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Zgodnie z sentencją wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 28 lutego 

2014 roku, sygn. akt I C 226/13, zamieszczamy poniżej tekst przeprosin 

złożonych przez Pana Leszka Małeckiego, z zachowaniem oryginalnej pisowni  

z wyroku. 

 
„Na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 

dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie o sygn. akt I C 226/13, przepraszam za 

rozpowszechnianie od 2011 roku nieprawdziwych i zniesławiających treści 

za pośrednictwem korespondencji kierowanej przeze mnie do 

Ministerstwa Infrastruktury, Krajowej Rady Spółdzielczej oraz do 

organów statutowych Spółdzielni, a także podczas moich publicznych 

wystąpień w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia w 2011 roku, 2012 

roku i 2013 roku, a dotyczących Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 

organów Spółdzielni, a także osób wchodzących w skład tych organów, 

które to treści godziły w dobre imię, reputację i renomę Bydgoskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Oświadczam, że formułowane przeze mnie sugestie i zarzuty: 

- w piśmie z dnia 26 maja 2011 r. do Ministerstwa Infrastruktury 

Departament Mieszkalnictwa, o treści: „gdybym współpracował z 

zarządem to dokonałbym nadużyć, współpracując zaś z Radą Nadzorczą 

tolerowałbym łamanie prawa”, 

- w piśmie z dnia 6 sierpnia 2011 r. do Ministerstwa Infrastruktury 

Departament Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa, o treści: „obecna 

bezkarność i łamanie prawa w Spółdzielni znakomicie promieniuje na 

pozostałe Spółdzielnie, tym bardziej, że są wspierane przez Związek 

Rewizyjny w Bydgoszczy”, „pismo polustracyjne prezes sfałszował 

przekonując członków, że to dla dobra Spółdzielni”, „do statutu prezes 

wprowadził dwa zapisy, które są przygotowanym jednoznacznym 

zamachem na majątek wspólny spółdzielców wartym około 20 milionów 

złotych”, 

- w piśmie do Prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 17.09.2012 r. o 

treści: „jeżeli lustrator dopatrzył się sukcesu ekonomicznego w spółdzielni, 

to gratuluję wnikliwości, bo chyba był w innej. To, że nie przestrzega się 

prawa, pobiera nadmierne opłaty, nie rozlicza wpływów i wydatków, 

kreuje księgowość, manipuluje finansami, lustrator nazywa wynikami w 

domyśle - dobrymi?, „również w trakcie pobytu lustratora prezes wyłudził 

od Rady 130.000 zł na podwyżkę minimalnego wynagrodzenia, mimo, iż w 

ogóle takiej potrzeby nie było. Panie Prezesie, to są oczywiste 

przestępstwa”, 

- w piśmie z dnia 4 października 2012r. do Rady Nadzorczej BSM, o treści: 
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„Rada na Walnym Zgromadzeniu przedstawiła swoje sprawozdanie za rok 

2011, które zawiera kłamliwe oceny i stwierdzenia wprowadzone dla 

usprawiedliwienia swoich bezprawnych działań”, 

- podczas obrad Walnego Zgromadzenia w 2011 roku, o treści: „nie 

mogłem współpracować z prezesem bo byłbym przestępcą”, „niestety 

muszę przyznać, że niektórzy politycy mieli chyba rację mówiąc o 

zorganizowanej przestępczości lub dyktaturze w spółdzielni, nasz lokalny 

przykład to pan Tadeusz Stańczak”, „prezes ustanowił swoje prawo, 

zakpił z Rady Nadzorczej, oszukał mieszkańców i łamiąc prawo przez 5 

lat, przygotował warunki do przejęcia majątku spółdzielni”, „nikt też nie 

spostrzegł, że zarząd bezkarnie, od pięciu lat ściąga nienależne pieniądze 

na eksploatacji i pewnie nikt nie zauważy, że ogromne pieniądze będą 

pośpiesznie wydawane na inne cele, by naprawić swoje błędy w 

planowaniu opłat i łamaniu prawa”, „zarząd uzyska skwitowanie, mimo 

poważnych błędów, niegospodarności, rozrzutności i łamania prawa. 

Posługując się kłamstwem, manipulacją zarząd osiągnął wszystkie 

założone cele, zarówno te dobre, jak i te złe. Prezydium Rady nadal 

wykazuje bardzo dobre samopoczucie, mimo bezprawnych działań i 

nieetycznych zachowań jego członków”, 

- podczas obrad Walnego Zgromadzenia w 2012 roku, o treści: 

„bezpodstawne naciąganie członków w zakresie opłat jest naruszeniem 

prawa i manipulacją finansową zarządu na ogromną kwotę ponad cztery 

miliony  złotych. To żaden problem gospodarować przy takiej rezerwie 

gotówkowej, jednakże kosztem członków i ich rodzin”, „w przeciwieństwie 

do deklaracji zarząd wcale nie pracował w oparciu o obowiązujące prawo, 

bo w swoim działaniu wielokrotnie naruszył jego zapisy i to z pełną 

świadomością oraz szkodą dla spółdzielców”, „w sprawozdaniu, już 

standardowo, zarząd manipuluje danymi, by klęskę zamienić w sukces i 

pokazuje, jak to wartość zadłużenia spadła”, „Zarząd fałszuje 

rzeczywistość licząc na nieporadność członków, co jest aktem obraźliwym 

wobec swojego chlebodawcy”, 

- podczas obrad III części Walnego Zgromadzenia w dniu 10 czerwca 2013 

r. o treści: „chodzi o 618 tysięcy, chodzi o pieniądze, które spółdzielnia 

zawłaszczyła, pieniądze członkowskie”, „złożyłem wniosek o udostępnienie 

dokumentów z przetargu, który skutkował bezprawną umową na szkodę 

członków w wysokości około miliona złotych. W piątek sąd oddalił 

wniosek, co oznacza, że skład rady zdołał uchronić przed 

odpowiedzialnością za ogromny przekręt i to mimo zarzutów lustratora”, 

- podczas II, III, IV i V części Walnego Zgromadzenia w dniu 06.06., 

10.06., 12.06., 17.06.2013 r. o treści: „teraz we własnym interesie zarząd 
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zabiega, by „sprawdzeni” weterani Rady ponownie zapewnili im bezkarne 

marnotrawienie członkowskich pieniędzy i ukrywali przypadki 

niegospodarności” 

są bezprawne, bezpodstawne i naraziły Bydgoską Spółdzielnię 

Mieszkaniową na utratę zaufania jej członków, potrzebnego do 

prawidłowego jej funkcjonowania w zakresie swoich zadań” 
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Wprowadzenie 
 

Szanowni Państwo, 

Tradycyjnie przed Świętami Wielkanocnymi, Zarząd przekazuje Państwu 

kolejne wydanie Informatora. Mamy już kalendarzową wiosnę, stąd należy już 

czerpać optymizm choć aura jeszcze dość zmienna. Ale trzeba mieć nadzieję,  

iż czekają nas już tylko przyjemne tygodnie.  

W przypadku wyników Spółdzielni za rok 2014 przekazujemy je Państwu 

w oparciu o sporządzone sprawozdanie finansowe, które jest najważniejszym 

dokumentem określającym sytuację majątkową i finansową Spółdzielni. Wyniki 

podobnie jak w poprzednich latach są zadawalające, a szczegóły zawarliśmy  

w Rozdziale I tego wydania Informatora.   

Informujemy, że podobnie jak w ostatnich latach utrzymana została 

dyscyplina w kosztach i wydatkach Spółdzielni w stosunku do zaplanowanych,  

a ponadto osiągnięty został satysfakcjonujący wynik w zakresie dodatkowych 

przychodów finansowych netto, w kwocie nawet nieco wyższej od kwoty z roku 

poprzedniego tj. ok. 5,3 mln netto, stanowiącej wartość nadwyżki bilansowej. 

Osiągnięcie tak wysokich przychodów, to efekt dużych starań Zarządu, gdyż  

w roku ubiegłym nie poprawiła się koniunktura gospodarcza w handlu 

detalicznym oraz  malały systematycznie odsetki od lokat terminowych.       

Ten wynik umożliwi już trzeci rok z rzędu realizację założenia ujętego  

w Planie Gospodarczym na rok 2015, iż nie będziemy podwyższać opłaty na 

poczet kosztów zarządzania i administrowania, wynoszącej – 0,49 zł/m
2
/m-c, 

która jest jedną z najniższych w spółdzielniach mieszkaniowych w ogóle. Coraz 

trafniej ustalane są też stawki na bieżącą konserwację, które zmieniają się  

w bardzo nieznacznej wysokości, gdyż należy je planować ściśle na poziomie 

potrzeb poszczególnych nieruchomości.            

Informujemy, iż w roku 2014 dzięki prowadzonym systematycznie 

intensywnym wysiłkom windykacyjnym w Spółdzielni udało się po raz kolejny 

zmniejszyć zadłużenia w opłatach, o kolejne kilkaset tys. złotych, tj. o ok. 324 

tys. zł. Słowa podziękowania należą się zatem tym członkom Spółdzielni, którzy 

uczestniczyli w bezpośrednich rozmowach z dłużnikami (członkowie komisji 
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społeczno-kulturalnej Rady Nadzorczej i Przewodniczący niektórych Prezydiów 

Samorządów Nieruchomości). 

Słowa uznania należą się jednak tym wszystkim posiadaczom tytułów 

prawnych do lokali, którzy regularnie wypełniają ustawowy obowiązek 

wnoszenia bieżących opłat za użytkowanie lokali i nie posiadają żadnego 

zadłużenia. 

Wiosna to także rozpoczęcie prac remontowych. Zarząd  zorganizował już 

wiele przetargów i wyraża też nadzieję, że realizacja pozytywnie 

zaopiniowanych w nieruchomościach planów remontowych, będzie zadawalać 

mieszkańców.  

Toczy się życie kulturalne w Domach Kultury Spółdzielni, w związku  

z tym informujemy o ważniejszych wydarzeniach z I-szego kwartału br.. 

Najważniejsze z nich to jubileuszowe spotkania ze Spółdzielcami  

z poszczególnych Osiedli. Na kwiecień zaplanowano kolejne spotkanie dla 

Osiedli Górzyskowo i Śródmieście. Zakładamy, iż będzie ono równie 

sympatyczne jak te, które już się odbyły i o których piszemy w tym 

Informatorze.  

Na okoliczność obchodów Jubileuszu 125 lat funkcjonowania Bydgoskiej  

Spółdzielni Mieszkaniowej przewidujemy odrębne wydanie Informatora.  

   W tym numerze Informatora jeszcze kilka innych ciekawych informacji,  

w tym odpowiedzi na ważne pytania. 

  Zatem jeszcze raz udanych Świąt Wielkanocnych i wszelkiej pomyślności 

dla wszystkich mieszkańców Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
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Rozdział I – Informacje z bieżącej działalności Spółdzielni 

 
1. Wyniki z działalności gospodarczej Spółdzielni w 2014 r. 

 

W związku z tym, że w Spółdzielni zostało sporządzone przez Zarząd 

sprawozdanie finansowe za 2014 r., a także przedstawiona została pozytywna 

opinia z jego badania przez biegłego rewidenta Radzie Nadzorczej, wyniki 

ekonomiczne z działalności Spółdzielni za rok 2014 należy uznać za wiążące. 

A są one niezwykle korzystne dla Członków Spółdzielni, jako że  

ze sprawozdania finansowego wynika, iż sytuacja majątkowa i finansowa jest 

stabilna, co jest wynikiem wysiłków i starań Zarządu, by efektywnie zarządzać 

majątkiem wspólnym Członków i zasobami finansowymi, przez co nadwyżka 

bilansowa za rok 2014 (zysk netto) osiągnęła wartość ok. 5,3 mln zł (o ok. 400 

tys. powyżej kwoty z roku poprzedniego). Jej wartość została uzyskana przy 

bardzo wysokim finansowaniu remontów w lokalach użytkowych, które 

osiągnęły kwotę 1 034 356 zł, co nabiera dodatkowego pozytywnego znaczenia. 

Ponadto uzyskana została w roku, w którym malała stopa odsetek od lokat 

terminowych, a koniunktura gospodarcza dla handlu detalicznego i usług nie 

poprawiała się, co gorsze budowa największego marketu w mieście – „Zielone 

Arkady”, tej sytuacji raczej nie polepszy.  

Uzyskana bardzo wysoka nadwyżka bilansowa umożliwi Spółdzielni, po 

pozytywnej uchwale Walnego Zgromadzenia w 2015 r., utrzymanie na 

niezmienionym, stosunkowo niskim  poziomie wysokość opłaty za zarządzanie 

 i administrowanie.            

 Analizując wyniki ekonomiczne Spółdzielni w 2014 r. należy stwierdzić, że 

są one satysfakcjonujące zarówno w odniesieniu do osiągniętych wyników   

w zakresie eksploatacji, w tym bieżącej konserwacji jak i też realizowanymi  

w porozumieniu z Samorządami Nieruchomości pracami remontowymi. 

Podstawowym dokumentem nakreślającym zadania gospodarczo-finansowe 

na rok 2014, czyli zawierającym określone wartości planowanych przychodów  

i kosztów jest Plan Gospodarczy Spółdzielni uchwalony przez Radę Nadzorczą 

w dniu 18.12.2013 r..  

 W 2014 r. Spółdzielnia osiągnęła przychody ogółem na poziomie 100,2%,  

a wskaźnik kosztów ogółem ukształtował się na poziomie 96,8 % w stosunku do 

planu. W pozycjach zależnych od Spółdzielni niższe od planowanych są koszty 

zarządzania i administrowania oraz łączne koszty konserwacji i utrzymania 

nieruchomości. Koszty zarządzania i administrowania wyniosły w 2014 roku 

0,74 zł/m
2
/m-c i są niższe o 0,02 zł/m

2
/m-c od zaplanowanych.  
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Osiągniecie tych wyników było możliwe przy zachowaniu dyscypliny 

wydatków również funduszu płac (wykonanie 97,8) i utrzymania liczby etatów  

(wykonanie 99,4%). 

Zgodnie z art. 4 ust 4
1 

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych  

w Spółdzielni na podstawie bieżącej ewidencji księgowej dokonano rozliczenia 

przychodów i kosztów eksploatacji w każdej nieruchomości na dzień  

31.12.2014 r. Wyniki tych rozliczeń na Państwa osiedlu zamieszczamy jako 

załącznik do Informatora.  

Ważną dziedziną działalności gospodarczej Spółdzielni są remonty. Ich 

podstawowym zadaniem jest utrzymanie budynków i ich wyposażenia w dobrym 

stanie technicznym w każdej nieruchomości, gwarantującym bezpieczeństwo 

mieszkańców, a także skuteczne i ciągłe zaopatrzenie użytkowników lokali  

w podstawowe media (woda, gaz, energia elektryczna, ciepło).  

W roku 2014 w częściach wspólnych poszczególnych nieruchomości 

mieszkaniowych wykonano prace remontowe na kwotę 7 692 693 zł. Największe 

pozycje kosztowe to: 

- remonty klatek schodowych     1 130 775 zł 

- roboty elektryczne       1 118 738 zł 

- roboty na instalacjach c.o.      1 001 975 zł 

- roboty na terenach przyległych (w tym place zabaw)    845 677 zł 

- remonty chodników i parkingów       803 479 zł 

- remonty na instalacjach wodno- kanalizacyjnych    684 344 zł 

Wprowadzony od 01.01.2014 r. nowy system finansowania remontów w oparciu 

o fundusze remontowe nieruchomości spowodował dalsze zracjonalizowanie 

wydatków w tym zakresie w nieruchomościach. Prowadzi to w perspektywie 

kilku lat (regulaminowy okres przejściowy – do końca 2018 roku) do osiągania 

stanu zrównoważenia sald na funduszach remontowych we wszystkich 

nieruchomościach.  

Zgodnie z Planem wieloletnim w roku 2014 dokonano wymiany kolejnych 

11 dźwigów za kwotę 1 385 956 zł. Wymiana ich jest finansowana z funduszu 

remontowego dźwigów, dla którego odpis ustalony został jednolicie dla 

wszystkich budynków w Spółdzielni z dźwigami - od dnia 1.04.2014r.  

w wysokości 12,80 zł/os./miesięcznie. 

Dla kondycji i płynności finansowej Spółdzielni istotny jest poziom 

zadłużenia w opłatach wnoszonych przez użytkowników mieszkań i lokali 

użytkowych.  

Zarząd informuje, że poprzez duży wysiłek włożony w proces windykacji 

zadłużeń w opłatach eksploatacyjnych na rzecz lokali mieszkalnych oraz za 

wynajem lokali użytkowych i dzierżawę terenów, w Spółdzielni udało się nie 
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powiększać poziomu kwotowego zadłużeń. Informujemy, iż wartościowo udało 

się zmniejszyć zaległości w opłatach o kwotę 323 923 zł w porównaniu do stanu 

na koniec 2013 r. w opłatach za użytkowanie lokali mieszkalnych oraz  

o 66 929 zł w grupie lokali użytkowych.  

Jest to znaczące osiągnięcie będące wynikiem konsekwentnych działań 

windykacyjnych zgodnych z Instrukcją windykacji, a także poprzez 

kontynuowany, jak w latach ubiegłych udział Członków komisji społeczno-

kulturalnej Rady Nadzorczej i Samorządów Nieruchomości w rozmowach  

z dłużnikami na poszczególnych Osiedlach Spółdzielni.  

Informujemy, że wysoka płynność finansowa pozwoliła na pełne 

realizowanie zobowiązań finansowych wobec naszych kontrahentów umownych. 

Zgodnie z terminami Spółdzielnia w 2014 r. regulowała zobowiązania wobec 

banku w zakresie spłaty kredytu na termo renowację budynków mieszkalnych  

w wysokości 1 682 069 zł. Na rok 2015 pozostaje do spłaty już tylko kwota  

w wysokości 387 277 zł .     

W 2014 roku Spółdzielnia wykupiła od Gminy Bydgoszcz na własność grunty 

w niżej podanych nieruchomościach mieszkalnych:  

  Ujejskiego 59, 63, 65,     

  Biziela 16, 20, Słowiańska 17.   

 Ponadto pod koniec miesiąca stycznia 2015 r. sfinalizowaliśmy transakcję 

wykupu prawa własności do gruntów w nieruchomości przy ul. Tucholskiej 3 i 5 

w Bydgoszczy. 

 Informujemy, że w Spółdzielni konieczne są dalsze czynności prawne już 

tylko dla 7 nieruchomości (ul. M. Konopnickiej 34; Nowodworska 25; Czarna 

Droga 5 i 9: Chłodna 1 i 3; Czackiego 17, 21, 23; Koszarowa 14, Bałkańska 9)  

w celu nabycia prawa własności do tych gruntów. Jesteśmy przekonani, że 

zdołamy pokonać występujące obiektywne bariery formalno-prawne i pozyskać 

oczekiwane tytuły prawne do tych nieruchomości.    

Zgodnie z zapisami Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w roku 2014 

kontynuowaliśmy również przenoszenie spółdzielczych praw do lokali w prawo 

odrębnej własności, zgodnie z wnioskami które wpłynęły do Spółdzielni.  

Reasumując, przedstawione wyżej w dużym skrócie informacje o wynikach 

ekonomicznych spółdzielni za rok 2014 potwierdzają, że są one niezwykle 

korzystne dla Członków Spółdzielni, a sytuacja majątkowa i finansowa jest 

bardzo stabilna.   

 Więcej szczegółów będziecie Państwo mogli poznać w sprawozdaniach 

wyłożonych przed Walnym Zgromadzeniem, które będzie obradować od 21 maja 

br.. 
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2. Plany Spółdzielni na rok bieżący 

 

Plan działania Spółdzielni na rok 2015 obejmuje realizację zadań statutowych 

zgodnie z Planem Gospodarczym Spółdzielni na rok 2015, który został przyjęty 

Uchwałą Rady Nadzorczej nr 231/2014 z dnia 27.11.2014r.  

 

2.1. Zmiany w opłatach 

 

Z dniem 1.03.2015 r. zostały uaktualnione zaliczki na pokrycie kosztów 

energii elektrycznej i gazu w budynkach z gazomierzami zbiorczymi. Podstawą 

ustalenia stawek były koszty roku 2014, aktualne ceny jednostkowe i zmiana 

ilości osób w poszczególnych budynkach. 

Ponadto z dniem 01.03.2015 roku została wprowadzona zmiana  

w wysokości stawki opłat, która została zapowiedziana przed 30.11.2014r.. 

Zmiana dotyczyła stawki z tytułu odpisu na fundusz remontowy nieruchomości. 

Podwyższenie w/w opłaty nastąpiło w:  

- 1 nieruchomości do 1,00 zł/m
2
/m-c; 

- 3 nieruchomościach do 1,40 zł/m
2
/m-c; 

- 2 nieruchomościach do 1,50 zł/m
2
/m-c; 

- 4 nieruchomościach do 1,60 zł/m
2
/m-c; 

- 3 nieruchomościach do 1,70 zł/m
2
/m-c; 

- 1 nieruchomości do 1,80 zł/m
2
/m-c; 

- 20 nieruchomościach do 2,00 zł/m
2
/m-c. 

 

Dla jednej nieruchomości stawka odpisu uległa zmianie od dnia 1.02.2015r. 

 na 2,00 zł/m
2
/m-c. 

 Z dniem 01.07.2015 r. zostaną wprowadzone zmiany w wysokości opłat, 

które zostały zapowiedziane przed 31.03.2015r. 

 

Nowe stawki opłat dotyczyć będą następujących pozycji:  

 

a) zarządzanie i administrowanie – stawka opłat w tej pozycji nie ulegnie 

zmianie dla Członków Spółdzielni, i będzie możliwe utrzymanie jej na 

dotychczasowym poziomie tj. 0,49 zł/m
2
/m-c, jeśli podobnie jak  

w ostatnich latach tegoroczne Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę  

o dofinansowaniu przychodów eksploatacji w wysokości ok.  

2,2 mln zł tj. 0,28 zł/m
2
/m-c; 

b) sprzątanie budynku i otoczenia - stawka opłat w tej pozycji wynika ze 

szczegółowej kalkulacji i jest zróżnicowana w osiedlach; 
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c) konserwacja i utrzymanie nieruchomości – stawka opłaty  

w tej pozycji jest zróżnicowana na nieruchomościach. Nowe opłaty 

uwzględniają wynik rozliczenia w nieruchomości na dzień 31.12.2014r. 

zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a także 

zaplanowane do realizacji szczegółowe zadania w nieruchomościach. 

 

Zestawienie zbiorcze ilości nieruchomości w podziale na Osiedla,  

w których stawka opłaty ulega obniżeniu, podwyższeniu bądź nie ulega zmianie 

przedstawia tabela: 

 

obniżka podwyżka 
bez 

zmiany
Razem

Błonie 16 8 11 35

Śródmieście 14 2 10 26

Szwederowo 14 13 9 36

Wzg.Wolności 7 9 9 25

Górzyskowo 13 1 6 20

Razem 64 33 45 142

Ilości nieruchomości

Osiedle

 
 

Przypominamy, że na zróżnicowane wysokości stawek opłat w poszczególnych 

nieruchomościach miały wpływ następujące przyczyny: 

 zróżnicowane wyniki rozliczenia kosztów eksploatacji w nieruchomościach 

za ostatni rok gospodarczy; 

 zróżnicowane, indywidualnie zaplanowane potrzeby nieruchomości  

w zakresie konserwacji i utrzymania - np. utrzymanie zieleni, drobne 

naprawy w nieruchomościach itp.; 

 występujące w nieruchomościach pożytki, które uzyskiwane są w wyniku 

pobierania opłat za użytkowanie i najem części wspólnych tj. dodatkowych 

pomieszczeń gospodarczych w budynku oraz za komercyjną dzierżawę 

terenu w danej nieruchomości; 

d) konserwacja i utrzymanie dźwigu – stawka opłaty w tej pozycji jest 

zróżnicowana na nieruchomościach i wynika przede wszystkim z różnic  

w łącznej ilości osób, stanowiących jednostkę rozliczenia kosztów 

konserwacji.  

Zestawienie zbiorcze ilości nieruchomości w podziale na Osiedla,  

w których stawka opłaty na konserwację i utrzymanie dźwigów ulega obniżeniu, 

podwyższeniu bądź nie ulega zmianie przedstawia tabela: 
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obniżka podwyżka 
bez 

zmiany
Razem

Błonie 4 1 2 7

Śródmieście 4 1 0 5

Szwederowo 3 11 2 16

Wzg.Wolności 4 10 2 16

Górzyskowo 0 3 0 3

Razem 15 26 6 47

Osiedle

Ilości nieruchomości

 
 

2.2. Informacje o remontach w 2015roku.  

 

Przypominamy, że od 1 stycznia 2014 r. w Spółdzielni obowiązuje nowy 

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego. W ramach tego 

funduszu wyodrębniono: fundusz remontowy nieruchomości i fundusz wspólny. 

Dla każdej nieruchomości ustalono na 31.12.2013 r. stan początkowy funduszu, 

wynikający z prowadzonej od 2000 roku ewidencji wpływów i wydatków (bez 

wpływów i wydatków poniesionych na termo renowację i remonty dźwigów). 

Zgodnie z Planem Gospodarczym na rok 2015 planowane łączne wydatki 

na remonty to kwota 8 282 929 zł.  

Po zasięgnięciu opinii Prezydiów Samorządów Nieruchomości, administracje 

poszczególnych osiedli przedłożyły projekty planów remontowych 

nieruchomości, które z kolei zatwierdził Zarząd do realizacji (w tych 

nieruchomościach, w których nie wybrano dotąd Prezydiów Samorządów 

Nieruchomości, plany remontowe opiniowały Spółdzielcze Rady Osiedli). 

  Zarząd informuje, iż zorganizował już wiele przetargów i systematycznie 

będą uruchamiane kolejne prace remontowe, o których poinformują w formie 

komunikatów administracje osiedli.  

Zakładamy, iż wykonanie pozytywnie zaopiniowanych w Osiedlach planów 

remontowych, będzie zadawalać mieszkańców Spółdzielni. 

 

Rozdział II – Zdarzenia i fakty w Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej 

 
1. „Bez śniegu ale wesoło” – czyli Ferie zimowe 2015 w Klubie Arka  

i w Domu Kultury „ORION” Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 

W ostatnich dwóch tygodniach lutego, w Klubie „Arka” i Domu Kultury 

„ORION” Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zorganizowano zajęcia 

wakacyjne dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Miejsca rozeszły się już  

w pierwszych minutach zapisów, ze względu na ciekawy program oraz 
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przystępną cenę. Po mimo braku „białego puchu” atrakcji oraz chęci do zabawy 

nie brakowało.  

Dzieci odwiedziły Muzeum Mydła i Historii Brudu przy  

ul. Długiej, gdzie każde mogło własnoręcznie zrobić mydełko.  

Wycieczka autokarowa do Centrum Edukacji Przyrodniczej w Parku 

Sienno dostarczyła wielu pozytywnych emocji. Program przygotowany przez 

Panią Krystynę Strońską zachwycił wszystkie dzieci swoją ekologiczną magią.  

Każdy ozdobił patyk wstążkami dzięki czemu otrzymał różdżkę a ze zwykłej 

papierowej torebki powstały prześliczne zwierzątka. 

 

 
Wszystkie dzieci mogły posmakować różnych ekologicznych produktów  

i spróbować odgadnąć co to właściwie jest. Przy karmieniu koni, królików oraz 

kozy dzieci poszerzyły swoją wiedzę na temat odżywiania tych zwierząt.  
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Kolejną atrakcją było wyjście do Multikina na film pt. „Paddington”. 

Oglądając przygody niezdarnego misia w kinie rozbrzmiewał głośny śmiech.  

W Centrum Sportu i Rekreacji Squash Point w Bydgoszczy dzieci 

uczestniczyły w zajęciach sportowych wprowadzających w gry squash oraz 

badminton.  

W Filharmonii Pomorskiej wysłuchały koncertu muzyki z bajek i filmów 

dla dzieci pt. „Bajkowy Hollywood”, który poprowadził Artur Barciś.  

Wszystkie dni ferii były obfite w zajęcia plastyczne gry planszowe oraz 

zabawy z muzyką. Żegnając się z zimowymi wakacjami nie jednemu dziecku 

zakręciła się łza w oku. Na szczęście latem kolejna porcja atrakcji w naszych 

Domach Kultury. Zapraszamy! 

 
2. Wydarzenia kulturalne w Domach Kultury 

 
2.1. „Pod dachami Paryża”- recital Beaty Lewińskiej   

 

W zimowy, środowy wieczór przenieśliśmy się do Paryża, w czasy Edith 

Piaf. Piękne, przepełnione emocjami i dramatyzmem życia, pieśni tej wybitnej 

artystki mogliśmy usłyszeć w bardzo przekonującym wykonaniu Beaty 

Lewińskiej. Scenografia przedstawiająca paryskie widoki oraz dźwięki 

akordeonu podkreśliły klimat Paryża zeszłego wieku. Pani Beata wraz  

z zaprzyjaźnionymi muzykami dała niezapomniany koncert. Ponadto uczestnicy 

koncertu mieli także okazję poznać bliżej osobowość Edith Piaf, jej życie pełne 

problemów, dramatów i niespodzianek oraz gonitwę za miłością. Stało się to 

możliwe dzięki prezentacji znakomicie przygotowanej przez bydgoską aktorkę 

Panią Teresę Wądzińską, która również poprowadziła całe spotkanie.  

Koncert zakończyły gromkie brawa i bisy. 
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2.2. Koncert Noworoczny Orkiestry Marka Czekały i solistów 

 

W pierwszym miesiącu roku jubileuszowego 125-lecia Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej wydarzeniem był Koncert Noworoczny w wykonaniu Orkiestry 

im. J. Straussa pod dyrekcją Marka Czekały.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tym razem było to wielkie wydarzenie artystyczne, które zgromadziło liczną 

publiczność w Domu Kultury „ORION”. Słuchaczy zachwyciła nie tylko piękna 

muzyka, ale również artystyczne popisy dwojga młodych solistów. Zarówno 

bowiem Hanna Okońska (sopran) i Łukasz Ratajczak (tenor) ujmowali wielkim 

talentem oraz młodością i wdziękiem. Koncert był okazją do złożenia 

noworocznych życzeń, które w imieniu Rady Nadzorczej i Zarządu złożył 

wszystkim uczestnikom Prezes Zarządu Spółdzielni - Tadeusz Stańczak, 

jednocześnie sygnalizując atrakcje czekające na mieszkańców naszej spółdzielni 

w całym roku jubileuszowym.  

 

2.3. „Z drugiej strony lustra” – wieczór z Januszem Pruskim 

 

W dniu 4 marca br. w Domu Kultury „ORION” odbyło się spotkanie sekcji 

Klubu Miłośników Sztuki z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Bydgoskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej, Panem Januszem Pruskim pt.:„Z drugiej strony 

lustra”. Konwencja spotkania została przygotowana w porozumieniu  

z Przewodniczącym przez Prezesa Zarządu, który prowadząc spotkanie starał się 

przedstawić istotne wydarzenia i ciekawostki z poszczególnych okresów życia 

bohatera spotkania. Uczestnicy spotkania zyskali ogromną wiedzę o życiu, pracy 

i twórczości bohatera wieczoru, gdyż Pan Janusz Pruski chętnie dzielił się 
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wspomnieniami, poglądami i przywoływał w szczegółach określone momenty  

z życia.   

Dla każdego okresu z życiorysu gościa spotkania i poruszanego tematu – 

przygotowane zostały przez pracowników Spółdzielni piosenki, które 

wykonywała Pani Lidia Łapaczyńska przy akompaniamencie Pana Adama 

Kwiatkowskiego. Do śpiewu włączała się widownia, korzystając  

z przygotowanych tekstów piosenek. 

 Na widowni nie zabrakło przyjaciół Pana Janusza Pruskiego z różnych 

etapów życia. Wszyscy z wielkim zainteresowaniem wsłuchiwali się w to, co 

przekazywał nam Pan Przewodniczący na temat swoich przeżyć i doznań od 

pierwszych lat życia spędzonych na ul. Cieszkowskiego, poprzez lata studiów, 

okres przemian w naszym kraju, różne miejsca pracy zawodowej, a w tym 

głównie działalności w harcerstwie i w Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warto podkreślić atmosferę, jaką udało się w czasie spotkania stworzyć.  

W konsekwencji uczestnicy mogli poczuć się tak, jakby wszyscy znali Pana 

Janusza Pruskiego od zawsze. Ujął nas także stosunkiem do swoich przyjaciół, 

od tych z lat dzieciństwa, aż do chwili obecnej, jak również wykorzystywania 

zdobywanych w życiu umiejętności dla realizacji kolejnych zadań, jakie stawiało 

przed nim życie. 

Trafną okazała się postawiona w czasie spotkania maksyma życiowa  „per aspera 

ad astra” (przez trudy do gwiazd), jako że poznając osiągnięcia życiowe Pana 

Przewodniczącego, innej maksymy nie sposób Mu przypisać. Gość potwierdził, 
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iż już w okresie edukacji poznał i przyjął ją jako motto dla siebie na całą drogę 

życia. 

Wspaniałe, pełne przyjaźni oraz radości ze spotkania było również 

zachowanie przyjaciół Pana Janusza Pruskiego, a także osób, które aktualnie  

z nim współpracują w nieruchomości.  

Wielce krzepiące było to spotkanie, gdyż dzięki niemu można zyskać coraz 

większa wiarę w ludzi i ich kompetencje, a poza tym dowiedzieć się co jest 

naprawdę „z drugiej strony lustra”. 

 

3. Wydarzenia w ramach obchodów Jubileuszu 125-lecia 

 

3.1. „Jak szybko mijają chwile” – spotkania jubileuszowe 

 

Pod takim tytułem odbyły się już trzy spotkania z okazji Jubileuszu  

125- lecia Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zorganizowane z inicjatywy 

Spółdzielczych Rad Osiedli oraz Zarządu Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej. W przygotowaniach i organizacji spotkań dużo starań poczynili 

Członkowie Prezydiów Spółdzielczych Rad Osiedli przy ścisłej współpracy  

z Prezesem Zarządu. W Domu Kultury „ORION” spotkali się: 

 

- 15 stycznia Spółdzielcy z Osiedla Szwederowo,  

- 12 lutego Spółdzielcy z Osiedla Błonie, 

- 12 marca Spółdzielcy z Osiedla Wzgórze Wolności. 

 

 Na każdym spotkaniu odbyła się prezentacja multimedialna każdego  

z Osiedli, przygotowana przez Kierownika Administracji Śródmieście – Pana 

Wojciecha Michalaka. Projekcje zawierały obraz poszczególnych osiedli 

obecnie, jak i przed termo renowacją. Dodatkową atrakcją był konkurs wiedzy 

„Jaki to budynek”, podczas którego uczestnicy spotkań mogli popisać się 

znajomością osiedla i wygrać jubileuszowy, kolorowy kalendarz, wydany przez 

Bydgoską Spółdzielnię Mieszkaniową. 
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Ważnym punktem spotkań było wręczenie podziękowań, przygotowanych 

dla wszystkich członków Prezydiów Samorządów Nieruchomości, od Rady 

Nadzorczej, Zarządu oraz Prezydiów Spółdzielczych Rad Osiedli. Członkowie 

działający w Prezydiach Samorządów Nieruchomości otrzymali m.in. 

okolicznościowe dyplomy.     

Oprawę muzyczną zapewnili w spotkaniach w styczniu i marcu świetni 

wokaliści Krzysztof Filasiński i Joanna Wojnowska, natomiast w lutym zespół 

Mini Max z Hanną Libront. Nie zabrakło pięknych szlagierów z minionych lat,  

w tym także z tekstami dostosowanymi do tematyki spółdzielczej i osiedlowej. 

Uczestnicy poszczególnych spotkań byli zadowoleni z atmosfery 

oraz atrakcji mających miejsce na spotkaniach i z satysfakcją wracali do swych 

domów. Świadczy to o dobrej współpracy między organizatorami czyli organami 

Spółdzielni. Można było odnieść wrażenie, iż udało się na spotkaniach stworzyć 

atmosferę zintegrowanej wzajemnie społeczności oraz poczucia tożsamości 

Członków ze Spółdzielnią.   

W programie obchodów roku jubileuszowego w Spółdzielni 

przygotowywane jest podobne, wspólne spotkanie dla spółdzielców  

z Osiedli Śródmieście i Górzyskowo, ale o tym w następnym numerze 

informatora. 
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Rozdział III – Tematy dla Spółdzielców – zawsze ważne i aktualne 

 
1. Warunki otrzymania dodatku mieszkaniowego 

 

Od 1 stycznia 2002r. obowiązuje ustawa z 21 czerwca 2001 r.  

o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. nr 71 poz. 734). 

Zgodnie z postanowieniami tej ustawy o dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać 

się osoby, które spełniają niżej wymienione kryteria: 

1. Są najemcami, podnajemcami, członkami Spółdzielni ze spółdzielczymi 

własnościowymi lub lokatorskim prawem do lokalu, właścicielami mieszkań 

lub domów jednorodzinnych oraz także osoby zajmujące mieszkania bez tytułu 

prawnego, ale tylko te, które czekają na przysługujący im zamienny lokal 

socjalny. 

2. Próg dochodowy uprawniający do otrzymania dodatku mieszkaniowego to 

średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie 

przekraczający 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym 

oraz 125% tej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.  

W tej chwili najniższa emerytura wynosi 880,45 zł. 

3. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na 

liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć: 

 35 m² - dla 1 osoby 

 40 m² - dla 2 osób 

 45 m² - dla 3 osób 

 55 m² - dla 4 osób  

 65 m² - dla 5 osób 

 70 m² - dla 6 osób 

a w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób – dla każdej kolejnej 

osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m². Dodatek 

mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie 

przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod 

warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego 

lokalu nie przekracza 60%.  

Informujemy ponadto, że o dodatek mieszkaniowy może ubiegać się 

osoba zalegająca z opłatami za użytkowanie mieszkania, zadłużenie to nie 

może jednak wzrastać w przypadku otrzymania dodatku. Obowiązkowo należy 

wówczas wnosić opłaty bieżące w pełnej wysokości. 
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2.  Informacja w sprawie ochrony danych osobowych 

 

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie  

art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst 

jednolity Dz.U. z 2014 roku poz. 1182) informuje, że Bydgoska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa z siedzibą położoną w Bydgoszczy przy ulicy Grunwaldzkiej 12, 

jest administratorem danych osobowych członków Spółdzielni oraz osób nie 

będących członkami Spółdzielni. Przetwarzanie zgromadzonych danych będzie 

prowadzone wyłącznie w celu realizacji zapisów ustawy Prawo spółdzielcze, 

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz obowiązującego statutu, a także 

zawartych umów. 

Ponadto informujemy, że przewidywanymi odbiorcami zgromadzonych 

danych są Kancelarie Notarialne wyłącznie w celu zawierania umów  

w przedmiocie ustanowienia i przeniesienia własności lokalu.  

Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest 

obowiązkowe w zakresie niezbędnym dla realizacji uprawnień i spełnienia 

obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz zawartych 

umów.  

 

Rozdział IV – Ważne pytanie, krótka odpowiedź 

 
Czy gruz i stare okna mogę wyrzucić do śmietnika? 

Na gruz, okna i inne odpady po remoncie należy zamówić specjalne worki 

(„bigbag”) w firmie wywożącej odpady komunalne – 1 worek o pojemności 1m
3
 

przysługuje nieodpłatnie użytkownikowi lokalu - na rok. 

 

Dlaczego montujemy podzielniki elektroniczne radiowe? 

Warto, z uwagi na to, że są nowocześniejsze, dokładniejsze, a co najważniejsze 

są już wyposażone w moduły, które pozwalają dokonać odczytów w całym 

budynku zdalnie i jednocześnie, bez wchodzenia do mieszkań. 

 

Czy budynki w Spółdzielni są ubezpieczone? 

Spółdzielnia systematycznie ubezpiecza wszystkie budynki w zasobach. 

Ubezpieczenie to jednak nie obejmuje poszczególnych lokali mieszkalnych. 

Istnieje możliwość ubezpieczenia mieszkań także za pośrednictwem Spółdzielni 

w firmie UNIQA (płatne przy czynszu za użytkowanie mieszkania). 
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Osoba, która sprzedała lokal mieszkalny i wynajmowała od spółdzielni 

odpłatnie dodatkowe pomieszczenie gospodarcze- czy może je przekazać 

nowemu właścicielowi mieszkania? 

Niestety nie. Wynajmowane pomieszczenia są częścią wspólną nieruchomości  

i nie podlegają zbyciu, ani automatycznemu przeniesieniu praw użytkowania. 

Osoba, która zbyła lokal mieszkalny, a wynajmowała takie pomieszczenie 

zobowiązana jest przekazać je do administracji osiedla. Następnie zostaje 

wywieszone ogłoszenie na klatce schodowej informujące o możliwości  

wynajęcia takiego pomieszczenia. Po zaopiniowaniu złożonych od mieszkańców 

wniosków przez Prezydium Samorządu Nieruchomości, kierownik osiedla 

przydziela je osobie spełniającej kryteria zawarte w regulaminie. 

 

Czy opłatę za mieszkanie mogę regulować przelewem wykonanym  

w Internecie? 

Tak, wszelkie opłaty na rzecz Spółdzielni można dokonać przez  Internet, jeśli 

tylko posiada się konto internetowe. 

 

Rozdział V - Adresy i telefony 
 

 

Numery telefonów bezpośrednich do poszczególnych komórek organizacyjnych 

w Spółdzielni: 

1) Telefon nr 52/376-97-82, gdzie można uzyskać połączenie z sekretariatem,  

a następnie z dowolnym numerem wewnętrznym. Skuteczniej i szybciej 

można uzyskać bezpośrednie połączenie, stosując odpowiednie końcówki 

numeru przypisanego do poszczególnych działów: 

 

a)  52 / 376-97-50 - dział obsługi mieszkańców (przenoszenia własności 

lokali, sprzedaż i zamiana lokali, zaświadczenia)     

b)  52 / 376-97-70 - dział opłat i windykacji (wysokość i rozliczenia opłat 

miesięcznych oraz za dostarczone media, zadłużenia za użytkowanie 

lokali) 

c)  52 / 376-97- 84    -  kasa 

d)  52 / 376-97- 78    -  dział techniczny 

e) 52 / 376-97- 53    -  sekcja eksploatacji (w tym lokale  użytkowe) 

f) 52 / 376-97- 71    -  dział spraw pracowniczych i administracji 

wewnętrznej (kadry i płace) 

g)  52 / 376-97- 61    -  wkłady członkowskie 

h)  52 / 376-97- 52  – faks sekretariat Spółdzielni 
2)  Dla uzyskania połączenia z poszczególnymi osiedlami dostępne są nw. 

numery telefonów:    
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TP S.A.       T-MOBILE 

a) Błonie  52/379-14-62 52/379-12-71

b) Śródmieście 52/376-97-57 52/322-05-07

c) Szwederowo      52/340-51-72 52/340-53-63

d) Wzgórze Wolności 52/371-31-78 52/371-13-14

e) Górzyskowo 52/373-71-46 52/373-71-47

f) Dom Kultury ORION - 696-002-923

g) Klub ARKA - 696-002-921  
 

3)  Dla uzyskania połączenia z pogotowiem technicznym prosimy dzwonić 

wyłącznie na nw. numery telefonów: 

 

a) 696-002-925 – w przypadku awarii wody, gazu oraz kanalizacji  

i centralnego ogrzewania 

b) 696-002-915 – w przypadku awarii elektrycznych 

c) 660-43-18-17 – firma „Elwind” w przypadku awarii dźwigu na Osiedlu 

Śródmieście - całodobowo 

d) 52 / 371-37-84 – firma „Pobud” w przypadku awarii dźwigu na 

pozostałych osiedlach – całodobowo 

 

Godziny przyjmowania zgłoszeń: 

- 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 poważnych awarii prosimy o zgłaszanie do pogotowia 

spółdzielczego – całodobowo. 
 
Przesyłanie wiadomości drogą e-mail (szybkie pytanie i szybka odpowiedź), to 

alternatywna możliwość łatwego kontaktu, lecz zwracamy uwagę, iż 

korespondencja ta, bez podpisu identyfikującego członka  

i obraźliwa pozostanie bez odpowiedzi. 

Nasza witryna internetowa:        www.bsm.bydgoszcz.pl 

                e-mail: bsmzarzad@pro.onet.pl 

        

 

 

 

http://www.bsm.bydgoszcz.pl/
mailto:bsmzarzad@pro.onet.pl
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 Administracje: 

1) Błonie – ul. 16 Pułku Ułanów Wlkp.1, e-mail bsm1@pro.onet.pl  

2) Śródmieście – ul. Grunwaldzka 14a, e-mail bsm2@pro.onet.pl 

3) Szwederowo – ul. M. Konopnickiej 31, e-mail bsm3@pro.onet.pl 

4) Wzgórze Wolności– ul. Wojska Polskiego 10, 

        e-mail bsm4@pro.onet.pl 

5) Górzyskowo – ul. Inowrocławska 1,  e-mail bsm5@pro.onet.pl 

 

Godziny pracy zarządu i administracji:            

       Kasa 
pn.śr.czw. -  7.00 do 15.00   7.20 do 14.00 

wtorek -  7.00 do 16.00   7.20 do 15.30 

piątek -  7.00 do 14.00   7.20 do 13.00 
 

Kasa mieści się na parterze budynku - w godzinach od 10.30 do 11.00  

jest przerwa. 

Dyżur Członka Rady Nadzorczej w każdy drugi wtorek miesiąca od godz. 

15.00-16.00. 
 

 

 

 

 

Zarząd 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
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