
 1 

W INFORMATORZE 

 

 

Rozdział I - Informacja z działalności  Spółdzielni 

1. Informacja o realizacji głównych zadań BSM  

w roku 2007 ...................................................................... 2 

2. Wyniki finansowe za rok 2007 ......................................... 5 

3. Bieżące problemy eksploatacyjne w zasobach BSM ........ 6 

 

Rozdział II - Problemy bieżące 
 

1. Czy warto skorzystać z kredytu?....................................... 9 

2. Co dalej z gruntami? ....................................................... 11 

3. Jak wypadł audit zewnętrzny w zakresie ISO? ............... 13 
 

Rozdział III - Ciekawostki 
 

  Najstarsi mieszkańcy BSM ............................................... 14 

 

Rozdział IV – Adresy i telefony .......................................... 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Rozdział I 

Informacja z działalności  Spółdzielni 

 

1. Informacja o realizacji głównych zadań BSM  

w roku 2007 
 

 Rok 2007 dla Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jak dla 

całej spółdzielczości mieszkaniowej był rzeczywiście szczególny  

i niezwykły. Weszła oto z dniem 31 lipca w życie znowelizowana  

14 czerwca ub. roku ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, która 

przyniosła jakże ważne dla wszystkich członków rozstrzygnięcia  

i jednocześnie  niezwykle trudne zadania dla Spółdzielni. 

 Do przyjętego wcześniej  w BSM priorytetu (wieloletni plan 

ociepleń budynków) doszły jeszcze dwa gigantyczne zadania: 

przeniesienia własności lokali oraz ściśle z tym związany wykup 

prawa własności do gruntów. Dodatkowym zadaniem dla władz 

Spółdzielni było opracowanie i zgłoszenie do rejestru zmian  

w Statucie. W związku z powyższym odbyło się Nadzwyczajne 

Zebranie Przedstawicieli (dwudniowe obrady), które uchwaliło 

zmiany statutowe oraz podjęło kilka innych uchwał, w tym o nowych 

zasadach i warunkach wykupu własności gruntów w Spółdzielni.  

 Przypominamy, iż do 31.12.2007 roku wpłynęło ponad cztery 

tysiące wniosków o przeniesienie własności lokali. Spółdzielnia  

w tym czasie zrealizowała ich prawie połowę, gdyż zawarła umowy 

notarialne dla ok. 1900 lokali. Na pewno w realizacji wniosków 

utrudnieniem jest procedura wykupu gruntów, gdyż w Urzędzie 

Miejskim trwa ona kilka miesięcy i zaburza zasadniczo płynność 

zawierania aktów notarialnych. Sukcesem natomiast jest fakt, iż 

nowa uchwała NZPCz (2/07 z 29.11.2007r.) o zasadach wykupu 

prawa własności gruntów pozwoliła złożyć Spółdzielni wnioski dla 

ponad 40 nieruchomości o wykup gruntów. Następne wnioski 

składamy na bieżąco. 
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 Wszystkie podjęte działania przyniosą pozytywne skutki 

niestety za kilka miesięcy. Zarząd systematycznie interweniuje w tej 

sprawie. Trzeba jednak jeszcze nieco cierpliwości. 

 Do wykonania jest ciągle wiele pracy, gdyż wnioski  

o przeniesienie własności lokalu wciąż do Spółdzielni wpływają. 

Fakty powyższe nie pozwalają więc obiektywnie na wykonanie tego 

zadania w ciągu ustawowych 3 miesięcy. Chcemy podkreślić, iż 

ustawowe roszczenie o przeniesienie własności lokalu pozostaje 

aktualne po upływie nawet tych ustawowych 3 miesięcy, gdyż do tej 

pory nikt nie zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego zasad  

i warunków pozyskiwania prawa odrębnej własności do lokali. 

Zaskarżonych zostało kilkanaście innych artykułów ustawy.  

 Miniony rok rozrachunkowy to okres niekorzystnych zmian  

w otoczeniu Spółdzielni. Z jednej strony zaskakujący wzrost cen na 

usługi i materiały budowlane, szczególnie dotkliwy w przypadku 

ociepleń, bo wzrost o ponad 100%, a z drugiej strony objęcie 

podatkiem dochodowym od osób prawnych, wszystkich 

dodatkowych przychodów finansowych Spółdzielni. 

 Radykalny wzrost kosztów prac ociepleniowych nie 

zmniejszył zaplanowanego na rok 2007 zakresu tych prac  

w poszczególnych osiedlach, wykonaliśmy ok. 60 tys. m
2
 ociepleń. 

Było to możliwe tylko dlatego, że Zarząd podjął starania i zasilił 

fundusz remontowy środkami z kredytu. Więcej informacji na ten 

temat w dalszej części informatora. 

 Wyniki finansowe Spółdzielni, pomimo wprowadzonego 

podatku są dobre o czym świadczy ostateczny wynik finansowy. 

Podjęte zostały bowiem przez Zarząd wysiłki w zakresie zwiększenia 

przychodów finansowych z działalności komercyjnej, w tym 

szczególnie przychodów z lokali użytkowych.  

Poza realizacją zadań związanych ze znowelizowaną ustawą  

o spółdzielniach mieszkaniowych, Spółdzielnia wykonuje na bieżąco 

cały statutowy zakres obowiązków i zadań.  

Jesteśmy w Spółdzielni po przetargach na wybór 

wykonawców prac ociepleniowych przewidzianych na rok 2008.  
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W chwili obecnej umowy zostały podpisane na wartość około  

12 mln zł (ok. 40 tys. m
2
), tj. na tyle na ile aktualnie zgromadziliśmy 

środki finansowe. Do pełnego zakresu zaplanowanych na ten rok 

ociepleń (ok. 60 tys. m
2
) potrzeba jeszcze około 5-6 mln zł.  

O zasilaniu funduszu remontowego kredytem - informujemy 

szczegółowo w dalszej części informatora. 

Dokonaliśmy rozstrzygnięcia przetargowego w zakresie 

wyboru standardu i dostawcy wodomierzy mieszkaniowych, które 

jesteśmy zobowiązani wymieniać w Spółdzielni, gdyż mija okres na 

który zostały one zalegalizowane. Będziemy montować wodomierze 

o lepszych parametrach technicznych niż dotychczasowe, a przede 

wszystkim o wyższej skuteczności zabezpieczeń przed 

nieprawidłową eksploatacją i co najważniejsze, są one wyposażone  

w moduł do radiowego, zdalnego odczytu. Pozwoli to na 

bezkolizyjne pozyskiwanie danych o stanach wodomierzy  

w ustalonym czasie, bez dotychczasowego udziału wielu 

pracowników Spółdzielni, czy też samych mieszkańców. Wyższy 

standard będzie związany z nieco wyższą opłatą (obecna opłata - 1 zł 

za jeden wodomierz, po wymianie  wyniesie 1, 65 zł /szt.).    

Zgodnie z zapowiedziami od kilku tygodni odbywają się 

zebrania sprawozdawczo-wyborcze samorządów nieruchomości. 

Apelujemy o udział w tych zebraniach i uczestnictwo w wyborach 

tego organu samorządowego, tak ważnego w funkcjonowaniu 

Spółdzielni. 

W pierwszej połowie tego roku odbędzie się Walne 

Zgromadzenie w częściach, a być może Zebranie Przedstawicieli 

Członków, jako że Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył kilka 

przepisów znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 

z 14 czerwca 2007 roku .  

Skarga Rzecznika dotyczy konieczności zamieszczania 

wszystkich informacji z działalności organów spółdzielni  

w internecie (art.8
1
 ust. 3), zasad i warunków wyboru członków rad 

nadzorczych (art. 8
2
 ust. 2,3,4) a także likwidacji zebrań 

przedstawicieli członków, jako organu zastępującego Walne 
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Zgromadzenia w Spółdzielniach (art. 8
3
). Rzecznik kwestionuje także 

zbyt krótki czas, jaki parlamentarzyści ustalili na wejście ustawy  

w życie – tzw. vacatio legis (art.12 ustawy). 

W sytuacji, gdyby Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie 

i uznał zaskarżone przepisy za niezgodne z Konstytucją, przepisy te 

przestałyby obowiązywać. Nadmieniamy, iż do TK wpłynęła też 

skarga od posłów LiD (14 listopad 2007 r.) i dotyczy tych samych 

oraz kilku innych przepisów ustawy. 

 Zarząd wyraża nadzieje, że w/w zagadnienia zostaną szybko 

rozstrzygnięte przez Trybunał Konstytucyjny. 

 

2. Wyniki finansowe za rok 2007 

 
 Informujemy, iż wyniki finansowe Spółdzielni za 2007r. są 

bliskie założonym wartościom w planie gospodarczym, a zatem 

należy ocenić je pozytywnie. Uzyskane zostały mimo istotnych 

zmian ustawowych wprowadzonych z końcem lipca, które zmieniły 

obowiązujące zasady ewidencji kosztów.  

 Jedną z głównych zmian, która weszła w życie od początku 

2007 roku, to wprowadzenie podatku dochodowego od osób 

prawnych od wszelkiej działalności Spółdzielni poza czystą 

działalnością w gospodarce mieszkaniowej. Stąd w gospodarce 

lokalami użytkowymi i pozostałej działalności operacyjnej, nastąpiło 

niespodziewane zmniejszenie dochodu rocznego o ponad 1.000.000 

złotych. W znacznej części udało się uniknąć zmniejszenia 

przychodów z tego tytułu, poprzez całoroczną aktywność Zarządu  

w zakresie zmian stawek najmu lokali użytkowych i stawek 

dzierżawy terenu. 

Konsekwencją opodatkowania w/w przychodów, to brak możliwości 

bieżącego zasilania tymi środkami wydatków na eksploatację  

i fundusz remontowy, tak jak to miało miejsce w poprzednich latach.  

 Uzyskany po wyliczeniu podatku dochód netto stanowi 

obecnie tzw. nadwyżkę bilansową, która będzie mogła być 

wykorzystana praktycznie dopiero po podjęciu uchwały przez Walne 
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Zgromadzenie lub ZPCz. Zgodnie ze stosowaną od wielu lat praktyką 

również w planach gospodarczych na rok 2007 i 2008 ze środków 

tych założone zostało dofinansowanie zarówno wydatków na 

eksploatację zasobów mieszkaniowych, jak i funduszu remontowego. 

Dofinansowanie tych wydatków stanowi formę finansowego 

wsparcia Spółdzielni dla wszystkich swoich członków, którzy 

poprzez to dofinansowanie wnoszą opłaty niższe od osób 

niebędących członkami o 0,67 zł/m
2
 miesięcznie. Nowym 

rozwiązaniem, założonym na rok 2008, jest pokrycie z tych środków 

również kosztów działalności społeczno-kulturalno-oświatowej. 

 Niezależnie od powyższego, zadania w zakresie remontów 

zrealizowano w 2007 roku na ogólną kwotę 21.631.731,30 tj.  

o ponad 20 % wyższą od roku poprzedniego. Niestety, nie przekłada 

się to w całości na zwiększenie zadań w zakresie rzeczowym  

z powodu znacznego wzrostu cen usług i materiałów.  

 Zjawiskiem pozytywnym jest fakt, że zadłużenie z tytułu 

opłat miesięcznych spadło w ciągu roku o 563.818,10 złotych, tj. 

około 19 % i jest najniższe od wielu lat. Wpłynęły na to działania 

wszystkich organów Spółdzielni oraz zwiększone zainteresowanie 

wyodrębnieniem własności mieszkań. Szczegóły wyników 

gospodarczych Spółdzielni będą dostępne w każdej administracji 

osiedla, na siedem dni przed Zebraniami Grup Członkowskich lub 

Walnym Zgromadzeniem, o których powiadomimy Państwa poprzez 

ogłoszenia na klatkach schodowych. 

 

3. Bieżące problemy eksploatacyjne w zasobach 

BSM 
 

1) Nowa organizacja wywozu śmieci nietypowych  

Znaczne zwiększenie ilości nietypowych śmieci może 

rzutować na dalszy wzrost kosztów ich wywozu. Stąd, na 

dwóch Osiedlach wprowadzono zorganizowany wywóz tych 

śmieci, który dokonywany jest w ściśle określone dni 

tygodnia przez wyspecjalizowanego przewoźnika. Pierwsze 
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doświadczenia są obiecujące, bo większość mieszkańców 

dostosowała się do terminów oznaczonych w ogłoszeniach. 

Zwracamy uwagę, że obecnie wystawianie zbędnych 

sprzętów, mebli itp. w inne dni niż to przewiduje 

harmonogram, będzie skutkowało wywozem dodatkowym, 

realizowanym już na koszt wystawiającego. W przypadku 

braku możliwości ustalenia, kto dokonał takiej „wystawki”, 

koszty poniesie dana nieruchomość. W najbliższym czasie 

przewidujemy rozszerzenie zasięgu wywozu „wystawek” na 

osiedla Górzyskowo, Śródmieście i Wzgórze Wolności,  

a o terminie powiadomimy na tablicach ogłoszeń.   

 

2) Problemy ze skuteczną dezynsekcją  

Liczne sygnały mieszkańców wskazują na wzrost ilości 

insektów w mieszkaniach i jednocześnie oczekuje się na 

zdecydowane działanie administracji w zakresie dezynsekcji 

na korytarzach i klatkach schodowych poszczególnych 

budynków. Jednakże posiadana wiedza w tym zakresie 

wskazuje, że wspomniane insekty żyją w temperaturach około 

20ºC, czyli praktycznie wyłącznie w mieszkaniach, głównie 

w szachtach instalacyjnych. Poza tym jest oczywiste, że na 

korytarzach i klatkach schodowych raczej nie ma dla nich 

pożywienia i stąd dezynsekcje w tych miejscach w chwili 

obecnej są raczej nieskuteczne i bardzo kosztowne.  

Według specjalistów, oczekiwane efekty może przynieść 

jedynie zorganizowane działanie wszystkich mieszkańców 

danego budynku i to w jednym czasie. Pominięcie nawet 

kilku mieszkań może cały wysiłek zniweczyć, bo gniazda 

wylęgowe pozostaną nadal i przyczynią się do powstania 

nowych kolonii.  Będziemy zatem w niedługim czasie 

realizować to zadanie w powyższy sposób. 
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3) Przyczyny zawilgocenia i zagrzybienia mieszkań 

Nowy problem, to liczne przypadki zagrzybienia mieszkań, 

które kojarzone są najczęściej z przenikaniem wód 

zewnętrznych przez ściany. Jednak zdecydowana większość 

przypadków to efekty zamontowania „nowoczesnej” stolarki  

i jednocześnie niewłaściwe zachowania użytkowników 

poprzez nadmierne uszczelnienie mieszkania, co daje efekt 

zamkniętej puszki. Szczelne okna uniemożliwiają działanie 

wentylacji grawitacyjnej, a suszenie bielizny, gotowanie, przy 

drastycznym oszczędzaniu na ogrzewaniu, gwałtownie 

pogarsza warunki mikroklimatyczne naszego mieszkania. 

Pierwszym sygnałem jest wykraplanie pary wodnej na 

powierzchni szyb okiennych, następnie ścian i sufitów, gdzie 

tworzą się doskonałe warunki dla rozwoju zarodników 

grzybów pleśniowych, które mogą być niebezpieczne dla 

zdrowia mieszkańców i mogą wpływać na ich złe 

samopoczucie oraz stan techniczny budynku. By uniknąć 

zawilgocenia ścian należy spełnić kilka warunków: 

a) nie zasłaniać, nie zabudowywać oraz nie zmniejszać 

czynnej powierzchni kratek wentylacyjnych 

wywiewnych, jak również nie instalować wentylatorów 

mechanicznych, w tym nie wprowadzać przewodów 

wyciągowych pochłaniaczy do pionów wentylacyjnych,  

b) nie suszyć prania na grzejnikach, 

c) nie ogrzewać mieszkania gazem, którego spalanie 

powoduje wydzielanie pary wodnej, 

d) przy wymianie okien, wybierać okna posiadające 

możliwość ich zamknięcia w pozycji „rozszczelnione”, 

e) regularnie, intensywnie wietrzyć mieszkanie, pamiętając 

o zamknięciu zaworów grzejnikowych, 

f) w kuchni, w czasie gotowania zapewnić wymianę 

powietrza poprzez uchylenie okna.  
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Rozdział II 

Problemy bieżące 
 

1. Czy warto skorzystać z kredytu ? 
 

Z ubolewaniem należy stwierdzić, że po roku 1990 

systematycznie maleje pomoc państwa dla sektora mieszkaniowego. 

W ostatnich latach poza dodatkami mieszkaniowymi, z której to 

formy korzysta w BSM około tysiąca osób, pomoc finansowa 

Państwa wyraża się w dopłatach do kilku ściśle określonych 

kredytów, określanych jako preferencyjne. Takimi kredytami są: 

a) kredyt na działania związane  z ochroną środowiska – 

oprocentowanie kredytu niższe od  oprocentowania 

depozytów (z tego kredytu w 2007 roku BSM zaczęła 

korzystać), 

b) kredyt termomodernizacyjny – kredytobiorca uzyskuje premię 

termomodernizacyjną w wysokości 25% kwoty zaciągniętego 

kredytu. 

   

 Poza w/w kredytami należy jeszcze wymienić, pomoc 

państwa w połowie lat 90 – tych w zakresie przejściowego 

wykupywania odsetek od kredytów zaciągniętych na zakup 

mieszkań. Z tej formy skorzystała i obecnie jeszcze korzysta spora 

grupa spółdzielców BSM, którzy do dzisiaj spłacają tzw. normatyw 

(czyli tylko część odsetek kredytowych). 

  Czy zatem warto w ogóle Spółdzielni skorzystać z pomocy 

finansowej państwa? Na przykład dla realizowanego w naszych 

zasobach wieloletniego planu ociepleń budynków? Odpowiedź może 

być tylko jedna - oczywiście tak, bo dlaczego świadomie rezygnować 

z konkretnej pomocy finansowej. Liczy się przecież każda złotówka, 

tym bardziej, jeśli koszty obsługi kredytu są niższe czy to od inflacji, 

czy też od wzrostu kosztów wykonania ociepleń. Kredyt staje się 
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wtedy niezbędnym składnikiem montażu finansowego, a każdy 

szanujący się manager powinien czynić o niego skuteczne starania.  

 Dlatego też w ubiegłym roku Zarząd na podstawie podjętych 

przez organy BSM niezbędnych formalnie uchwał, uruchomił kredyt 

preferencyjny z Banku Ochrony Środowiska (do końca 2007 roku 

zaciągnięto ok. 2,5 mln zł). W związku z tym, że ceny robót 

ociepleniowych wzrosły o ponad 100 %, bez dodatkowych środków  

z kredytu nie byłoby możliwości ocieplenia zaplanowanego zakresu 

prac.   

 Pierwotnie Zarząd zakładał, iż fundusz remontowy zasilą 

pieniądze z funduszu zasobowego w wysokości 6 mln zł (pożyczka 

wewnętrzna), ale w sytuacji kiedy pojawiła szansa na kredyt 

preferencyjny, część tych środków została wykorzystana bardziej 

efektywnie, zarówno jako wymagane zabezpieczenie kredytu  

i jednocześnie jako kapitał generujący przychody z tytułu odsetek  

z tej lokaty.  

 Powyższy montaż finansowy pozwolił zarobić Spółdzielni 

tylko w 2007 r. ok. 53 tys. zł. To wynik różnicy oprocentowania 

kredytu i lokaty zabezpieczającej. Ponadto z tej różnicy 

oprocentowania Spółdzielnia uzyska kolejne i znaczące dodatkowe 

przychody finansowe przez cały 5 -letni okres spłaty tego kredytu. 

Zarząd będzie na bieżąco o tym Państwa szczegółowo informował.  

Czy można więc poddawać w wątpliwość celowość 

zastosowanie kredytu w ogóle, tak jak to czyni kilkoro Spółdzielców 

w BSM, zaskarżając uchwałę ZPCz o kredycie do sądu?  

Czy tak uruchomiony kredyt stwarza jakiekolwiek zagrożenie dla 

Spółdzielców?  

Oczywiście, że nie gdyż bank bacznie bada wiarygodność finansową 

klienta i przydziela kredyt tylko do wysokości, którą klient jest  

w stanie spłacać. Wobec powyższego należy stwierdzić, że jeśli nie 

ma zagrożenia utraty płynności finansowej, to nie należy rezygnować  

z takiego rozwiązania. Tym bardziej, że cały czas rosną ceny usług 

budowlanych, w tym szczególnie ociepleniowych. Rosną one 
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szybciej niż wskaźniki inflacji, a więc szybciej też niż stopy 

procentowe kredytów.  

 W tej sytuacji znacznie korzystniej jest jak najszybciej 

wykonywać prace ociepleniowe, finansując je nawet z kredytów. 

Ponieważ kredyt zasila wspólny w Spółdzielni fundusz remontowy, 

zobowiązanie to będą spłacać wszyscy posiadacze tytułów prawnych 

do lokali ze wszystkich nieruchomości w Spółdzielni, które są objęte 

wieloletnim planem ociepleń bez względu na to czy budynki te są 

już, czy będą w najbliższych latach ocieplane. 

Poważnym problemem dzisiaj jest fakt, iż kończą się niestety 

środki kredytu przewidzianego na ochronę środowiska, w chwili 

obecnej nie wiemy jaką pulę środków zaoferuje nam bank na rok 

2008, a potrzebujemy jeszcze około 6 mln zł, aby wykonać rzeczowo 

zaplanowane na rok bieżący ok. 60 tys m
2
 ociepleń. W związku z tym 

Zarząd podjął przygotowania do pozyskania drugiego kredytu 

preferencyjnego tj. kredytu termomodernizacyjnego. W pierwszym 

etapie dla wybranych budynków potrzebne są audyty energetyczne 

(zlecono ich wykonanie), a następnie należy podjąć starania o premię 

termomodernizacyjną w Banku Gospodarstwa Krajowego  

w Warszawie (25 % wartości kredytu). Starania o ten kredyt muszą 

być związane z podjęciem stosownych uchwał przez upoważnione do 

tego organy Spółdzielni. Bez tych uchwał kredyt będzie nieosiągalny, 

gdyż niemożliwe będzie podpisanie z bankiem umowy kredytowej.  

 Zatem kredyt w ogóle, a o preferencyjnym charakterze 

szczególnie, wydaje się naturalnym i oczywistym źródłem 

finansowania najważniejszych zadań remontowych w Spółdzielni.  

 

2. Co dalej z gruntami? 

 

 Wielu wnioskodawców, którzy złożyli wnioski  

o przeniesienie własności lokalu, uwarunkowało realizację tego 

roszczenia z jednoczesnym uzyskaniem współwłasności do prawa 

własności gruntu.  
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 Z uwagi na to, że w dniu wejścia w życie znowelizowanej  

14 czerwca 2007 r. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 

prawem własności do gruntów Spółdzielnia dysponowała tylko  

w 30 %, od tego czasu zadanie to stało się jednym z głównych celów 

działania BSM. 

Przypominamy, iż pierwszym krokiem jaki Zarząd wykonał w tym 

zakresie, to zmiana zasad finansowania wykupu gruntów, 

wprowadzona Uchwałą  NZPCz  nr 2/2007 z 29 listopada 2007 r.  

o ratalnym systemie wnoszenia opłat i uruchamianiu procedur 

wykupu bez dodatkowych warunków finansowych  

w nieruchomościach. 

 Aktualnie procedura wykupu gruntu jest realizowana dla 

ponad 40 –tu nieruchomości, a dla kolejnych systematycznie jest 

uruchamiana, jej zakończenie przewidujemy do końca marca br.

 Niestety zakup własności gruntów od właściciela terenu jakim 

jest gmina Bydgoszcz związany jest nie tylko z zapłatą wartości 

rynkowej gruntu, ale przede wszystkim procedura ta trwa kilka 

miesięcy i raczej się wydłuża.  

Wnioski, które BSM złożyła w tym zakresie już we wrześniu ub. 

roku będą w UM Bydgoszcz realizowane jeszcze przez kilka 

miesięcy. W najbliższych dwóch miesiącach sfinalizowane zostaną 

czynności związane z zakupem prawa własności gruntów dla 

następujących nieruchomości:  

 - Beskidzka 1, 2, Tucholska 13, 

 - Beskidzka 12, Karpacka 56, Ujejskiego 29, 

 - Brodzińskiego 1, 

 - Brodzińskiego 10, Zaleskiego 7, 

 - Konopnickiej 36, 

 - Konopnickiej 22, 24,  

 - Lwowska 1A, G. Zapolskiej 10, 

 - Brzozowa 37, 

 Wnioski, które Spółdzielnia złożyła w Urzędzie Miejskim na 

początku tego roku będą zrealizowane przez Urząd w miesiącach 

lipiec- sierpień, a kolejne – w miesiącach jesiennych. 
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Zarząd deklaruje baczną uwagę w tym zakresie i za sukces na tym 

polu uzna skrócenie czasu oczekiwania na zrealizowanie 

koniecznych procedur w Urzędzie Miejskim.  

 

3. Jak wypadł audit zewnętrzny w zakresie ISO ? 

 
W dniach 19-20 lutego br. miał miejsce w BSM zewnętrzny audit  

w zakresie stosowania w Spółdzielni norm ISO 9001:2000. Kontrola 

przeprowadzona przez reprezentanta firmy certyfikującej – ISOQAR, 

obejmowała ocenę realizacji procesu obsługi członków  

i mieszkańców Spółdzielni w komórkach organizacyjnych Zarządu,  

a także proces prawidłowego utrzymania zasobów i kontaktów  

z interesantami - w dwóch wybranych losowo administracjach 

Osiedli. 

 Auditor stwierdził protokolarnie, iż system zarządzania 

jakością w Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest zgodny  

z wymaganiami normy ISO 9001:2000 i funkcjonuje prawidłowo  

w całej organizacji, jaką stanowi Spółdzielnia. Pozytywnie oceniono 

troskę zarządu o prawidłową komunikację ze wszystkimi członkami 

Spółdzielni, realizowaną w formie kolejnych wydań „Informatora”.  

Podkreślono także, iż system wymaga systematycznego doskonalenia 

poszczególnych obszarów funkcjonowania BSM, co będzie zadaniem 

na najbliższy okres działania systemu.   
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Rozdział III 

Ciekawostki 

Najstarsi mieszkańcy BSM 
 

Najstarszym mieszkańcem zasobów BSM jest  Pan Adam 

Zemanowicz, który  jest również najstarszym emerytowanym 

pracownikiem  Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i jednym  

z trójki najstarszych bydgoszczan. Zamieszkuje z rodziną przy  

ul. Czeskiej.  

W dniu 2.02.2008 roku obchodził swoje kolejne 106 

urodziny. 
Jubilatowi pięknego wieku gratulowali, przybyli do jubilata: 

przedstawiciele Władz Miasta Bydgoszczy, Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej, Rady Osiedla Wzgórze Wolności, Parafii, sąsiedzi  

i znajomi. 

 Szacowny jubilat pochodzi z Wilna, gdzie zamieszkiwał do 

1957 roku. Tam też poznał swoją żonę Kazimierę, z którą przeżył 50 

lat. Najbliższa rodzina pana Adama to trzech synów, jedna córka, 

dziewięcioro wnucząt, ośmioro prawnucząt i jeden praprawnuk.  

Na kresach Pan Adam pracował w rolnictwie, najpierw  

w magazynie zbożowym, a potem jako kierownik gospodarstwa 

rolnego. Z rolnictwem związał się też po przeprowadzce do Polski.  

Po przejściu na emeryturę  przeniósł  się do Bydgoszczy.  

Nawet wtedy nie próżnował i podjął pracę jako dozorca  

w Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, gdzie przepracował wiele 

lat. Do dzisiejszego dnia pamięta pracowników Spółdzielni. 

Szczególnym sentymentem darzy panie z BSM, którym za 

pośrednictwem najbliższej rodziny wręcza corocznie kwiaty w Dniu 

Kobiet. Do setnych urodzin czynił to osobiście, częstując również 

smażonymi przez siebie pączkami. 

Pan Adam to człowiek, który żyje bieżącą chwilą i wiele  

o przeszłości nie mówi. Codziennie czyta bieżącą prasę, lubi 
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romantyczne wileńskie pieśni i melodie lokalne, które do 

dzisiejszego dnia chętnie śpiewa. 

Swą długowieczność zawdzięcza na pewno genom, ale nie 

bez znaczenia jest jego przyjazny stosunek do ludzi i otoczenia. Jego 

pogoda ducha i zdrowy styl życia są chyba decydujące. 

 

 

 
 

200 LAT PANIE ADAMIE. 
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Rozdział IV 

Adresy i telefony 

w Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

przy ul. Grunwaldzkiej 12 

 

Sekretariat:   052/ 376-97-82, 

 

Dział Członkowsko-Mieszkaniowy:  

    052/ 376-97-50, 052/ 376-97-55,  

    052/ 376-97-75, 

 

Dział Techniczny:  052/ 376-97-78, 052/ 376-97-76,  

    052/ 376-97-79, 052/ 376-97-80, 

 

Główny Księgowy:  052/ 376-97-58, 

 

Sekcja ds. Eksploatacji: 052/ 376-97-53, 

 

Sekcja ds. Czynszów  052/ 376-97-83, 052/ 376-97-60,  

    052/ 376-97-70, 

 

Dział Obsługi Prawnej 

i Windykacji:   052/ 376-97-72, 

 

Kasa:    052/ 376-97-59, 

 

Dział Spraw Pracowniczych: 052/ 376-97-71, 052/ 376-97-51,  

Centrala (łączy z wszystkimi działami) 052/ 376-97-77,  

      052/ 322-38-46, 

 Nasza witryna internetowa: www.bsm.bydgoszcz.pl 

           e-mail: bsmzarzad@pro.onet.pl 

  Fax.:  052/ 376-97-52 

 

http://www.bsm.bydgoszcz.pl/
mailto:bsmzarzad@pro.onet.pl
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Godziny przyjmowania interesantów: 

poniedziałek  -  7.00 do 15.00 

wtorek  -  7.00 do 16.00 

środa  -  7.00 do 15.00 

czwartek  -  7.00 do 15.00 

piątek  -  7.00 do 14.00 

w poniedziałki Dział Członkowsko – Mieszkaniowy nieczynny 

 

Administracje: 

Błonie – ul. 16 Pułku Ułanów Wlkp. 1,       

e-mail bsm1@pro.onet.pl tel. 052/ 379-12-71, 

 

Śródmieście – ul. Grunwaldzka 14a,  

e-mail bsm2@pro.onet.pl tel. 052/ 322-05-07, 052/ 376-97-57, 

 

Szwederowo – ul. M. Konopnickiej 31  

e-mail bsm3@pro.onet.pl tel. 052/ 340-51-72, 052/ 340-53-63, 

 

Wzgórze Wolności- ul. Wojska Polskiego 10  

e-mail bsm4@pro.onet.pl tel. 052/ 371-13-14, 052/ 371-31-78, 

 

Górzyskowo – ul. Inowrocławska 1,  

e-mail bsm5@pro.onet.pl tel. 052/ 373-71-46, 052/ 373-71-47, 

 

Służby Techniczne: 

Pogotowie wod-kan., c.o., gaz. i dźwigowe tel. 052/ 379-12-71 

 

- w soboty, w niedziele i święta od 9.00 do 21.00 

- poniedziałki, środy, czwartki od 15.00 do 22.00 

- wtorki od 16.00 do 22.00 

- piątki od 14.00 do 22.00  

W przypadku awarii czynne całą dobę. 

 

mailto:bsm1@pro.onet.pl
mailto:bsm2@pro.onet.pl
mailto:bsm3@pro.onet.pl
mailto:bsm4@pro.onet.pl
mailto:bsm5@pro.onet.pl

