
 
Lublin, dnia …………………. 

 
 
……………………………………………..                                                         Zarząd SM PGK w Lublinie 
                     /nazwisko i imię/                                                                                                            
                                                                                                                           ul. Kosmowskiej 1B 
………………………………………………                                                               20-815 Lublin 
                    /adres i nr telefonu/                              
 
………………………………………………. 
                /nr dowodu osobistego/ 

 
Wniosek o udostępnienie dokumentów 

 
Na podstawie art. 81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000r. (tekst jednolity 
Dz.U. nr 119 poz. 1116 z dnia 2003 r. z późniejszymi zmianami) wnioskuję o odpłatne 
sporządzenie: 

  kopii uchwały organu Spółdzielni (*) 
o uchwały Zarządu z dnia ……………………. nr …………… 
o uchwały Rady Nadzorczej z dnia ……………………. nr …………… 
o uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z dnia ……………………. nr …………… 

  kopii protokołu obrad organów Spółdzielni (*) 
o obrad Zarządu z dnia ……………………. 
o obrad Rady Nadzorczej z dnia ……………………. 
o obrad Walnego Zgromadzenia z dnia ……………………. 

  kopii protokołu z lustracji działalności Spółdzielni za rok ……………… (*) 

  kopii rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok ……………… (*) 

  kopii faktury wystawionej w dniu ……………………. nr …………… (*) 

  kopii umowy z dnia ……………………. zawartej przez Spółdzielnię z osobą trzecią (*) 
…………………………….………………..………………………………………………………………... 
                  /dane osoby trzeciej/kontrahenta: imię, nazwisko lub nazwa firmy/ 
 
1. Oświadczam, iż zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
(Dz.U. 02.101.926 z późniejszymi zmianami) zobowiązuję się do ochrony danych osobowych 
zawartych w sporządzonych i udostępnionych mi kopiach dokumentów. 
Oświadczam także że znana jest mi odpowiedzialność karna wynikająca z przepisów w/w ustawy 
w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych. 
2. Oświadczam, iż zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 
16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. 03.153.1503 z późniejszymi zmianami) zobowiązuję się do ochrony 
informacji posiadających wartość gospodarczą przedsiębiorcy zawartych w sporządzonych 
i udostępnionych mi kopiach dokumentów. Oświadczam także że znana jest mi odpowiedzialność 
karna wynikająca z przepisów w/w ustawy w przypadku ujawnienia informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 
 
 
 
 
                                                                                                   ……..……........….…….. 
                                                                                                                      /data i podpis/ 
 
 
(*) - należy zaznaczyć dokument, o którego sporządzenie i udostępnienie wnioskuje członek Spółdzielni 


