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Rozrnowa z Tadeuszerut
Stanczakiem, prezesem
Zarz4dv Byd gos [<! ej S po*-
dziel ni Mieszkaniowej"

- W bie24cym roku przypada Wasze 1 25-lecie' Jaka jest kondycja szacownej

Jubilatki?

- Sp6tdzielnia ma bogatE historiq. Jest najstarszq plac6wkq tego typu w Polsce

ijednq z wiqkszych w wojewodztwie kujawsko-pomorskim. Powodem do dumy

sq nie tylko bogate tradycje i wiele sukces6w, ale te2 osiqgniqta stabilizacja finan-

sowa i organizacyjno-prawna. Dotychczasowe sukcesy zobowiqzujq do dalszych

intensywnych starari. W Regulamlnie Tarzqdu z 1924 r. widnieje zapts,i2Zarzqd

powinien dziala( na rzecziw interesie wszystkich czlonk6w Spotdzielni, stosujEc

zasadg sumiennego kupca. Wiemy, co oznaczalataformuta w okresie miqdzywo

jennym, mamy zatem historyczne credo i aktualny ciqgle motyw podstawowy

w prowadzeniu dzialal noSci.

- Co to oznacza dla czlonk6w stabilizacja finansowa?

- Jest to przede wszystkim stabilizacja wysoko6ci oplat. Wynika ona glownie

zraQonalizaQi planowanych koszt6w i wydatkow, a takze wysokiego standardu

w zarzqdzaniu majqtkiem wsp6lnym czlonk6w Sp6tdzlelni i wykorzystywaniu

dodatkowych przychod6w finansowych zrzw. nadwy2ki bilansowej w pokry

waniu czg(ci podstawowych kosztow eksploatacyjnych i remontowych. W ostat-

nich 4latach wartoSi tej nadwyzki wyra2nie sig ustabilizowala na zadowalajqcym

poziomie, o czym Swiadczy warto6t podatku dochodowego ClT, ktory byt od-

prowadzany w kwocie ok. 1 mln zl. Ponadto Spotdzielnia dysponuje znaczqcE

warto(ciq wolnych (rodk6w na funduszu zasobowym stanowiqcym gtownq

rezerwq finansowq, kt6ra pozwala na biezqco pokrywai w caloSci zadlulenia

w oplatach, Prowadzona r6wnocze5nie intensywnie windykacja zadluzei powo-

duje ich systematycznE obni2kq. Z tytulu zadlu2en, kt6rych wskaZnik na koniec

2014 r. wynlosl 4,2 proc., w zadnej nieruchomoici wchodzqcej w sklad zasob6w

BSM nie wzrosly optaty bie2qce, co jest raczej powszechnym atutem wiqkszosci

sp6ldzielni mieszkaniowych, a niekoniecznie wsp6lnot.
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- Spr6bujmy przybli2yt pojgcie stabilizacji orga-

nizacyjno-prawnej.

- Rozdzielmy te pojqcia. Za dowod stabilizacji prawnej

naleiy uznac fakt, ze czlonkowie Spotdzielni majq

obecnie taki tytul prawny do lokalu, na jakim tmzale2y.

Nlekt6rzy cztonkowie z{ozyli wniosek o przeniesienie

wlasnoSci lokalu i zamienili tytul prawny ze sp6tdziel-

czego lokatorskiego lub wlasnoSciowego we wla-

sno5i odrqbnq. Do chwili obecnej dotyczy ro 6912

czlonkow, co stanowi 46,7 ptoc. og6tu. Dominujqcym

tytulem prawnym pozostaje sp6ldzielcze wtasno-

Sciowe prawo do lokalu, obelmuje ono ok. 53 proc.

czlonkow. Obserwujemy niewielki ju2 ruch w zakresie

przenieslefi wlasnoSci lokali. lstotne jednak dla stabl-

lizacji prawnejjest fakt, i2dla96,5 proc. nieruchomo5ci

Sp6ldzielnia wykupila prawo wlasnoSci do gruntow,

na ktorych zna.jdujq siq spoldzielcze nleruchomoici.

Proces ten jesI ieszcze kontynuowany w kilku nieru

cho moSci ach, gdzi e i stn iejq obie ktywne przeszkody

do pozyskania prawa wtasnoici. Zarz4d podejmu.je

kolejne kroki prawne, by doprowadzii do pozyskania

w 100 proc. tego tytu{u prawnego stanowiqcego naj-

pewniejsze zabezpieczenie prawne d la funkcjonowa-

nia kazdej nleruchomoici w Sp6ldzlelni.

- Co zatem oznacza stabilizacja organizacyjna?

Nasza dzialalno(i oparta jest na aktach prawnych

rangi ustaw i na uchwalonych wewnqtrzsp6ldzielczych

aktach prawnych. Od 2010 r. mamy zarejestrowany

statut uwzglqdniajqcy przepisy noweli ustawy o sp6l

dzielniach mieszkaniowych 22007 r. Zgodnie wiqc ze

statutem fu n kcjon ujq skuteczn ie poszczegol ne orga ny

samorzqdowe, w tym Walne Zgromadzenie - w naszej

BSM odbywa slq ono w czq6ciach, Dodatkowo zaktu-

allzowane zostaly regulaminy wewnetrzne i instruk-

cje. W ostatnlch latach uchwalony zostal tak2e regu-

lamin organizacyjny.To pozwala na pelnE realizaciq

zadari statutowych z aktywnym udziatem wszystkich

organ6w samorzqdowych. Szczegolnie cenne jest



funkcjonowanie samorzqd6w nieruchomo6ci, czyli

statutowych organ6w samorzqdowych dzialajqcych

na podstawowym szczeblu ustroju Spoldzielni, tj. na

poziomie nieruchomoSci. Majq one za sobq juz ponad

10 lat dzialalno5cl. Dodam, ze w naszej Spoldzlelnijest

ich ponad 100 i stanowiq ewenement, jak sqdzg nie

tylko w regionie.

- Taka organizacja dzialania organ6w samorzEdo-

wych ulatwi a zar zqdzanieT

-7calq pewnoSciE pozwala na bezpo5rednie kon-

takty z mieszkaricami. I obydwie strony coraz bardziej

ceniE sobie ten dialog, bo pozwala on na realizowanie

potrzeb postu lowanych przez mteszkaftc6w. I to jest

najcenniejsze w tym wrqcz koncyliacyjnym systemie

zarzEdzania. Wymaga on znacznie wiqkszego wysilku

ze strony cztonk6w Zarz4du i pracownikow Sp6t-

dzielni, szczeg6lnie administracji. Nie jest to system

popularny w sp6tdzielczoSci, bo, wydaje siq, nielatwo

o bezpo5redniq wsp6tpracq z cztonkami w tak szero-

kim zakresie jakw Bydgoskiej. Z racji wieku Bydgoska

poczuwa siq do pionierskiej roli w tym zakresie. Efekty

r ozszerzone) dziala I noici sa m orzEd owej wid oczne sq

gotym okiem. Mozna powiedztec, 2e realizai)a pelnego

zakresu procesu termorenowacji nie bytaby mo2liwa

he7 tcfln q\/qtemr I

- M69Nby Pan przybli2y( rolg samorzqd6w nieru-

chomo5ci w procesie termorenowacji w 5p6N-

dzielni?

- Termorenowacja, kt6rq zakonczyliSmy w 2012 r.,

obejmujqca ocieplenia Sclan zewnqtrznych i stropo-

dachow oraz wymianq stolarki okiennej i drzwiowej,

to olbrzymie koszty. Na jej przeprowadzenie przezna-

czyliSmy ok. 123 mln zl. Realizowali6my ten projekt

wg sp6ldzielczej zasady samopomocy i solidarnoici

finansowej, tzn.2e w momencie wykonywania rob6t

w okre5lonej nieruchomo(ci nie musieli5my miei 100

proc. niezbgdnych Srodk6w Najwa2niejsze byto

uzyskanie akceptacji kolejno6ci wykonywania konkretnych rob6t w wyznaczo-

nych nieruchomo5ciach Spoldzielni. I tu bezcenna okazala siq du2a odpowie-
dzialnoii i wzajemne zrozumienie dzialaczy samorzqd6w nieruchomo(ci i sp6t-

dzielczych rad osiedli. Uzyskiwany przez kilkana6cle lat (2000-2012) konsensus

umozliwil systematycznE realizacjq prac w kaZdej nieruchomo(ci objqtej termo,
renowacjE. Pomogly te2 kredyty preferencyjne zasilajqce finansowo ten program,

i to w znaczEcej wysoko<ci, bo w kwocie ok. 21 mln 21.

- Czy sqte2 inne powody do dumy?

. Oczywi(cie, chocia2by dziatalno56 inwestycyjna. W ostarnich latach Sp6tdziel-

nia oddawala prawie co dwa lata nowy budynek wielolokalowy. Nale2y zazna-

czyc,i2budujemy w wysokim standardzie, przy konkurencyjnych wobec dewe-

loperow cenach (wiadomo - w sp6ldzielni mieszkaniowej tylko po kosztach).

Dumq Spoldzielni jest tak2e dzialalno(i spoleczna kulturalna, Prowadzimy 2

domy kultury:,,ARK[" na Szwederowie i,ORION" na Bloniu, z atrakcyjnq ofertq dla

dzieci, 'nlodziezy i doroslych. W ramach otwartoici zarzqdzania finansami 50 proc.

pienigdiy-przewidzianych na imprezy kulturalne jest od kilku lat w dyspozycji

dzialaczy spoldzlelczych na osiedlach. To takze nlezwykle otwarte rozwiqzanie

systemowe, ktore dobrze (wiadczy o postawie cztonk6w organow kt6re wpro-
wadzily ten system w 2ycie. Rozwiqzanie to przynosi bardzo korzystne efekty:

organizowane sq takie imprezy, na jakich zale2y dzialaczom sp6ldzielczym ma-
jqcym dobrq orientacje co do potrzeb lokalnych spolecznoSci. Przyktadem sq

,,Dni Szwederowa'i festyn,,Muzyczne Blonie" czy,,MuzyczneWzgorze Wolnoici'l
Na innych osiedlach sq podobne lnicjatywy.

* Jaka rysuje sig przyszlo3( BSM?

- Sp6ldzielnia jest w wyjqtkowo dobrej kondycji finansowej i organizacyjnej, b,

skutecznie realizowa( coraz szerszy zakres potrzeb i wniosk6w mieszkaric6v".

Przewidujemy, ze to mieszkaicy bqdq decydowai o tym, jakie zadania i w jakim

standardzie doczekajq siq realizacji w danej nieruchomo5ci. Mamy przyjqte pro

cedury, uchwalone regulaminy i wla5ciwie dobranq kadrq pracownikow. Jest to,

obiektywnie rzeczbiorqc, niezwykie optymistyczna perspektywa. To najlepsz,

prezent na jubileusz 125-lecia dla wszystkich mieszkaric6w Bydgoskiej Sp6ldzielni

Mieszkaniowej , jaki dztalacze i pracownicy mogli im sprawit. Dotychczasowe

osiqgniqcia Sp6ldzielni i ta optymistyczna perspektywa sprawia, 2e mieszkarlc,

mogE czuc siq dumni, a pracownicy majq zaszczyt i honor dla jel dobra pracowai,

- Dziqkujg za rozmowe.
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