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Wprowadzenie 

 
Szanowni Państwo,  
 
Mamy grudzień, aura jak na razie jesienna, nie dokuczają nam chłody i śniegi 

– tradycyjne symptomy Świąt Bożego Narodzenia, pomimo tego miasto i 
mieszkańcy przygotowują się do nadchodzących Świąt, jako że kalendarz 
pokazuje … swoje.  

Tradycyjnie jak co roku przygotowaliśmy dla Państwa kolejny numer 
Informatora, w którym podjęliśmy próbę zdefiniowania stanu Spółdzielni pod 
względem gospodarczym i organizacyjnym, jako że to rok jubileuszowy - 
125-lecie Spółdzielni.   

Jest zatem całkowicie uzasadniona okazja by przedstawić dotychczasowe 
osiągnięcia, stan bieżący i perspektywy Spółdzielni, nie tylko naszym członkom, 
ale także wielu bydgoszczanom.  

 Ukazały się w związku z tym artykuły o Spółdzielni w Dzienniku 
Bydgoszczy (wydawany przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy), 
oraz w dwutygodniku „Profile”. 

W tym świątecznym wydaniu Informatora obok ważnych bieżących 
informacji gospodarczych, wynikających z Analizy Ekonomicznej Spółdzielni za 
3 kwartały 2015 r. oraz uchwalonego Planu Gospodarczego Spółdzielni na rok 
2016, przedstawiamy także informację o zakończeniu spłat kredytów, 
zaciągniętych w latach 2007-2011 na potrzeby termorenowacji.  

Spośród wielu konkretnych danych gospodarczych, istotna jest informacja, iż 
podobnie jak w ostatnich trzech latach, tak i w roku 2016 – zakładamy iż nie 
będą podwyższane nadal opłaty za zarządzanie i administrowanie, jednolite co do 
wysokości 0,49 zł/m2/m-c w całej Spółdzielni. Wynika to z faktu iż Spółdzielnia 
wypracowała podobnie jak w ostatnich latach znaczącą nadwyżką bilansową, 
której część będzie można przeznaczyć na pokrycie części tych kosztów  
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(w podobnej wysokości jak w roku br.), poprzez podjęcie uchwały przez Walne 
Zgromadzenie w 2016 r.  

Natomiast w odniesieniu do opłat na poczet konserwacji, czy funduszy 
remontowych nieruchomości, wysokość opłat jest i będzie zróżnicowana, gdyż 
będzie nadal zależna od indywidualnych potrzeb w konkretnych 
nieruchomościach. 

Informujemy, iż w pozycjach opłat zróżnicowanych przyjęta została zasada, iż 
wysokość opłat będzie ustalana na minimalnym poziomie zapewniającym 
realizację ustalonych i uzgodnionych w nieruchomościach potrzeb. Choć w 
przypadku funduszy remontowych konieczność osiągnięcia w perspektywie 
najbliższych trzech lat, stanów zrównoważonych, wymaga stosownych korekt w 
opłatach.    

Jak w każdym Informatorze, także i w tym kilka informacji o imprezach 
kulturalnych w Spółdzielni, a także odpowiedzi na kilka ważnych i  nurtujących 
Państwa pytań. 

Dodatkowo do tego wydania Informatora dołączamy Historię Osiedla 
Wzgórze Wolności, broszurę, której druk zainicjowała Spółdzielcza Rada 
Osiedla, finansując to zadanie środkami będącymi w jej dyspozycji, w ramach 
środków przekazanych jej na cele kulturalne Osiedla.      

 
Polecamy zatem Państwu dostarczoną lekturę.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
 
 
 

Rozdział I – Sytuacja bieżąca w Spółdzielni 
 

1. Stan obecny i perspektywy dla Spółdzielni w roku jubileuszowym 
 

Z bogatą historią Spółdzielni można w każdej chwili zapoznać się na stronie 
internetowej www.bsm.bydgoszcz.pl, natomiast poniżej pozwalamy sobie 
przedstawić obecną sytuację Spółdzielni i jej osiągnięcia.   
Jubileusz Spółdzielni i to tak okazały, bo podkreślający 125 - lecie działalności, to 
wyjątkowa okazja by próbować zdefiniować bardziej szczegółowo jej kondycję 
gospodarczą, organizacyjną i społeczną.  

Jak przystało na tak szczególny rok, zaplanowano ambitnie różnorodne formy 
obchodów tego Jubileuszu, przede wszystkim dla mieszkańców. Odbyło się bowiem 
kilka bardzo sympatycznych spotkań z działaczami samorządowymi poszczególnych 
Osiedli, ważna była też główna i oficjalna uroczystość w Operze Nova, odbyły się 
także otwarte festyny osiedlowe. Na każdej z tych imprez pojawiała się okazja by 
podsumować osiągnięcia Spółdzielni i by uhonorować głównych twórców tych 
sukcesów, którymi są zarówno aktywni działacze społeczni (zaangażowani na 
każdym szczeblu organów samorządowych), pracownicy Spółdzielni, w tym także 
członkowie Zarządu. 

 
A sukcesów Jubilatce nie brakuje i to w różnych obszarach działania: 
 

1. Na polu działalności samorządowej, czyli kwintesencji spółdzielczości.  

Działalność organów samorządowych w Spółdzielni to aktywność członków, 
którzy są podmiotami Spółdzielni. Warto podkreślić, iż w Bydgoskiej od ponad 
10-lat działają już organy samorządowe na poziomie nieruchomości, czy wręcz 
budynku. Jest to ewenement w działalności spółdzielni mieszkaniowych w ogóle, 
gdyż w tak dużej skali (w 80 % nieruchomości działają organy samorządowe) - 
trudno w kraju znaleźć podobną spółdzielnię mieszkaniową. 

Organy te stały się zatem partnerem społecznym dla władz Spółdzielni, z 
którym Zarząd, a także inne organy samorządowe mogą konsultować, czy zasięgać 
opinii w wielu ważnych dla mieszkańców, kwestiach, takich jak: remontów, 
konserwacji bieżącej, estetyki oraz porządków i utrzymania czystości w 
nieruchomościach.  



5 
 

Również Spółdzielcze Rady Osiedla mają rzadko spotykaną w spółdzielniach 
formułę, gdyż w ich skład wchodzą reprezentanci poszczególnych nieruchomości. 
Konkretnie decydują one także o przeznaczeniu pieniędzy z funduszu 
remontowego wspólnego, a także o przeznaczeniu na osiedlowe spektakularne 
imprezy kulturalne. 

Te kompetencje zapisane są w statucie i rozwinięte szczegółowo w 
regulaminach, są zatem usankcjonowane prawnie, co zabezpiecza na przyszłość 
funkcjonowanie tych organów w Spółdzielni. 

W roku 2016 odbędą się zebrania wyborcze na kolejną kadencję 
samorządową, gdyż zgodnie ze Statutem w nowej kadencji (od połowy roku) 
zaczną funkcjonować Rady Nieruchomości.  

Samorządowość to jeden z wysokich standardów i sukcesów Bydgoskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, ale nie jedyny. 
 

2.  Na polu działalności finansowo-gospodarczej i obsługi eksploatacyjno- 
technicznej zasobów. 

 Od lat Spółdzielnia osiąga bardzo korzystne dla członków wyniki finansowe. 
Należy podkreślić, iż uzyskiwanie nadwyżek bilansowych w ostatnich kilku latach na 
poziomie ok. 5 mln zł rocznie, to niezwykłe osiągnięcie. Wygospodarowane bowiem 
zostały pomimo systematycznie pogarszającej się rynkowej koniunktury dla lokali 
użytkowych (wiele pustostanów) oraz zminimalizowanych odsetek od lokat 
terminowych.  
 Dzięki jednak wysokim wartościowo nadwyżkom bilansowym, przez ostatnie trzy 
lata utrzymujemy stawkę opłat za zarządzanie i administrowanie na bardzo 
konkurencyjnym poziomie tj. w wysokości 0,49 zł/m2/m-c. Jest to możliwe ponieważ 
Zarząd ma możliwość proponować członkom w formie projektów uchwał Walnego 
Zgromadzenia, aby dofinansować eksploatację w Spółdzielni, nie wyłączając 
znaczącego dofinansowania remontów. 
 Szkoda, że Spółdzielnia jako jeden z nielicznych podmiotów gospodarczych w 
ostatnich kilku latach odprowadzała rocznie prawie po 1 mln podatku dochodowego 
CIT. Jest to obowiązek podatkowy, ale świadczy o efektywnym zarządzaniu 
majątkiem wspólnym członków Spółdzielni. 
 Warto podkreślić, iż z przychodów komercyjnych finansowana jest też działalność 
kulturalno-społeczna w Spółdzielni, prowadzona zarówno w dwóch domach kultury, 
jak również na osiedlach. 
 Dobra kondycja Spółdzielni nie ogranicza się tylko do finansów, choć to bardzo 
ważna kwestia, ale i do kondycji zasobów mieszkaniowych. W roku 2012 
zakończyliśmy wieloletni program kompletnej termorenowacji zasobów 
mieszkaniowych i dziś możemy nie tylko podziwiać piękne elewacje zewnętrzne 
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wszystkich bloków i kamienic (28 w eksploatacji), ale także odczuwać pozytywne 
skutki ociepleń, które przekładają się na złotówki zaoszczędzone w budżetach 
domowych.      
 Bydgoska jest także pionierem w zastosowaniu nowych technik pomiarowych, np. 
jako pierwsza Spółdzielnia mieszkaniowa kompletnie wyposażyła lokale mieszkalne 
w wodomierze z modułami do zdalnych odczytów radiowych. Podobnie sytuacja 
kształtuje się z podzielnikami kosztów, w wielu budynkach odczyt jest także zdalny, 
drogą radiową.  
Staramy się stwarzać pewien komfort dla mieszkańców, aby nie byli zobowiązani do 
„dyżuru domowego” na czas konwencjonalnych odczytów. Wiemy bowiem, że dla 
każdego mieszkańca czas to coraz droższy parametr egzystencji. 
Zapewnienie komfortu dla mieszkańców to także nasza działalność profilaktyczna w 
zakresie bieżącej obsługi eksploatacyjnej. We własnym zakresie, powołując zespół 
konserwatorów ds. profilaktyki technicznej, dokonaliśmy już w ponad 50 % 
przyłączy kanalizacyjnych diagnostyki stanów tych instalacji aby ustrzec się przed 
awariami, tym samym uciążliwościami dla mieszkańców. To też pionierska 
działalność w środowisku spółdzielni mieszkaniowych.     
Ważnym składnikiem działalności Spółdzielni to remonty. Dobrze się stało, iż plany 
remontowe są przygotowywane w porozumieniu z poszczególnymi 
nieruchomościami. Z tych bezpośrednich kontaktów wynika rodzaj prac 
remontowych, standardy, terminy, a także wymagane opłaty na fundusze remontowe 
nieruchomości.  
 Informujemy, iż zgodnie z wymogiem regulaminowym, poszczególne fundusze 
remontowe nieruchomości powinny osiągnąć stany zrównoważenia na koniec okresu 
przejściowego tj. na koniec 2018 roku. Należy w tym miejscu stwierdzić, że 
następuje systematyczna poprawa i coraz więcej nieruchomości osiąga lub zmierza 
do zrównoważenia stanów finansowych w tych funduszach.       

Wypada również przypomnieć, iż za osiągnięcia gospodarcze, w tym 
zracjonalizowane koszty eksploatacji, znaczące wydatki na kulturę, a także 
stosunkowo wysokie dodatkowe przychody komercyjne, Spółdzielnia uzyskała I 
nagrodę w Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych 2014 
(w grupie dużych spółdzielni inwestujących).  
Nagrodę przyznano w końcu czerwca br. i jest to dowód, iż władze Spółdzielni 
postarały się o najlepszy z możliwych prezentów dla członków Spółdzielni na 
Jubileusz 125-lecia - tj. doskonałe wyniki ekonomiczne, stanowiące zawsze solidne 
postawy, do skutecznej i zadawalającej obsługi zasobów i mieszkańców Spółdzielni. 

Potwierdzeniem tego jest przyznanie przez Magazyn Krajowej Rady 
Spółdzielczej „TĘCZA POLSKA” dla prezesa zarządu – Tadeusza Stańczaka, tytułu 
„Menedżer-Spółdzielca”.  
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3.  Na polu organizacyjno-prawnym. 
 
Spółdzielnia od lat funkcjonuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym 
zarówno akty prawne wyższego rzędu (ustawy, rozporządzenia) jak i akty prawne 
ustanowione przez organy naszej Spółdzielni. 
 Podstawowym wewnętrznym aktem prawnym jest uchwalony i 
zarejestrowany w 2010 roku Statut. Zgodnie z nim uchwalonych zostało ponad 20 
regulaminów wewnętrznych, które szczegółowo rozstrzygają o funkcjonowaniu 
Spółdzielni we wszystkich obszarach wykonywania jej zadań statutowych.       
Osiągnęliśmy w tym zakresie dość wyraźną stabilizację, co nie wyklucza 
systematycznych korekt i poprawy przepisów prawa, jeśli motywem i celem tych 
zmian jest korzyść dla członków Spółdzielni albo wymogi ustawowe. 
 

Podsumowując należy stwierdzić, iż sukcesem Spółdzielni jest osiągniecie 
właśnie stabilizacji na każdym polu jej działalności. Stabilizacja zarówno 
finansowa jak prawna, to podstawa do korzystnych decyzji dla członków, 
chociażby ustabilizowanie opłat za użytkowanie lokali, zależnych od Spółdzielni. 
W tym zakresie fakty potwierdzają tę zasadę, gdyż opłaty jednolite nie rosną, a 
zmienne dla poszczególnych nieruchomości zmieniają się w ścisłym związku z 
potrzebami (w dużym zakresie uzgodnionymi) danych nieruchomości. 

Osiągnięcia Spółdzielni, które potwierdzają zdobyte nagrody są skutkiem 
starań wielu działaczy społecznych oraz pracowników Spółdzielni. Należy wyrazić 
dużą satysfakcję, iż w Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działa tak duża 
grupa zaangażowanych działaczy samorządowych. Życzymy im dużo zdrowia, 
wytrwałości i dalszych sukcesów na tym polu.   

Trudno wyobrazić sobie także brak starań pracowników, w tym członków 
Zarządu Spółdzielni, jeśli w jednym z dokumentów historycznych (Regulamin 
Zarządu Spółdzielni z 1924 r.) można przeczytać, iż Zarząd powinien działać w 
interesie i na korzyść członków Spółdzielni … ze starannością solidnego kupca.  
Dotyczy to zarówno czasu minionego, ale także naszej działalności na przyszłość. 

Znając bowiem standardy i honor prezentowane i obowiązujące w środowisku 
przedwojennych kupców, wiemy co należy czynić obecnie, albowiem 125 – letnia 
historia szczególnie zobowiązuje … 
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2. Wyniki ekonomiczne uzyskane w okresie III kwartałów br. 
 

Na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2015 r. Rada Nadzorcza przyjęła 
przedstawioną przez  Zarząd analizę ekonomiczną  z działalności Spółdzielni za 
3 kwartały 2015 roku.  

Występujące w okresie 3 kwartałów koszty, wydatki oraz przychody i 
wpływy są odniesione do założonych wartości w uchwalonym na br. Planie 
Gospodarczym Spółdzielni (uchwała Rady Nadzorczej nr 231/2014). Zawarte  w 
analizie wskaźniki potwierdzają, iż koszty i wydatki, odniesione do 
zaawansowania czasowego (trzy kwartały roku gospodarczego) nie przekraczają 
założonych wartości w Planie Gospodarczym na 2015 rok. 

Zarząd z satysfakcją zwraca uwagę, iż przychody ogółem zostały osiągnięte  
w wysokości 76,3%, natomiast wskaźnik wykonania kosztów wyniósł ogółem 
69,1%, co  wskazuje na oszczędną gospodarkę wydatkami i bieżącą ich kontrolę 
i jest podobny do uzyskanego w analogicznym okresie roku ubiegłego. 

W pozycjach zależnych od Spółdzielni, podobnie jak w poprzednich 
kwartałach br. niższe od planowanych są koszty zarządzania i administrowania 
oraz konserwacji i utrzymania nieruchomości, co wiąże się z przestrzeganiem 
dyscypliny finansowej i racjonalizacją wydatków.  

Zatrudnienie pracowników nie przekroczyło założonej wartości w Planie 
Gospodarczym, a wykonanie funduszu płac jest poniżej zakładanego. 

W 3 kwartałach 2015 r. w poszczególnych nieruchomości mieszkaniowych 
wykonano prace remontowe na kwotę 5 130 340 zł. Największe pozycje 
kosztowe to:  

- remonty klatek schodowych     838 370 zł 
- roboty na instalacjach wod. kan.     790 279 zł. 
- roboty elektryczne       595 308 zł 
- roboty na terenach przyległych, mała architektura  513 867 zł 
-  roboty ogólnobudowlane      379 153 zł 
- remonty chodników i parkingów     353 030 zł  
- roboty dekarsko-blacharskie     277 904 zł  
- roboty na instal. c.o.       252 650 zł 
 
W dalszym ciągu w Spółdzielni regulaminowo refundowane są koszty 

wymiany stolarki okiennej. Z planowanej na ten cel kwoty 238 200 zł 
wydatkowano w ciągu 3 kwartałów br. 192 189 zł. 
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Zgodnie z oddzielnym Planem Perspektywicznym remontów dźwigów 
osobowych w latach 2010-2022 realizowana jest ich wymiana. W ciągu 3 
kwartałów br. wymieniono ich 6, jeden zmodernizowano, a w IV kwartale 
zostanie zakończona zaplanowana wymiana 3 pozostałych. 
 Koszty sprzątania budynków i otoczenia za 3 kwartały 2015 r. są niższe w 
stosunku do zaplanowanych.  Na wysokość kosztów jednostkowych sprzątania w 
dalszym ciągu ma wpływ systematycznie zmniejszająca się ilość jednostek 
rozliczeniowych tj. osób i psów. 

Zaległości w opłatach za użytkowanie lokali mieszkalnych na dzień 
31.10.2015 r. wyniosły 2 918 021 zł i do stanu na 30.06.2015 r. uległy 
zmniejszeniu o kwotę 22 192 zł.  

Jest to wynik bardzo konsekwentnej i zakrojonej na dużą skalę działań 
windykacyjnych. Podobnie przedstawiają się działania windykacyjne w lokalach 
użytkowych, w których na dzień 31.10.br. nastąpiło zmniejszenie zadłużeń do 
kwoty ogółem ok. 220 000 zł, czyli do poziomu z 30.06.2015 r.  
 Osiągnięta za 3 kwartały nadwyżka bilansowa netto Spółdzielni w 
wysokości 4 105 738 zł, jest wynikiem bardzo dobrym, przekraczającym 
zaplanowaną jej wysokość. 

Zarząd stwierdza, iż w ostatnich miesiącach wzrosły opłaty niezależne od 
Spółdzielni m.in. z tytułu corocznych podwyżek cen jednostkowych za dostawę 
ciepła – zgodnie z Taryfą dla ciepła zatwierdzaną przez Urząd Regulacji 
Energetyki. 

Osiągnięte wyniki za 3 kwartały 2015 r. w działalności gospodarczej 
Spółdzielni potwierdzają dobrą kondycję finansowa Spółdzielni i stanowią dobry 
prognostyk co do realizacji Planu Gospodarczego za cały 2015 rok. 

 
3. Skutki uchwalenia Planu Gospodarczego na rok 2016 

 
Na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2015 r. Rada Nadzorcza uchwaliła Plan 

Gospodarczy BSM na 2016 rok, który zawsze stanowi podstawowy dokument w 
zakresie prowadzenia gospodarki finansowej w Spółdzielni.  

Określa on kwotowo najważniejsze pozycje zaplanowanych kosztów 
funkcjonowania Spółdzielni oraz wysokość koniecznych wpływów na ich 
pokrycie, wskazując z jakich źródeł i w jakiej wysokości przewiduje się ich 
pozyskanie. 

Plan zakłada finansowanie oszczędnej i racjonalnej działalności 
Spółdzielni, pozwalające na utrzymaniu  dotychczasowych standardów obsługi 
mieszkańców, zasobów i pełną realizację statutowych zadań.   

Planowane koszty i wydatki Spółdzielni na rok 2016 uwzględniają przede 
wszystkim faktyczne potrzeby nieruchomości, zmiany cen towarów i usług w 
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minionym roku, tendencje i przewidywania tych zmian w roku przyszłym oraz 
zracjonalizowane poszczególne potrzeby związane z funkcjonowaniem 
Spółdzielni w zakresie realizacji zadań statutowych.  

Niezbędne przychody dla pokrycia założonych w Planie Gospodarczym 
kosztów, pozyskane będą z opłat eksploatacyjnych, a także ze zróżnicowanych 
odpisów na fundusz remontowy nieruchomości. Obowiązkowym ustawowo 
źródłem przychodów, będą środki z nadwyżek stanowiących wyniki 
indywidualnych rozliczeń przychodów i kosztów eksploatacji i utrzymania 
poszczególnych nieruchomości, na dzień 31.12.2015 r. 
Do wykorzystania będą także znaczące wartościowo, dodatkowe (komercyjne) 
przychody finansowe netto uzyskane w roku 2015, stanowiące nadwyżkę 
bilansową.    
 Mając na uwadze te dodatkowe przychody, przyjęte zostało założenie, iż 
w dalszym ciągu utrzymana zostanie dotychczasowa stawka opłat za 
zarządzanie i administrowanie w jednolitej wysokości tj. – 0,49 zł/m2/m-c - 
dla członków Spółdzielni – już czwarty rok z kolei. 
 Wymaga to podjęcia przez Walne Zgromadzenie w maju 2016 r. uchwały 
o przeznaczeniu części nadwyżki bilansowej na dofinansowanie przychodów 
eksploatacji w pozycji zarządzanie i administrowanie. Taki projekt uchwały, 
podobnie jak w roku bieżącym i poprzednich, będzie przygotowany i wniesiony 
przez Zarząd.   

Wprowadzenie zmian w wysokości stawek opłat za konserwację zasobów 
mieszkaniowych nastąpi od 01.07.2016r. 

Będzie to bowiem możliwe po wykonaniu indywidualnych kalkulacji 
stawek opłat dla poszczególnych nieruchomości z uwzględnieniem wyników 
rozliczeń w tych nieruchomościach za rok 2015, a te dane będą znane po 
sporządzeniu sprawozdania finansowego Spółdzielni, czyli najwcześniej w 
marcu 2016 roku. 

Plan Gospodarczy na 2016 r. zawiera ustalone dla poszczególnych 
nieruchomości wysokość odpisów na fundusze remontowe. Odpisy te zapewniają 
uzyskanie określonych wpływów, a ich wysokość wynika z przyjętych dla 
poszczególnych nieruchomości konkretnych planów remontowych, które 
konsultowano z Prezydiami Samorządów Nieruchomości. 

Dla zapewnienia środków na przeprowadzenie remontów w roku 2016 - w 
21 nieruchomościach opłaty podwyższono, w 45 nieruchomościach obniżono, a 
w 75 nieruchomościach pozostawiono opłaty na fundusz remontowy bez zmian.  

Przyjęte zostało, iż w pierwszym dniu nowego roku obrachunkowego 2016, 
wszystkie fundusze remontowe nieruchomości zostaną zasilone dodatkowo 
kwotą wynikającą z podziału kwoty 3,8 mln zł, proporcjonalnie do wielkości  
(m2) powierzchni użytkowej mieszkań w poszczególnych nieruchomościach. 
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Operacja ta ma duże znaczenie dla każdej nieruchomości, jako że stanowi to 
istotne zwiększenie wpływów, gdyż odpowiada to porównywalnie z 
wnoszeniem opłat comiesięcznie przez rok w wysokości ok. 0,46 zł/m2/m-c.  

 
Środki te Spółdzielnia pozyskała jeszcze przed rokiem 2006 z przekształceń 

lokali mieszkalnych i były one w minionych latach zaangażowane w 
finansowanie termorenowacji, a w ostatnich dwóch latach w pomoc finansową 
dla nieruchomości z niedoborem stanów indywidualnych funduszy remontowych 
nieruchomości.     

W wysokości 12,80 zł/os/m-c pozostanie odpis na fundusz remontowy 
dźwigów. Pozwoli on zgromadzić w roku 2016, niezbędne środki na remonty 
dźwigów w wysokości 1 798 502 zł. Przypominamy, że remonty dźwigów są 
realizowane zgodnie z przyjętym przez Walne Zgromadzenie w 2010 r. Planem 
perspektywicznym realizacji prac remontowych dla dźwigów osobowych w 
latach 2010- 2022.  

W roku 2016, zadania statutowe Spółdzielnia będzie realizowała przez 
zespół pracowniczy zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą funduszem 
płac, z niezmienną w stosunku do roku bieżącego liczbą etatów i nieco 
zmienionym schematem organizacyjnym.  

W opłatach niezależnych od Spółdzielni z dniem 1.01.2016 r., zgodnie z 
uchwałami Rady Miasta Bydgoszczy nastąpi: 

 
1) zwiększenie opłaty za wywóz odpadów komunalnych do wysokości  

13 zł/os./m-c przy segregacji odpadów oraz do wysokości 39 zł/os./m-c 
przy deklaracji braku segregacji, 

2) zmniejszenie ceny wody o 0,36 zł za 1 m3,  
3) zwiększenie podatku od nieruchomości o ok. 10 %. 

 
Plan Gospodarczy na 2016 r. zakłada finansowanie wszystkich zadań 

przypisanych ustawowo i poszerzonych Statutem Spółdzielni.  
Stwarza on warunki finansowe dla dalszej stabilizacji w Bydgoskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej, a także rozwojowi wybranych kierunków działania  
(troska o majątek wspólny członków – remonty i podnoszenie jego walorów 
rynkowych).  

Sprzyja również umocnieniu działalności organów samorządowych w 
Spółdzielni, w tym szczególnie na szczeblu podstawowym, każde bowiem 
zaangażowanie członków w działalność: Rad Nieruchomości, Spółdzielczych 
Rad Osiedli, czy Rady Nadzorczej – ma fundamentalne znaczenie dla 
właściwych relacji społecznych oraz atmosfery w Spółdzielni.  
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4. Zakończenie spłat kredytów z lat 2007-2011 
 

Niezwykłym wydarzeniem w gospodarce finansowej Spółdzielni była 
spłata ostatniej raty, kredytu zaciągniętego w 2011 roku na potrzeby 
termorenowacji, jaka miała miejsce w sierpniu br.  

A oto skrót historii związanej z kredytami na termorenowację:     
Od 2000 r. w Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej prowadzone były 

prace objęte programem termorenowacji. Z kolei na Zebraniu Przedstawicieli 
Członków w 2004 roku został uchwalony Plan Perspektywiczny Działalności 
Gospodarczej Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na lata 2004-2011, który 
zobowiązywał m.in. aby do roku 2011 dokonać kompletnej termorenowacji 
zasobów mieszkaniowych w Spółdzielni. 

Po przyjęciu tej uchwały zadaniem Zarządu było zapewnić finansowe 
źródła dla terminowej i skutecznej realizacji tego priorytetowego zadania 
gospodarczego.  

W 2007 r. kiedy pojawiła się możliwość pozyskania kredytu 
preferencyjnego, tj. z dopłatą ze środków Funduszu Ochrony Środowiska, 
wcześniejszą koncepcję pożyczki z funduszu zasobowego Spółdzielni należało 
zmienić, by zacząć pozyskiwanie środków z kredytów z Banku Ochrony 
Środowiska, a środki z funduszu zasobowego użyć tylko jako zabezpieczenia 
zaciąganych kredytów, angażując je na lokaty terminowe.  

W związku z tym Zarząd wniósł na Zebranie Przedstawicieli Członków w 
dniu 25.05.2007 r. projekt uchwały o finansowaniu głównego zadania ujętego w 
Perspektywicznym Planie Działalności Gospodarczej Bydgoskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej na lata 2004-2011 tj. robót ociepleniowych budynków 
mieszkalnych - z wykorzystaniem środków finansowych w ramach kredytu 
udzielanego na ten cel przez Bank Ochrony Środowiska - Uchwała nr 24/2007 z 
dnia 25.05.2007r. została podjęta.  
W następstwie tej kierunkowej uchwały Zebrania Przedstawicieli Członków,  
Rada Nadzorcza w kolejnych latach wyrażała zgodę na  poszczególne kredyty, 
gdyż Bank udzielał ich w maksymalnej kwocie – 300 tys. zł na jeden budynek.  
 Wysokość zaciągniętych w poszczególnych latach kredytów z BOŚ -  
przedstawia poniższa tabela.  
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Zaciągnięty w roku 
Wysokość 

zaciągniętego 
kredytu narastająco 

Spłata w roku Spłata narastająco 

1 2 3 4 

2 597 500,00 2 597 500,00 93 645,00 93 645,00 
6 562 534,60 9 160 034,60 782 804,00 876 449,00 
5 497 136,56 14 657 171,16 2 297 980,60 3 174 429,60 
6 206 445,13 20 863 616,29 3 511 840,24 6 686 269,84 

66 399,55 20 930 015,84 4 481 380,00 11 167 649,84 
  4 357 915,00 15 525 564,84 
  3 335 105,00 18 860 669,84 
  1 682 069,00 20 542 738,84 
  387 277,00 20 930 015,84 

20 930 015,84   20 930 015,84   

 
 

Jak wynika z tabeli łącznie w latach 2007-2011  Spółdzielnia zaciągnęła 
kredyty w łącznej wysokości 20 930 015,84 zł i spłacała je zgodnie z umowami 
w okresach pięcioletnich. Stąd jeszcze w roku bieżącym  spłaty ostatnich rat, 
ostatnich kredytów.     

Przypominamy, że były to kredyty preferencyjne, czyli z obniżonymi 
stopami oprocentowania odsetek. Właśnie z tytułu efektywnej różnicy między 
łącznymi kosztami obsługi kredytów, a odsetkami z tytułu lokat terminowych od 
środków ulokowanych w banku, jako zabezpieczenie tych kredytów, 
wygospodarowana została nadwyżka o wartości: 1 746 998,93 zł. 

Środki wygenerowane z tytułu zabezpieczenia kredytów po opodatkowaniu 
weszły w skład nadwyżek bilansowych Spółdzielni w latach 2007 – 2015. 
Zostały one wykorzystane w kolejnych latach zgodnie z podjętymi uchwałami 
Zebrań Przedstawicieli Członków (2008-2009), Walnych Zgromadzeń  
(2010-2015) odnośnie ich przeznaczenia, czyli także na pokrycie wydatków na 
termorenowację.  

Innym skutkiem zasilenia programu termorenowacji kredytami 
preferencyjnymi, to zwiększane zakresy prac ociepleniowych, szczególnie w 
latach 2008 - 2009, w których wydatki na termorenowację osiągnęły wartość 
ponad 19 mln zł.  

Zwiększone zakresy prac ociepleniowych dały jeszcze taki oto efekt, iż jak 
wyliczyliśmy: o 1,44 roku wcześniej zostały one zakończone w Spółdzielni, co 
przyniosło także bardzo znaczące oszczędności w kosztach ogrzewania. 
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Z tego tytułu oszacowane oszczędności w całej Spółdzielni (około 20% kosztów 
z okresu 2013 i 2014 – w  wymiarze 1,44 roku) wyniosły –powyżej  
6 mln zł.    
To znacząca kwota, jako że koszty ogrzewania stanowią poważne obciążenie w 
opłatach wszystkich użytkowników lokali - Spółdzielnia w imieniu 
indywidualnych odbiorców, kupuje ciepło za ponad 30 mln zł rocznie.    

Dziś należy zdecydowanie stwierdzić, iż spłacając całkowicie bez 
problemowo zaciągnięte kredyty, pomyślnie zakończył się największy od lat 
program termorenowacji w Spółdzielni, o łącznym koszcie ok. 122 mln zł.  
Udział w tym programie kredytów w wysokości prawie 21 mln zł przyniósł 
bardzo znaczące efekty finansowe dla członków (łącznie ok. 8 mln zł) i 
spowodował iż o 1,44 roku wcześniej można odnotowywać oszczędności na 
kosztach ogrzewania, które po ociepleniach występują w każdym sezonie 
grzewczym, będą zatem zaznaczać się systematycznie w przyszłości.         
 Wszystkim tym którzy uczestniczyli w programie termorenowacji oraz 
przyczynili się do jej finansowania  preferencyjnymi kredytami, począwszy od 
głosowań w procesie decyzyjnym, po udział w samej realizacji oraz pomyślnym 
zakończeniu spłat – wielkie podziękowania.  
 

Rozdział II – Działalność kulturalna w Spółdzielni Bydgoskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 

 
1. Ferie letnie w Spółdzielni 

 
W ostatnim tygodniu czerwca 2015 roku rozpoczęły się zajęcia wakacyjne 

dla najmłodszych w Domach Kultury  „ Arka”  i „Orion”.  
W obu placówkach odbyły się dwa turnusy zajęć dla łącznej liczby 40 

uczestników w wieku od 6 do 10 lat. Program jak zwykle obfitował w różnego 
rodzaju atrakcje, tj. wycieczka tramwajem wodnym po Brdzie, impreza 
plenerowa z nagrodami „Karuzela Niespodzianek”, zajęcia na kortach 
tenisowych z trenerem, wycieczka do Ogrodu Zoologicznego w Myślęcinku, 
wycieczka autokarowa do Family Parku oraz do Torunia do Centrum 
Nowoczesności „Młyn Wiedzy”, wyjście do kina na film animowany, zabawy z 
bańkami mydlanymi na Wyspie Młyńskiej oraz wiele konkursów plastycznych, 
zabaw i gier ruchowych oraz tanecznych.  
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Ponadto od ostatniego tygodnia lipca do 28 sierpnia, trwały zajęcia 

świetlicowe. W każdym tygodniu zapisanych było 6 dzieci, które oprócz zajęć 
plastycznych oraz zabaw i gier planszowych odwiedziły Filie Biblioteki 
Miejskiej na Szwederowie, Myślęcinek oraz Ogród Botaniczny przy 
Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.  
 

 
Wszyscy uczestnicy żegnali się zadowoleni i uśmiechnięci po mimo zbliżającego 
się nowego roku szkolnego.  
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2. Mikołajki dla najmłodszych 
 

W grudniu 2015 roku w Domach Kultury Bydgoskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej zostały zorganizowane imprezy mikołajkowe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W programie każdej z imprez odbyły się spektakle teatrzyków. 

 
 
 
 
W Klubie „ARKA” wystąpił duet „Trójka” a w Domu Kultury „Orion” kwartet - 
„WyMyWamMy”. Zabawy było co nie miara, milusińscy śmiali się do rozpuku i 
śpiewali wspólnie piosenki. Barwne stroje oraz znakomita gra aktorska 
wprowadziły dzieci w świąteczną krainę bajek, w której wszystko jest możliwe. 
Dzieci stanowiły nie tylko widownię ale mogły czynnie uczestniczyć w 
przebiegu spektaklu i mieć wpływ na jego dalszy przebieg. Najwięcej radości 
naszym pociechom sprawiło spotkanie z Mikołajem, dla którego dzieci 
zaśpiewały piosenkę. Ucieszony Mikołaj obdarował wszystkie dzieci 
wspaniałymi upominkami.  
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W tej miłej świątecznej atmosferze wszyscy zadowoleni rodzice z pociechami 
rozeszli się do domów obiecując Mikołajowi spotkanie za rok. 
 
Rozdział III – Tematy dla Spółdzielców – zawsze ważne i aktualne 

 
1. Tradycje i obrzędy związane ze Świętami Bożego Narodzenia 

 
Za kilka dni święta Bożego Narodzenia. Większość z nas przywiązuje dużą 

wagę do tradycji bożonarodzeniowych, są one traktowane z dużą atencją od 
wielu pokoleń. Wśród nich dominuje głównie choinka i opłatek. 

Większość z nas nie wyobraża sobie tych świąt bez przyozdobionej 
świątecznie choinki. Tradycja jej ubierania przywędrowała do nas w XVIII 
wieku z Zachodu. Dawniej na choince wieszano ciastka, orzechy, jabłka, a także 
ozdoby z różnych materiałów. Dodatkowo umieszczano świeczki. Dzisiaj 
świeczki zastępują kolorowe i efektowne lampki elektryczne.  

W tradycji polskiej wigilia jest bardzo radosnym i jednocześnie najbardziej 
wzruszającym wieczorem roku. Tradycyjnie uroczystą wieczerzę rozpoczyna 
się, kiedy na niebie pojawia się pierwsza gwiazdka.   

Wigilia ma charakter ściśle rodzinny. Zaprasza się czasami na nią, oprócz 
krewnych, osoby mieszkające samotnie.  

Tradycyjnie stół bywał przykryty białym obrusem. W okresie przed wigilią 
obowiązkowe było generalne sprzątanie domów, mieszkań i otoczenia. 
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Dziś nie tylko nasze mieszkania są gustownie przyozdabiane świątecznie, 
ale również balkony, loggie czy całe domostwa. Pragniemy zakomunikować, iż 
jesteśmy bardzo radzi w tym okresie, oczekując z optymizmem na Święta.  

Zwyczajem było również, że cały dzień obowiązywał post ścisły. Także w 
czasie wigilii podawano tylko potrawy postne, w liczbie nieparzystej. 

Znany i powszechny jest obecnie w Polsce zwyczaj pozostawiania 
wolnego miejsca przy stole wigilijnym. Miejsce to przeznaczone bywa przede 
wszystkim dla przygodnego gościa. Pozostawiając wolne miejsce przy stole 
wyrażamy również pamięć o naszych bliskich, którzy nie mogą świąt spędzić z 
nami.  

Najważniejszym i kulminacyjnym momentem wieczerzy wigilijnej w 
Polsce jest zwyczaj łamania się opłatkiem, co symbolizuje wybaczanie sobie 
urazów, towarzyszy temu składanie sobie życzeń. Czynność tę zwykle 
poprzedza czytanie Ewangelii o Narodzeniu Pańskim. Zwyczaj ten oznacza 
również wzajemną troskę i empatię jednych dla drugich i uczy, że należy 
podzielić się nawet ostatnim kawałkiem chleba. 

Wieczerza wigilijna nawiązuje do świętowania pierwszych chrześcijan, 
organizowanych na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy.  

Nawiązując do atmosfery i tradycji Świąt Bożego Narodzenia zwracamy się 
do mieszkańców naszej Spółdzielni z prośbą o sąsiedzką życzliwość, tolerancję i 
wyrozumiałość wobec siebie. Pamiętajmy, że nie jesteśmy jedynymi 
mieszkańcami w budynku i starajmy się stosować zasady w naszym zachowaniu, 
które uwzględniają fakt wspólnego zamieszkiwania w bloku. 

Należy mieć na uwadze przepisy Regulamin porządku domowego, w tym 
przestrzeganie ciszy nocnej i miru dziennego.  

Jeszcze lepiej kiedy planując remont, który zapewne zakłóci spokój 
pozostałym mieszkańcom, zechciejmy poinformować najbliższych sąsiadów  
o tym zamierzeniu, czyli w jakich godzinach i kiedy będą odbywać się prace. Z 
pewnością wtedy nasze hałasy będą przyjmowane przez innych mieszkańców  
w sposób zdecydowanie bardziej wyrozumiały. 

Poza tym wszyscy mieszkańcy budynku muszą pamiętać, że jest to ich 
wspólna własność, o którą należy dbać. Zachowanie czystości na klatce 
schodowej i dbałość o części wspólne, o porządek w komórkach piwnicznych 
oraz estetykę otoczenia jest naszym wspólnym celem. Dlatego też nie 
wyrzucajmy niedopałków przez okna i balkony, sprzątajmy po naszych pupilach.  
Porządek wokół nas świadczy głównie o nas. 
Zadbany teren wokół budynków jest wizytówką jego mieszkańców. 
 Szanowni Państwo, skorzystajmy zatem z okazji zbliżających się Świąt 
Bożego narodzenia i uczyńmy dobrosąsiedzkie postanowienie. 
 



19 
 

2. O segregacji odpadów komunalnych 
 

Jeszcze raz pozwalamy sobie przypomnieć Państwu o właściwej segregacji 
odpadów i dostosowywaniu się do obowiązujących terminów ich wywozów.  

Jeśli pojawią się wątpliwości, co do pojemnika, w którym należy umieścić 
odpad można skorzystać z „wyszukiwarki odpadów” umieszczonej na stronie 
Urzędu Miasta pod adresem: http://www.odpady.czystabydgoszcz.pl/ .  

Jeśli jednak mamy w danej chwili problem do którego pojemnika 
wrzucić określony odpad, to należy najlepiej wrzucić go do pojemnika na 
odpady zmieszane – uczynimy wtedy najmniej szkody!  
 Stosując tę zasadę, nie przekreślimy wysiłku wszystkich tych, którzy 
odpady segregują, albowiem w przypadkach nawet pojedynczych 
nieprawidłowości w pojemnikach odpadów segregowanych, całe pojemniki 
mogą być zdyskwalifikowane i firma wywozowa może wnioskować 
do Urzędu Miasta o zastosowanie stawki opłat – jak dla odpadów 
niesegregowanych.     

Przypominamy jednocześnie i apelujemy do tych osób, którzy nie 
zadeklarowali segregacji (jest ich tylko ponad 200 w Spółdzielni), aby 
uszanowali wysiłek tych którzy odpady segregują i nie „zanieczyszczali” 
szczególnie pojemników na plastik, papier czy szkło. Śmieci niesegregowane 
zawsze i tylko powinny trafić do pojemników na odpady zmieszane.     

Informujemy ponownie, iż na każde gospodarstwo domowe w ramach 
opłaty przysługuje raz w roku worek typu big-bag na odpady budowlane o 
pojemności 1m3 rocznie. Aby skorzystać z usługi odbioru odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych należy pobrać worek typu big-bag od przedsiębiorcy 
odbierającego odpady komunalne w danym sektorze, a następnie po jego 
zapełnieniu zgłosić do przedsiębiorcy o jego wywóz. Aby umożliwi ć firmie 
wywozowej odbiór tych odpadów, istotną sprawą jest ustawienie big-baga w 
miejscu umożliwiającym jego zabranie przez samochód ciężarowy. 

 Terminy wywozu odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu 
podajemy na klatkach schodowych. 

Dostosowanie się do terminów odbiorów odpadów jest szczególnie ważne 
w przypadku tych wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu. 
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3. Warunki otrzymania dodatku mieszkaniowego 
 
Od 1 stycznia 2002 r. 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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4. Prośba o aktualizowanie adresów i numerów telefonów 
 

Szanowni Mieszkańcy! 
Zwracamy się z prośbą o podawanie aktualnych numerów telefonów 

komórkowych i stacjonarnych, gdyż w razie jakiejkolwiek awarii w budynku lub 
mieszkaniu pod nieobecność użytkownika mieszkania taki kontakt jest szybki i 
skuteczny. Pozwoli to uniknąć ewentualnych szkód lub ograniczyć ich zakres. 

 Prosimy również o podawanie adresów korespondencyjnych w przypadku 
długiej nieobecności w mieszkaniu. Brak dostępu do mieszkania utrudnia 
terminowe rozliczenie mediów w budynku. Ponadto lokal, w którym wodomierze 
i podzielniki kosztów ciepła nie zostały odczytane jest rozliczany według norm 
regulaminowych. Dane kontaktowe można podać w administracjach osiedlowych 
lub w dziale obsługi mieszkańców w siedzibie spółdzielni. Wszystkie dane 
przechowywane i wykorzystywane będą zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 
Rozdział IV – Ważne pytanie, krótka odpowiedź 

 
1. Gdzie należy zgłosić zalanie mieszkania? 

Zalanie mieszkania należy zgłosić do swojego Ubezpieczyciela, z którym 
ma się podpisaną polisę oraz do administracji osiedlowej. 

 
2. Gdzie uzyskam odpis Księgi Wieczystej? 

 Aby uzyskać odpis księgi wieczystej na posiadany lokal mieszkalny należy udać 
się do X wydziału Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym przy ul. Wały 
Jagiellońskie lub pobrać jej wypis ze strony internetowej sądu. 
 

3. Czy w Spółdzielni mogę złożyć wniosek o ubezpieczenie mieszkania ze 
składką płatną wraz z opłatą za mieszkanie? 

Tak, w Spółdzielni można załatwić formalności związane z ubezpieczeniem 
mieszkania i opłacaniem składki. 
 

4. Czy w dalszym ciągu Spółdzielnia refunduje część kosztów związanych z 
wyminą okien? 

Nadal możliwa jest częściowa refundacja kosztów wymiany okien na warunkach 
regulaminu. 
 

5. Czy ułożenie płytek na posadzce balkonu wymaga zgody Spółdzielni?  
Właściwa Administracja Osiedla wydaje warunki techniczne wykonania prac, 
aby zmniejszyć ryzyko potencjalnych przecieków. W praktyce nawet po 
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starannym ułożeniu płytek występują jednak różne problemy eksploatacyjne  
z płytami balkonowymi i zachodzi m.in. konieczność w ramach prac 
remontowych skucia warstw posadzkowych łącznie z płytkami np. podczas 
wymiany opierzeń blacharskich lub wymiany nieszczelnej izolacji pod 
posadzkowej.  
Informujemy, iż w tych przypadkach nie przysługuje roszczenie 
odszkodowawcze tzn. że ponowne ułożenie płytek nie może być finansowane z 
funduszu remontowego danej nieruchomości. 
 

 
 

Rozdział V - Adresy i telefony 
 

 
1. Administracje:  

Adres Telefon e-mail

Błonie ul. 16 Pułku Uł. Wlkp. 1
85-319 Bydgoszcz

Śródmieście ul. Grunwaldzka 14A

85-236 Bydgoszcz

Szwederowo ul. Konopnickiej 27

85-124 Bydgoszcz

Wzg. Wolności ul. Wojska Polskiego 10

85-171 Bydgoszcz

Górzyskowo ul. Inowrocławska 1

85-153 Bydgoszcz

52 379 12 71

52 322 05 07

52 340 53 63

52 371 13 14

52 373 71 47

bsm1@pro.onet.pl

bsm2@pro.onet.pl

bsm3@pro.onet.pl

bsm4@pro.onet.pl

bsm5@pro.onet.pl

 
 

2. Zarząd ul. Grunwaldzka 12; 85-236 Bydgoszcz: 
 

Nasza witryna internetowa:    www.bsm.bydgoszcz.pl 
e-mail:          bsmzarzad@pro.onet.pl 
 

1) Telefon nr 52/322-38-46 - centrala, gdzie można uzyskać połączenia 
wybierając numery wewnętrzne w systemie tonowym  

2) numery wewnętrzne przypisane do poszczególnych komórek 
organizacyjnych: 
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a) wew. 1 – Administracje Osiedli - po ponownym wybraniu numeru 
wewnętrznego można uzyskać połączenie z poszczególnymi 
Administracjami: 

− Błonie     – wew. 1 
− Śródmieście   – wew. 2 
− Szwederowo    – wew. 3 
− Wzgórze Wolności – wew. 4 
− Górzyskowo    – wew. 5 

 
b)  wew. 2 - dział opłat i windykacji (wysokość i rozliczenia opłat 

miesięcznych oraz za dostarczone media, zadłużenia za użytkowanie 
lokali) 

c) wew. 3 - dział obsługi mieszkańców (sprawy członkowskie, sprzedaż i 
zamiana lokali, zaświadczenia)     

d) wew. 4 - lokale użytkowe 
e) wew. 5 - kasa 
f) wew. 6 - kadry 
g) wew. 7 - przetargi, grunty, inwestycje, przenoszenie własności 
h) wew. 8 - sekretariat  

    
3. Pogotowie techniczne BSM 
W godzinach pracy Spółdzielni wszystkie awarie należy zgłaszać do 
właściwej dla danego miejsca Administracji Osiedla Bydgoskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Poza godzinami pracy Spółdzielni w tym soboty, niedziele i 
święta awarie należy zgłaszać pod nw. numery telefonów: 
 

a) 696-002-925 lub 52 / 373-53-82 – w przypadku awarii wody, gazu, 
kanalizacji i centralnego ogrzewania oraz inne zdarzenia losowe 

b) 696-002-915 – w przypadku awarii elektrycznych 
c) 52 / 304-79-93 –w przypadku awarii dźwigu na Osiedlu Śródmieście - 

firma „Elwind” - całodobowo 
d) 52 / 371-37-84 – w przypadku awarii dźwigu na pozostałych osiedlach –  

firma „Pobud” – całodobowo 
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4.  Domy Kultury Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej: 
 

Adres Telefon e-mail

ORION ul. 16 Pułku Uł. Wlkp. 1

85-319 Bydgoszcz

ARKA ul. Konopnickiej 24a

85-124 Bydgoszcz

52 348 72 01

52 348 72 02

orion@bsm.bydgoszcz.pl

arka@bsm.bydgoszcz.pl

 
 
 
 
Godziny pracy Spółdzielni:            

       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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Wzgórze Wolności 

Osiedle Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
historia i teraźniejszość 

 
Osiedle Wzgórze Wolności leży po południowej stronie Bydgoszczy, na górnym 
tarasie i zajmuje obszar ok. 80 ha, mieszka tutaj ok. 14 tysięcy mieszkańców.  
 

 
Za stroną internetową https://www.google.pl/maps 

Obecne osiedle obejmuje tereny dawnego probostwa, teren przynależny do 
Wieży Bismarcka - nazywany przez Niemców Wzgórzem Bismarcka, fragmenty 
dawnej wsi Bartodzieje Małe oraz gminy Rupienica. Po powrocie Bydgoszczy do 
Polski i zburzeniu Wieży Bismarcka rada miejska, w październiku 1921 roku, 
nadała terenom przyległym do wieży nazwę – Wzgórze Wolności. Oficjalnie 
nazwę Wzgórze Wolności - jako dzielnica Bydgoszczy w obecnym kształcie 
otrzymała w 1973 roku. 
Teren obecnego Wzgórza Wolności w okresie międzywojennym to głównie pola 
uprawne, nieużytki, ok. siedmiohektarowy park i parterowe domki.  
Na terenie przyległym pierwotnie do Wieży Bismarcka po II Wojnie Światowej 
założono Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy – cmentarz, na którym spoczywają 
pomordowani przez Niemców Bydgoszczanie. Mieszkańcy Bydgoszczy tak 
uczcili pamięć swoich bohaterów, ich cmentarz zlokalizowali w sercu 
Bydgoszczy. Chcieli by mieszkańcy pamiętali, jaką cenę zapłacili Polacy za 
obronę polskości naszego miasta. 
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Po II Wojnie Światowej rozpoczął się okres intensywnej zabudowy mieszkalnej 
na Wzgórzu Wolności. W pierwszym etapie, czyli począwszy od lat 50 XX 
wieku była to zabudowa jednorodzinna. W latach 70. zmieniono plany 
urbanistyczne i tereny Wzgórza Wolności przeznaczono na intensywną 
zabudowę wielorodzinną.  
„Dziennik Wieczorny” (nr 82, 1975, str. 2, cytat za Biuletynem historycznym 
„Śladami Przeszłości”) tak pisał o planach budowy nowego osiedla „...- na 
skarpie niedaleko szkoły przy ul. Chorwackiej (dziś Bośniackiej, przypis red.) 
powstanie zespół kulturalno – rozrywkowy, budynek hotelowy,(…). Życie 
osiedlowe koncentrować się będzie w dużych wnętrzach zespołów 
mieszkaniowych z boiskami, ogródkami, szkołami i przedszkolami”. 
Zaplanowano również na osiedlu ośrodek kultury z kinem oraz pas terenów 
rekreacyjnych. Przy nowej szkole miał powstać kryty basen i sale ćwiczeń. Takie 
były plany zagospodarowania osiedla, raczej bardziej marzenia o pięknym i 
przyjaznym mieszkańcom osiedlu. Za to architektom – projektantom pierwszej 
wersji osiedla należą się podziękowania. Oczywiście życie zweryfikowało te 
plany.  
W 1976 roku Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa podjęła decyzję o budowie 
nowego osiedla. Przygotowywano również infrastrukturę niezbędną dla 
intensywnej zabudowy mieszkalnej, a więc sieci wodociągowe, kanalizacyjne, 
ciepłownicze, zasilanie energetyczne, gazociąg i nową sieć dróg. Większość 
budynków wielorodzinnych została wybudowana do końca lat 80. Obecnie do 
Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej należy 48 budynków, w większość 
wybudowanych w latach 1979 - 1981 i cztery nowsze, wybudowane w latach 90. 
Wszystkie budynki powstałe w pierwszym etapie budowy to bloki z wielkiej 
płyty, budowane w różnych systemach konstrukcyjnych. Jednym słowem, 
powstało osiedle w wydaniu PRL-u, czyli szare budynki z płyty, niezbyt 
elegancko wykończone i o złej izolacji cieplnej.      
Równolegle z budową nowych bloków powstawały też budynki użyteczności 
publicznej. 
Nowi mieszkańcy osiedla nie zadowalali się tylko dbałością o materialną stronę 
warunków zamieszkania, ale czuli potrzebę zaspokajania potrzeb duchowych. W 
dniu 1 września 1981 roku Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński i Warszawski 
Kard. Józef Glemp powołał do życia parafię pw. św. Jadwigi Królowej. 
Pierwszym proboszczem został ks. Kan. Stanisław Woźniak. Dzięki ofiarności 
mieszkańców i ich udziałowi w pracach budowlanych rozpoczęła się budowa 
kościoła. Zasadnicze prace zostały zakończone w 1991 roku, ale drobne prace 
wykończeniowe trwają do dzisiaj. 
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Przybywało też innych obiektów. W 1979 roku powstał „Dom Harcerza 
Azymut” przemianowany później w osiedlowy dom kultury. To tutaj działała 
Spółdzielcza Rada Osiedla. 
 

 
 

Posiedzenie Spółdzielczej Rady Osiedla Wzgórze Wolności w Azymucie 
Roman Matthwes, Jan Deja, Henryk Drzazga, Józef Sobota, Zbigniew Strzelecki, 

Kazimierz Kurek, Ryszard Kocieniewski, Kazimierz Koziński, Bolesław Magierowski 
Leszek Małecki, Roman Skrzeszewski 

Niestety, „Azymut” nie przetrwał, został zburzony, a na jego miejscu powstał 
budynek administracji. Tym samym zniknęła jedyna placówka kultury na osiedlu 
i do dzisiaj mieszkańcy ponoszą skutki tej decyzji. Bydgoska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa próbowała zrekompensować brak domu kultury. Przeprowadziła 
remont Domu Drukarza i wspierała jego działalność. I w tym miejscu kultura nie 
zagościła na długo. Właściciel sprzedał dom i kultura zniknęła. Miasto nawet 
tego nie zauważyło. Do władz miasta nie dociera, że mieszkańcy Wzgórza 
Wolności mają takie same potrzeby i prawa jak inni Bydgoszczanie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budynek Administracji Osiedla – widok obecny 
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Plany zabudowy osiedla były wielokrotnie zmieniane w efekcie powstało osiedle 
o dużym udziale zabudowy wysokiej, z ubogą infrastrukturą towarzyszącą.  
Pięknie położone osiedle, prawie w centrum Bydgoszczy, stało się jedynie 
sypialnią. Dlatego o problemach Wzgórza Wolności w 2012 roku Gazeta 
Pomorska pisze pod wymownym tytułem „ Wzgórze Wolności – osiedle 
wielkich inwestycji i…wielu problemów.” Władze miasta przypominają sobie o 
Wzgórzu Wolności by wcisnąć na to gęsto zabudowane osiedle nowe magistrale 
komunikacyjne, nowe bloki, a ostatnio wielką galerię handlową – czyli same 
uciążliwości. A co dla mieszkańców? 
 

 
 

Osiedle budowano intensywnie, całość zbudowano zaledwie w kilka lat 
 
 
W 1989 roku Polsce zmienił się ustrój, a z tym poczęto inaczej patrzeć na 
budownictwo, większą uwagę przywiązuje się do ekologii, do 
energooszczędnego budownictwa, estetyki budynków. W ten nurt wpisuje się 
nowe budownictwo Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W latach 90. na 
osiedlu Wzgórze Wolności wybudowano 4 nowe budynki mieszkalne. Są to 
obiekty z zupełnie innej bajki. 
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Budynek przy ul. Beskidzkiej 8 
 
Niezależnie od budowy nowych budynków Bydgoska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa wdrożyła program termorenowacji budynków zbudowanych z 
wielkiej płyty. Na Osiedlu Wzgórze Wolności w latach 1995 - 2012 ocieplono 
wszystkie budynki, które uzyskały również nowe kolorowe elewacje. 
 

 
 

Prace termorenowacyjne w toku 
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Przykład budynku po trmorenowacji 

 
Pisząc historię Osiedla BSM Wzgórze Wolności trzeba również powiedzieć, że 
mimo ciasnej zabudowy BSM stara się zapewnić dzieciom place zabaw i miejsca 
relaksu dla dorosłych oraz utrzymać w dobrej kondycji tereny zielone 
przylegające do budynków.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na Osiedlu widać młodość 
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Ostatnio BSM wybudowała dwa wielofunkcyjne place zabaw i ćwiczeń dla 
młodzieży i osób dorosłych.  
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Jeden z ogólnodostępnych placów zabaw na Osiedlu 
 
Mieszkańcy też dbają o zieleń i starają się ukwiecić swoje osiedle. Nawet mamy 
na osiedlu swoją tajemniczą Zosię ogrodniczkę czuwającą nad naszą zielenią. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
                      „Zosia” w ogródku przydomowym przy ul. Biziela 11 
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Nasze osiedle nie jest osiedlem marzeń, nie jest tak piękne jak pierwotnie 
planowali architekci, ale mieszkańcy lubią swoje osiedle. Marzymy o tym by 
kiedyś stało się osiedlem marzeń. Szczególnie zależy nam by spełniły się 
marzenia naszych dzieci i wnuków, które spisały je w swojej gazetce w 2000 
roku. 
 

 
 

Opracowała Maria Zajączkowska w oparciu o: 
- Historię BSM prezentowaną na stronie internetowej www.bsm.bydgoszcz.pl,  
- Zdjęcia z archiwum BSM i prywatnych zbiorów R. Andrzejewskiego, 
- Notatki i opracowania R. Andrzejewskiego, 
- Historię Osiedla ze strony internetowej Rady Osiedla, 
- Opis – „Wzgórze Wolności ( Osiedle w Bydgoszczy)” w Wikipedii ,   
- Biuletyn historyczny 8/2000 „Śladami Przeszłości”, 
- Informację ze strony internetowej parafii pw. św. Królowej Jadwigi, 
- Tekst z Gazety Pomorskiej, z 26 maja 2012 roku, 
- „Wzgórze Wolności – osiedle wielkich inwestycji i… wielu problemów”, 
- Mapy Google – https://www.google.pl/maps. 
 


