenia przez
czlonka oSwiadczenia o zapoznaniu siq z dokumentami.

W dniu ... r. Pan/i odm6wil/a zlohenia o6wiadczenia
p otwi erdz aj ec e go zap o znanie si q z nastqpuj 4c ymi dokumentami :

l.
2.
a
J.

4.
5.

6.

W mviqzk:'l z powylszym dokumenty te nie zostaly czlonkowi udostqpnione.
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I data i podpis upowaZnionego pracownika/


