
$1.

Kopie, b4dZ odpisy dokument6w, kt6re Czlonek Sp6ldzielni ma prawo otrzymal zgiDdnie

z obowi4zujqcymi w tym zakresie przepisami ustawy i statutu, Sp6ldzielnia przygotowtlie po

otrzymaniu pisemnego wniosku Czlorka Sp6ldzielni o wydanie kopii wskazanych dokumqrnt6w

- ze zbioru dokument6w przewidzianym w ustawie, b4dZ statucie.

$2.

Sp6ldzielnia prowadzi rejestr wniosk6w, kt6re wplyngly w sprawie udostgplfenia

(wydania) kopii, bqdZ odpisu dokument6w, zawieraj4cy nastgpuj4ce dane: numer pod, kll6rym

wniosek zostal zarejestrowany, datg wplywu wniosku do Sp6ldzielni, terminu zrealizolryania

wniosku - wydania dokument6w, iloSi wydanych dokument6w - liczbg stron, kwotg wnie{lionej

oplaty za sporzqdzenie kopii dokument6w, datg i podpis osoby wydaj4cej materialy, datg

i podpis osoby potwierdzaj4cej odbi6r .

s3.

Po rozpatrzeriu wniosku o wydanie kopii dokument6w przez Zarzqd, wniosko(lawca

powiadamiany jest (pisemnie, bqd? na inny wskazany we wniosku kontakt) o terminie rcallizacii

wniosku, kt6ry vzalezniony jest od iloSci wniosk6w oczekuj4cych na rcalizacjE oraz iloSci

i rcdzajtt dokument6w o jakich wniosek stanowi oraz o ewentualnych kosztach sporz4dlzenia

odpis6w i kopii vilaz z podaniem numeru konta na jakie oplatg wnioskodawca winien uiSci6

przed odbiorem przygotowanych material6w,

$4.

Realizacja wniosk6w o wydanie kopii dokument6w odbywa sig sukcesywnie - uredlug

kolejnoSci wynikajqcej z rejestru, o kt6rym mowa w $2. niniejszego Regulaminu.

$s.

Sp6ldzielnia przygotowuje kopie, bqdL odpisy dokument6w przeznaczajqc 1m to,

w ka2dy wtorek miesi4ca - dwie godziny pracy Wznaczonego do realizacii wlliosku

pracownika, kt6ry zwolniony jest w tym czasie z wykonywania innych podstawilwych

obowi4zk6w wynikaj 4cych ze stosunku pracy.



tanowi4 inaczei- koszty spotzqdzenia odpis6w

i wnioskuj4cy o ich otrzYmanie.

e za okazaniem dowodu wniesienia oplal;y na

okoSci odpowiadaj qcei iloczynowi liczby stron

iqnjqcej stawki oplaty za ich sporzqd;zenie

oskui4cego Czlonka - w wyznaczonym przez

is6w, b4dZ kopii dokument6w, Sp6ldziielnia

wystawia t przesyl1t na adres wnioskuj4cego notg obci4Zeniow4 za ich sporz1dzenie

i przechowuje przygotowanematerialy w depozycieprzez okres maksymalnie 6 miesigcy.

s8.

W przypadkt wniosk6w o udostgpnienie dokument6w do wgl4du (odczytania,

sporzqdzenia wlasnorgcznego odpisu) Sp6ldzielnia udostgpnia za zgodq Zaruqdu do wgl4du

dokumenty - w obecnoSci wyznaczofiego do realizacji wniosku pracownika - w terminach

i zasadach okreSlonych w $ 2 + 5 niniejszego Regulaminu, kt6re stosuje sig odpowiednio.

$e.

Regulamin niniejsz'y zostaN zatwierdzony Uchwal4 Zarzqdu S.M. ,,Czerwony \ynek"

nr 30120.05.2075 zdnia 20.05.2015 t. i wchodzi w Zycie z dniem uchwalenia.
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