
 Załącznik nr 2  
 do „Zasad udostępniania dokumentów  
 członkom Spółdzielni” (nr B 11)  

 
...........................................................    Tychy, dnia .................................... 

     (imię i nazwisko) 
 
...........................................................  
         
..........................................................     ZARZĄD TSM „OSKARD”  
   (adres)  

        ul. H. Dąbrowskiego 39 
...........................................................     43 – 100   TYCHY 

      (nr członkowski)       
 
...........................................................     
                    (nr telefonu)              
        

WNIOSEK 
 

 O  UDOSTĘPNIENIE   DO  WGLĄDU  LUB  WYDANIE KSEROKOPII DOKUMENTÓW 
 
Część A 
 
Oświadczam, że jestem członkiem TSM „OSKARD” w Tychach i zgodnie z art. 81  ust. 1 i 2 ustawy z dnia      
15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 845 z późn. zm.) 
i art. 18 § 2 i 3 ustawy z dnia 16  września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 
1285) oraz w oparciu o „Zasady udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni” (nr B 11) wnoszę o:  
 
1. Udostępnienie do wglądu następujących dokumentów: 

.......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

w sprawie ....................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

 

2. Wydanie kserokopii następujących dokumentów: 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

w sprawie  …................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

 zobowiązując się przed ich otrzymaniem do wniesienia opłaty, o której mowa w §  8 ww. Zasad  (nie 
 dotyczy Statutu i regulaminów wydanych na jego podstawie, zgodnie z § 2 ww. Zasad). 
  
 
  …………….......................................................... 
     (podpis wnioskodawcy) 

______________________ 
druk TSM „OSKARD”/DO/4 
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Część B 

DECYZJA  ZARZĄDU 
Wyrażamy zgodę /Nie wyrażamy zgody*)  na udostępnienie/wydanie kserokopii*)  dokumentów: 
 
.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

przyczyna odmowy ................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

 
 
  ................................................................................. 
            (data i podpisy członków Zarządu) 

Część C 

1. Zapoznając się z żądanymi dokumentami oświadczam, że powziętych informacji nie wykorzystam 
sprzecznie z przepisami prawa, jak również w celach naruszających interes Spółdzielni, której jestem 
członkiem, w szczególności zobowiązuję się, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, nie 
przekazywać  ich innym osobom ani nie wykorzystywać ich dla własnych potrzeb niezwiązanych z celem, 
dla którego te informacje zostały mi przekazane. 
 
  …....................................................................................... 
                                                                               (data udostępnienia dokumentów i podpis wnioskodawcy) 

 
2. Na podstawie dowodu wpłaty nr ........................................ w dniu .................................................................. 
przekazano dokumenty, jak niżej: 

.................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

Potwierdzam odbiór kserokopii wyżej wymienionych dokumentów. 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z „Zasadami udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni”. 
Oświadczam, że powziętych informacji nie wykorzystam sprzecznie z przepisami prawa jak również       
w celach naruszających interes Spółdzielni, której jestem członkiem, bez pokrzywdzenia praw osób 
trzecich i pozostałych członków Spółdzielni. W szczególności zobowiązuję się, zgodnie z przepisami 
o ochronie danych osobowych, nie przekazywać ich innym osobom, ani nie wykorzystywać ich dla 
własnych potrzeb niezwiązanych z celem, dla którego te informacje zostały mi przekazane. 
 
  ……................................................................... 
*)  niepotrzebne skreślić     (data i podpis wnioskodawcy) 

Część D 
Zarejestrowano w dzienniku korespondencyjnym Działu DO pod nr  ...................... i odnotowano               
w rejestrze udostępnionych dokumentów. 
 
  ......................................................................... 
     (podpis pracownika załatwiającego wniosek) 

Administratorem Danych jest Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” z siedzibą w Tychach, ul. H. Dąbrowskiego 39. Dane osobowe podane na druku  
są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wniosku. Dalsze informacje dotyczące zasad przetwarzania oraz praw osób, których dane dotyczą i sposobu ich 
realizacji dostępne są w „Zasadach przetwarzania danych osobowych w Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD”, zamieszczonych na stronie 
internetowej Spółdzielni pod adresem: https://www.oskard.tychy.pl/zasady-ochrony-danych-osobowych-rodo. 
 
 
__________________ 
druk TSM „OSKARD”/DO/4 


