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Wprowadzenie 
 

 

Szanowni Państwo,  

Mamy grudzień, aura jak na razie za bardzo nam nie dokucza, więc należy 

pośpiesznie kończyć przygotowania  do zbliżających się Świąt, jako że kalendarz 

nieuchronnie pokazuje – swoje!  

Tradycyjnie jak co roku przygotowaliśmy dla Państwa  kolejny numer 

Informatora, by przedstawić informacje o bieżącym stanie gospodarki 

Spółdzielni, a także o tym co przewidujemy na rok najbliższy.  

W związku z tym, że ukazał się artykuł o Spółdzielni w Dzienniku 

Bydgoszczy (wydawany przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy), 

pozwalamy sobie na jego przedruk. 

W tym świątecznym wydaniu Informatora obok ważnych bieżących 

informacji gospodarczych, wynikających z Analizy ekonomicznej Spółdzielni za 

3 kwartały 2016 r. oraz uchwalonego Planu Gospodarczego Spółdzielni na rok 

2017, przedstawiamy także informację o wydarzeniach kulturalnych, jakie miały 

miejsce w ostatnich miesiącach w Spółdzielni.    

Z konkretnych danych gospodarczych wynika, iż sytuacja finansowa 

Spółdzielni jest ustabilizowana, zatem podobnie jak w ostatnich latach nie 

przewiduje się istotnych zmian w opłatach .  

Natomiast w odniesieniu do opłat na poczet konserwacji, czy funduszy 

remontowych nieruchomości, wysokość opłat jest zróżnicowana, gdyż będzie 

nadal zależna od indywidualnych potrzeb w konkretnych nieruchomościach. 

Odnosząc się z kolei do funduszy remontowych należy stwierdzić, iż  w 

perspektywie najbliższych dwóch lat zaplanowane osiągnięcie zrównoważonych 

stanów na tych funduszach w poszczególnych nieruchomościach, jest 

zdecydowanie realne i nie wymaga już wielu korekt w opłatach w zakresie 

wysokości odpisów na te fundusze.    

 

 

Polecamy zatem Państwu dostarczoną lekturę.   
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Rozdział I – Sytuacja bieżąca w Spółdzielni 

 
 

1. Stan obecny i perspektywy dla Spółdzielni 
 

Tradycja zobowiązuje  
(z wizytą w BSM - nestorce spółdzielczości mieszkaniowej w kraju)   

(Przedruk artykułu z „Dziennika Bydgoszczy”) 

 
  Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa  jest najstarszą  spółdzielnią tego 

typu na ziemiach polskich i jedną z największych w regionie. Dysponuje dużym 

potencjałem materialnym i kulturalnym a jej inicjatywy są często i chętnie 

upowszechniane.  

- Jakoś nie widać, by  nestorka polskich spółdzielni mieszkaniowych miała 

zadyszkę - zaczynam rozmowę z Tadeuszem Stańczakiem, prezesem 

Zarządu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - wręcz przeciwnie zadziwia  

dobrą kondycją?    

- Spółdzielnia nie może żyć tylko historią i przeszłością. Sama duma z faktu, że 

jesteśmy najstarsi w Polsce i należymy do największych w regionie kujawsko-

pomorskim, nie wystarczy. Właśnie ze względu na bogate, 126-letnie dzieje, 

konieczna jest świeża energia i systematyczne podejmowanie inicjatyw 

służących naszym członkom i bydgoszczanom. Tradycja zobowiązuje. Dlatego 

zadbaliśmy w ostatnich latach o pełną stabilizację finansową i organizacyjno-

prawną. Ale to nie wszystko.  

 

- No właśnie, jakie cele realizowane są aktualnie przez Bydgoską 

Spółdzielnię Mieszkaniową? 

- Niewątpliwie najważniejsze jest działanie zmierzające do osiągnięcia pełnej, 

trwałej satysfakcji naszych mieszkańców. Kluczem do celu jest tu atrakcyjny i 

konkurencyjny standard zarządzania oraz administrowania na co dzień, nie 

pociągający za sobą wysokich, nierynkowych kosztów. Istotnym elementem tego 

procesu jest efektywne zarządzanie majątkiem wspólnym członków Spółdzielni, 

pozwalające na skuteczne pozyskiwanie znaczących dodatkowych pieniędzy. I 

tutaj stosujemy nowe formy prowadzenia działalności komercyjnej, a nawet 

pewne inwestycje na majątku wspólnym członków Spółdzielni, czyli na terenach 

wspólnych. 

- Na co mogą więc liczyć członkowie Spółdzielni  ? 

- Od wielu lat Spółdzielnia uzyskuje zadawalające wyniki ekonomiczne. Cały 

czas na bieżąco monitorujemy koszty eksploatacji i utrzymania  nieruchomości, 
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wynikające z uchwalanych co roku planów gospodarczych, jak i dyscyplinę w 

ich realizacji. Spółdzielnia nie zaskakuje swoich członków i czyni wszystko, by 

także w przyszłości nie zaskakiwać ich radykalnymi podwyżkami opłat. 

Osiągnięta stabilizacja finansowa sprzyja lepszej obsłudze konserwacyjnej oraz 

rozszerzaniu zakresu prac remontowych w nieruchomościach, przy coraz 

bardziej efektywnej współpracy z mieszkańcami. 

 

- Co należy rozumieć pod pojęciem efektywnej współpracy z mieszkańcami?  

- Od ponad 10 lat szczycimy się, organami samorządowymi  na szczeblu 

podstawowym, czyli nieruchomości. W bieżącej kadencji zaczęły funkcjonować 

Rady Nieruchomości, jako statutowe organy opiniodawcze. Mają one  

zwiększone kompetencje i są partnerem społecznym w dialogu mieszkańców 

nieruchomości z władzami spółdzielni na tematy  funkcjonowania 

nieruchomości, jej planów rozwoju, czy też zakresu, standardów i kolejności  

prac remontowych.  

 

- Rady Nieruchomości to źródło sukcesów w Spółdzielni?  
- Jest to ważny, acz nie jedyny element składowy w procesie zarządzania 

zasobami. Owszem wiele szczegółowych rozwiązań czy  decyzji dotyczy 

pojedynczych nieruchomości, ale istotne są również kierunki generalne rozwoju 

Spółdzielni. Zgodnie ze Statutem zatwierdza je Walne Zgromadzenie, ale ich 

wytyczenie to zadanie głównie Zarządu, przy akceptacji w pierwszej kolejności  

Rady Nadzorczej. Przykładowo, obecnie realizujemy wieloletni program 

remontu dźwigów uchwalony przez Walne Zgromadzenie w 2010 roku, ale jego 

założenia, czy też konieczne obecne korekty wprowadza Zarząd. 

 

- To główny program remontowy w Spółdzielni?         

- Tak, to jeden z ważniejszych programów, bo obejmuje wszystkie wysokie 

budynki z dźwigami osobowymi i są już efekty jego realizacji. Poza tym,  że 

wymieniliśmy w ostatnich pięciu latach 59 dźwigów, przy nakładach ponad 7,5 

mln zł, zmieniamy obecnie założenia podstawowe tzn. wszędzie, gdzie to tylko 

możliwe technicznie będziemy montować dźwigi z wydłużoną jazdą do poziomu 

zerowego, czyli terenu. Wszystko po to, by sprostać potrzebom nie tylko osób 

niepełnosprawnych, ale wszystkich zamieszkujących, szczególnie starszych, ale 

też dla matek z dziećmi. 

 

- To dodatkowy wysiłek ekonomiczny i organizacyjny?    

- Owszem, kłopotów przybyło i to co niemiara. Służby techniczne spółdzielni, są 

zaangażowane w znaczącą przebudową parterów w blokach. Wzrastają nieco 

koszty wykonania tak rozszerzonego zadania, ale przekonujemy mieszkańców, 
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że warto je ponosić. Skoro technika pozwala podnosić standardy, to dlaczego z 

tego nie korzystać? W końcu technika powinna zawsze służyć człowiekowi. A 

poza tym, podkreślę to jeszcze raz, najważniejsze jest dla nas zadowolenie 

naszych członków z poprawy komfortu zamieszkiwania w zasobach 

spółdzielczych. 

 

- Czy w najbliższym czasie Spółdzielnia przystąpi do realizacji  innych 

programów?    

 - Ten proces już trwa. Każda  nieruchomość  ujęta jest w wieloletnich planach 

remontowych. Poza koniecznymi pracami zapewniającymi bezpieczeństwo 

techniczne i niezawodną dostawę mediów, w każdej nieruchomości powstanie 

docelowy projekt zagospodarowania jej terenu, szczególnie pod względem 

infrastruktury użytkowej i zieleni. W tym celu nawiązaliśmy współpracę z 

fachowcami z bydgoskiego Uniwersytetu Technologiczno-Przemysłowego w 

nadziei na pozyskanie ciekawych propozycji do programu pilotażowego. Wśród 

priorytetowych zadań umieściliśmy budowę miejsc postojowych, bo ich deficyt, 

to główna bolączka właścicieli pojazdów zamieszkujących w Spółdzielni. Proces 

przeobrażeń zakończą młodzi projektanci, którzy zapewne wniosą sporo 

ożywienia i jednocześnie harmonii w otoczenie spółdzielczych bloków. Tak więc 

zmian doczekają się: wnętrza budynków, instalacje dostarczające media, 

urządzenia dźwigowe, no i oczywiście otoczenie budynków. Pracy nam nie 

braknie, ale przecież tak pojmujemy swoją służebną rolę wobec naszych 

członków i mieszkańców.  

 

- Jaka więc rysuje się przyszłość Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej?  

- Wygląda na to, że powinna być bardziej komfortowa dla mieszkańców, a przy 

tym w pięknej soczystej, miejmy nadzieję zieleni oraz w nowej konfiguracji 

 i kolorycie otoczenia budynków. Spółdzielnia jako zbiór ponad 140 

nieruchomości jest obecnie w wyjątkowo dobrej kondycji finansowej, a dzięki 

profesjonalnej i doświadczonej załodze, można skutecznie realizować potrzeby 

mieszkańców, nie tylko w najbliższej przyszłości. Sprostamy tym ambitnym 

zadaniom dysponując starannie dobieraną kadrą kierowniczą, doświadczeniem 

oraz spójnymi przepisami wewnętrznych aktów prawnych, takich jak statut, 

regulaminy, instrukcje i procedury. 

Jest to zatem zdecydowanie optymistyczna perspektywa dla wszystkich 

mieszkańców Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ponadto program i cele 

Spółdzielni są zbieżne z hasłem Międzynarodowego Związku Spółdzielczości na 

rok 2016, które brzmi:  
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„Spółdzielnie – to zdolność do działania na rzecz zrównoważonej 

przyszłości”. 

Właśnie o zrównoważoną przyszłość dla mieszkańców, władze Bydgoskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej będą czynić największe starania.   

 

  – Dziękuję za rozmowę.                  . 

 

 

2. Wyniki gospodarcze BSM za 3 kwartały 2016 roku 

 
Na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2016 r. Rada Nadzorcza przyjęła i 

oceniła pozytywnie przedstawioną przez Zarząd Analizę ekonomiczną z 

działalności Spółdzielni za 3 kwartały 2016 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 RN nr 171/2015). 

Po stronie kosztów utrzymywana jest w dalszym ciągu dyscyplina 

finansowa. W związku z tym wskaźniki dot. kosztów zarządzania, 

administrowania, konserwacji i utrzymania nieruchomości oraz sprzątania 

oscylują w granicach 71% rocznego wykonania planu 

Zwiększone koszty występują jedynie w podatku od nieruchomości i  

opłacie za wieczyste użytkowanie z uwagi na wprowadzenie przez Urząd Miasta 

podwyżki. Natomiast niższe od planowanych są koszty konserwacji i utrzymania 

nieruchomości na co ma wpływ bieżąca kontrola i racjonalizacja wydatków w 

okresie sprawozdawczym.  

Ogółem za 3 kwartały 2016 r. wykonanie funduszu płac wyniosło 72,5%,  

a wskaźnik wykonania etatowego zatrudnienia – 97,2%. Wskaźnik ten jest 

rezultatem odczuwanych realnie problemów z zatrudnianiem pracowników na 

etatach głównie sprzątaczek, a także na etatach specjalistów ds. technicznych.  

Zarząd informuje, iż wskaźnik wyniku komercyjnego Spółdzielni, czyli 

nadwyżki bilansowej Spółdzielnia osiągnęła na poziomie 78%, co wartościowo 

oznacza przekroczenie kwoty 3 mln zł netto.  

Nie zmieniły się w br. stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych. 

Spółdzielnia zgłasza na bieżąco do firm odbierających odpady i Urzędu Miasta 

jako jednostki nadzorczej bieżące problemy związane z wywozem odpadów, a w 

szczególności wnioski dot. zwiększenia częstotliwości wywozu odpadów 

wielkogabarytowych, co skutkowałoby poprawą porządku i czystości w rejonie 

pomieszczeń śmietnikowych.   
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 Koszty energii elektrycznej, wody i gazu i dostawy ciepła  zostały 

rozliczone z mieszkańcami na dzień 31.08.2016 r. w związku z przedłużeniem 

okresów rozliczeniowych o 2 miesiące w miesiącu październiku i listopadzie.  

 Zarząd nadal  intensywnie prowadzi w br. proces windykacyjny w opłatach 

za lokale mieszkalne i użytkowe, o czym świadczy efekt w postaci nie 

zwiększania się wartości zadłużenia.  

W okresie 3 kwartałów 2016 r. wykonano prace remontowe na kwotę 

4.869.351 zł. oraz zrefundowano regulaminowo koszt wymiany stolarki okiennej 

na kwotę 61.500 zł 

Odnośnie stanów funduszy remontowych nieruchomości, należy stwierdzić, 

iż coraz więcej nieruchomości osiąga stan zrównoważenia, albo perspektywa 

jego osiągnięcia – zdecydowanie się przybliża. Jest to skutek różnych działań, w 

tym szczególnie poprzez zwiększanie wpływów np. z tytułu planowo 

podwyższonych odpisów, a także wskutek przesunięcia kwoty 3,8 mln zł z 

funduszu remontowego wspólnego – na fundusze remontowe nieruchomości, 

proporcjonalnie do m
2 

pow. użytkowej lokali mieszkalnych w poszczególnych 

nieruchomościach. Nastąpiło również zaewidencjonowanie części nadwyżki 

bilansowej w wysokości 2.230.131 zł (zgodnie z uchwałą nr 4/2016  WZ).     

Zarząd pragnie podkreślić, że przedstawione uzyskane wskaźniki 

ekonomiczne za 3 kwartały 2016 r. potwierdzają, iż koszty i wydatki  

działalności Spółdzielni, nie przekraczają założonych wartości w Planie 

Gospodarczym na 2016 rok i wskazują na możliwość właściwej realizacji zadań 

w całym 2016 roku.  

 

Wiadomość z ostatniej chwili  

 

W roku ubiegłym Zarząd podjął decyzję o pozyskanie tzw. Białych 

Certyfikatów”,  czyli dokumentów uprawniających do pozyskania zwrotu części 

wydatków na działania energooszczędne w zasobach Spółdzielni po roku 2011. 

W tym celu nawiązał współpracę z Instytutem Gospodarki Nieruchomościami w 

Krakowie i w ramach tej współpracy na Giełdzie Towarowej Energii S.A. zbyte 

zostały w pierwszych dniach grudnia br. Białe Certyfikaty należące do 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dzięki czemu na konto  Spółdzielni 

wpłynęły dodatkowe środki finansowe, które  należy jeszcze rozliczyć z 

fiskusem ( podatki CIT i VAT). Należy zakładać, iż po tych rozliczeniach 

pozostanie kwota powyżej 1,5 mln zł. 

Zarząd będzie podejmował dalsze możliwe działania w tym kierunku.  
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3. Skutki uchwalenia Planu Gospodarczego na rok 2017. 
 

Na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2016 r. Rada Nadzorcza uchwaliła Plan 

Gospodarczy Spółdzielni na 2017 rok, który jest podstawowym dokumentem w 

zakresie prowadzenia gospodarki w Spółdzielni. Określa on kwotowo 

najważniejsze pozycje zaplanowanych kosztów funkcjonowania Spółdzielni oraz 

wskazując z jakich źródeł  i w jakiej wysokości  przewiduje się pozyskanie na 

ich pokrycie przychodów. 

 Plan zakłada finansowanie oszczędnej i racjonalnej działalności 

Spółdzielni, pozwalające na utrzymaniu dotychczasowych standardów obsługi 

mieszkańców i zasobów, przy pełnej realizację statutowych zadań Spółdzielni.  

     Planowane koszty i wydatki Spółdzielni na rok 2017 uwzględniają przede 

wszystkim faktyczne potrzeby nieruchomości, zmiany cen towarów i usług w 

minionym roku, tendencje i przewidywania tych zmian w roku przyszłym oraz 

także zracjonalizowane poszczególne potrzeby związane z funkcjonowaniem 

Spółdzielni w zakresie realizacji zadań statutowych.  

   Niezbędne przychody dla pokrycia założonych w Planie Gospodarczym 

kosztów, podobnie jak w latach ubiegłych, pozyskane będą: 

-  z opłat eksploatacyjnych ( zarządzanie, administrowanie, konserwacja) 

-  z odpisów na fundusz remontowy nieruchomości w roku 2017 oraz ze  

   zgromadzonych środków na indywidualnym funduszu remontowym danej  

   nieruchomości 

- z nadwyżek stanowiących wyniki indywidualnych rozliczeń przychodów 

  i kosztów eksploatacji i utrzymania poszczególnych nieruchomości,  

Do wykorzystania będą również dodatkowe (komercyjne) przychody finansowe 

netto, które uzyskamy w roku 2016, stanowiące nadwyżkę bilansową.   

 W Planie założono uzyskać wymagane przychody w 2017 roku poprzez 

odpowiednie kształtowanie stawek poszczególnych opłat i zaliczek. 

 Rada Nadzorcza utrzymała założenie, iż jednolita stawka opłat  

w Spółdzielni powinna dalej dotyczyć pokrycia kosztów zarządzania i 

administrowania, natomiast zmienne stawki opłat powinny dotyczyć opłat na 

poczet konserwacji w poszczególnych nieruchomościach.   

 Mając na uwadze dodatkowe przychody, przyjęte zostało założenie, iż 

stawka opłat za zarządzanie i administrowanie od dnia 1.03.2017 r. ulegnie 

zmianie o 0,03 zł/m
2
/m-c i wynosić będzie – 0,52 zł/m

2
/m-c - dla członków 

Spółdzielni. Zawiadomienie o zmianie wysokości opłat zostało Państwu 

przekazane pod koniec listopada br.  

 Utrzymanie tak konkurencyjnej stawki opłat nie tylko na terenie 

Bydgoszczy, wymaga jeszcze podjęcia przez Walne Zgromadzenie w maju  

2017 r. uchwały o skierowaniu części nadwyżki bilansowej na potrzeby 
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uzupełnienia  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 01.07.2017r. Będzie to bowiem możliwe po 

wykonaniu indywidualnych kalkulacji stawek opłat dla poszczególnych 

nieruchomości z uwzględnieniem wyników rozliczeń w tych nieruchomościach 

za rok 2016, a te dane będą znane po sporządzeniu sprawozdania finansowego 

Spółdzielni, czyli najwcześniej w marcu 2017 roku. 

Plan Gospodarczy na 2017 r. zawiera ustalone dla poszczególnych 

nieruchomości wysokości 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 Radami Nieruchomości i uzyskano ich 

pozytywne opinie. 

Dla zapewnienia środków na przeprowadzenie remontów w roku 2017 - w 

2 nieruchomościach opłaty podwyższono, w 18 nieruchomościach obniżono, w 

pozostałych nieruchomościach pozostawiono opłaty na fundusz remontowy bez 

zmian.  

Na pokrycie kosztów remontów mienia Spółdzielni utrzymuje się 

wprowadzoną z dniem 1.03.2016 r. opłatę w wysokości 0,10 zł/m
2
/m-c  

Planuje się  dalsze dofinansowanie wymiany stolarki okiennej w 2017 r. na 

kwotę 184.500 zł. 

W wysokości 12,80 zł/os/m-c pozostanie odpis na fundusz remontowy 

dźwigów. Pozwoli on zgromadzić w roku 2017, niezbędne środki na remonty 

dźwigów na kwotę 1 763 328 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 2017,  zadania statutowe Spółdzielnia będzie realizowała przez 

zespół pracowniczy zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą funduszem 

płac, liczbą etatów i schematem organizacyjnym.  

W Planie założono, że wynik finansowy netto  w 2017 r. Spółdzielnia 

osiągnie w wysokości ok. 3,7 mln zł, a jego wykonanie pozwoli na dalsze 

utrzymanie w miarę niskich stawek opłat zależnych od Spółdzielni.  

Ponadto informujemy, że z dniem 1.01.2017 r., zmianie ulegną opłaty niezależne 

od Spółdzielni: 

1) zmniejszenie ceny wody i odprowadzenia ścieków o 0,22 zł za 1 m
3
  

(uchwała Rady Miasta Bydgoszczy), 
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2) wprowadzenie nowej ceny z tytułu podgrzania wody wynikająca z 

ustawowej normy zużycia ciepła do podgrzania 1 m
3
 wody zimnej, 

W tym samym terminie wprowadzone zostaną nowe przedpłaty na media, w 

oparciu o wyniki ostatnich rozliczeń dokonanych na dzień 31.08.br. 

Plan Gospodarczy na 2017 r. zawiera zadania przypisane ustawowo  

Spółdzielni i jest planem, którego realizacja będzie służyć dalszemu rozwojowi 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Realizacja tego Planu nie przyniesie w 

żadnym przypadku znaczącego i nieuzasadnionego przyrostu obciążeń w 

opłatach za użytkowanie lokali. Jest to efekt znacznych starań władz Spółdzielni.    

 

 

Rozdział II – Działalność kulturalna w Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej 
 

 

1. Ferie letnie w Spółdzielni 
 

W ostatnim tygodniu czerwca 2016 roku rozpoczęto zajęcia wakacyjne w 

Klubie „Arka” oraz Domu Kultury „Orion”. W placówkach odbyły się dwa 

turnusy zajęć dla łącznej liczby 80 uczestników w wieku od 6 do 10 lat. Program 

jak zwykle obfitował w różnego rodzaju atrakcje a najciekawsze z nich to: 

 zwiedzanie Stadionu Zawiszy oraz większości sekcji sportowych obiektu, 

gdzie dzieci zapoznawały się z różnymi sportami i ich specyfiką, 

przebiegły okrążenie na stadionie, zajrzały do szatni piłkarzy, próbowały 

swoich sił podnosząc sztangę,  

 zajęcia teatralne, na których dzieci zapoznawały się z zawodem aktora, 

próbowały swoich sił na scenie w przedstawieniach kukiełkowych oraz 

uczestniczyły w zabawach ćwiczących wyobraźnię i retorykę,  

 wycieczka do Muzeum Wodociągów w Myślęcinku, która oprócz 

zwiedzania obiektu i poszerzenia wiedzy na temat „skąd się bierze woda w 

kranie” umożliwiła dzieciom uczestnictwo w doświadczeniach z wodą, 

 imprezy plenerowe z nagrodami „Karuzela Niespodzianek” na Wzgórzu 

Wolności oraz Śródmieściu, które dostarczyły dzieciom wielu 

pozytywnych emocji. Dobrą zabawę uświetniło wykonanie wspólnego 

tańca, zabawy ruchowe, konkurencje zręcznościowe i grupowe puszczanie 

baniek mydlanych,  

 wyjście do kina na film animowany,  

 zabawy z bańkami mydlanymi na Wyspie Młyńskiej, 
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 wycieczka do Solca Kujawskiego, gdzie dzieci spacerowały ścieżką 

edukacyjną z przewodnikiem po Jura Parku, korzystały z darmowych 

atrakcji na placu zabaw oraz uczestniczyły w seansie kina 5D, 
 

 
 

 zajęcia na kortach tenisowych z trenerem, na których dzieci poznały 

podstawowe ćwiczenia młodych tenisistów oraz specyfikę tego sportu, 

 wiele konkursów plastycznych, zabaw i gier ruchowych oraz tanecznych,  
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 wycieczka do Ogrodu Zoologicznego w Myślęcinku, na której dzieci 

zobaczyły nowych mieszkańców bydgoskiego Ogrodu Zoologicznego – 

pantery śnieżne, 

 zwiedzanie Wieży Ciśnień na Szwederowie (Muzeum Wodociągów), oraz 

tarasu widokowego na panoramę Bydgoszczy. 

 

Ponadto od ostatniego tygodnia lipca do 26 sierpnia, w Klubie „Arka” 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.  

 

2. Wydarzenia w Domach Kultury 
 

2.1. Literacki Pas Oriona 

 

„Literacki Pas Oriona” to cykliczna impreza przybliżająca twórczość poetów, 

pisarzy i literatów.  

a) 15 września 2016 roku, w Domu Kultury „Orion”,  odbyło się spotkanie 

literackie, na którym uczestnicy mogli poznać  postać pana Tadeusza 

Oszubskiego,  jego twórczość i zainteresowania. 
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Spotkanie z cenionym literatem  poprowadził Dariusz Tomasz Lebioda,          

Wieczór ten spędziliśmy w przesympatycznej atmosferze.  

b) Drugim z kolei spotkaniem w „Literackim Pasie Oriona” było 

przedstawienie wierszy belgijskich dr Dariusza Tomasza Lebiody. Tytuł 

spotkania:  „Złota Źrenica”, wziął swą nazwę od tomiku wierszy autora. 

Całą imprezę 12 października poprowadziła Anna Alina Cybulska 

 

 
 

c) 9 listopada w „Literackim Pasie Oriona” zagościła ballada. Poznański 

bard Tomasz Bateńczuk grał i śpiewał ballady poetyckie. 
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Artysta sam skomponował muzykę do wierszy białych czyli 

nierymowanych Dariusza Lebiody. Koncert był bardzo mile przyjęty, pozostawił 

uczucie niedosytu. Ten piękny muzyczny wieczór, przy blasku świec, 

poprowadził sam  autor poezji śpiewanej - Dariusz Tomasz Lebioda. 

 

2.2. Koncert „Ocalić Od Zapomnienia” 

 

W Dzień Zaduszny, 2 listopada, w „Orionie” gościliśmy Beatę Lewińską z 

recitalem pt. „Ocalić Od Zapomnienia”. Mogliśmy posłuchać piosenek  

Ewy Demarczyk w wykonaniu Beaty Lewińskiej przy akompaniamencie zespołu 

muzycznego pod kierownictwem dr Piotra Dąbrowskiego.  

 

 
 

Piosenki Marka Grechuty wykonała grupa wokalna „ANIMI CAUSA” pod 

kierownictwem Lidii Gackowskiej. Całość prowadziła aktorka Teresa 

Wądzińska. 

 

2.3. Wystawa malarska „Galeria O” 

 

Nowy sezon spotkań ze sztuką rozpoczęła prezentacja prac malarskich Pani 

Krystyny Papińskiej pt.: „Malarstwo Lekarstwem dla Duszy”.  
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Prace można było oglądać w budynku „Oriona” do 10 listopada 2016 r. 

Wystawa rozpoczęła się wernisażem. Zainteresowanie było ogromne. Odczucia 

gości i zwiedzających pozostaną długo w pamięci, jako że wystawa zrobiła 

wielkie wrażenie na jej uczestnikach.  

 

 

2.4. Prelakcja na temat Chin „W krainie Czerwonego Smoka” 

 

„W krainie Czerwonego Smoka”- czyli spotkanie w Klubie Miłośników 

Sztuki odbyło się 19 października br. Ciekawą prelekcję na temat Chin 

przygotowali: Zenobia Szamotulska oraz Wiesław Modrzyński.  

 

 

2.5. Monodram Teresy Wądzińskiej „Cienie światła” 

 

W jesienny, październikowy wieczór, 26 października 2016 r., w „Orionie” 

mogliśmy obejrzeć monodram w wykonaniu aktorki Teresy Wądzińskiej.  

Monodram nawiązywał do trudnej i głębokiej poezji ks dr Jana Pomina. 

Piękne, filozoficzne rozmyślania księdza Jana Pomina ilustrowane zostały 

prezentacją multimedialną. 
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Przemyślana i niebanalna scenografia dodała artystycznego wyrazu wieczorowi. 

 

 
 

Pozostały nam wzruszające doznania. Był to niezwykły wieczór. 

 

2.6. Koncert „Cafe Bodo” 

„Cafe Bodo” to tytuł koncertu, jaki miał miejsce w „Orionie” 23 XI 2016 r. 

 

 
 

Wystąpiła Orkiestra im. J. Straussa pod kierownictwem Marka Czekały.  
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Soliści: Emilia Czekała oraz Tadeusz Seibert wcielili się w postacie  

Hanki Ordonówny i Eugeniusza Bodo. Przenieśli nas w czasy międzywojenne, 

śpiewając i opowiadając anegdoty z życia wielkich gwiazd estrady 

Piękna muzyka śpiew i bogate stroje, wszystko to zachwyciło publiczność. 

Był to niezapomniany wieczór. 

 

2.7. Mikołajki dla najmłodszych 

 

W grudniu 2016 roku w Domach Kultury Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej zostały zorganizowane imprezy mikołajkowe dla dzieci z osiedli: 

Błonia, Górzyskowa, Śródmieścia, Szwederowa i Wzgórza Wolności.  

W programie każdej z imprez odbyły się spektakle teatrzyków „Trójka”. 

Zabawy było co nie miara, barwne stroje oraz znakomita gra aktorska 

wprowadziły dzieci w świąteczną krainę bajek. 

Dzieci stanowiły nie tylko widownię, ale mogły czynnie uczestniczyć w 

przebiegu spektaklu. Najwięcej radości naszym milusińskim  sprawiło spotkanie 

z Mikołajem, dla którego dzieci zaśpiewały piosenkę..  

 

 
  

Ucieszony Mikołaj obdarował wszystkie dzieci wspaniałymi upominkami. 

W tej miłej świątecznej atmosferze wszyscy zadowoleni rodzice z pociechami 

rozeszli się do domów obiecując Mikołajowi spotkanie za rok.  
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3. Wielka Gala Spółdzielczości 
  

Obchody 200-lecia Spółdzielczości świętowaliśmy w Hali Łuczniczka. 

Świąteczną Galę dla spółdzielców uświetnił koncert zespołu „Żuki” oraz 

orkiestra im. J. Straussa pod kierownictwem Marka Czekały. Uroczystość 

poprowadziła Emilia Czekała. Publiczność ściągnęła z całego regionu.  

 

 
 

Było to bardzo piękne, uroczyste uczczenie ruchu spółdzielczego. 

 

 

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. W tradycji polskiej wigilia jest bardzo radosnym i 
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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. 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.  

W okresie Świąt 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.  

Zadbany teren wokół budynków jest wizytówką jego mieszkańców. 

 Szanowni Państwo, skorzystajmy zatem z okazji zbliżających się Świąt 

Bożego narodzenia i uczyńmy dobrosąsiedzkie postanowienie. 

 

2. 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. 
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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 882,56 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. 

 

3. 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. 
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Rozdział IV – Ważne pytanie, krótka odpowiedź 

 

 
1. Czy mogę zmienić zaliczkę za centralne ogrzewanie  wnoszone do 

Spółdzielni? 

Tak, zawsze można zmienić zaliczkę , należy jednak pamiętać o uwzględnieniu 

ewentualnej zmiany sposobu użytkowania mieszkania np. zwiększona liczba 

osób mieszkaniu, zwiększone zapotrzebowanie na ciepło( choroba domownika). 

 

2. Czy za mieszkanie mogę płacić przelewem internetowym? 

Tak, trzeba jednak pamiętać o wpisaniu indywidualnego nr konta. 

 

3. Czy przy wymianie drzwi wejściowych otrzymam refundację częściową 

kosztów? 

Niestety nie, zwrot części kosztów przysługuje jedynie przy wymianie stolarki 

okiennej. 

 

4. Czy mam obowiązek udostępnienia mieszkania w przypadku awarii  w 

budynku? 
Tak, w razie awarii winniśmy udostępnić swoje mieszkanie, do tego zobowiązuje 

nawet ustawa o Sm. Gdy nie ma nas  w mieszkaniu lub odmawiamy jego  

udostępnienia , spółdzielnia ma prawo wejść do mieszkania  w obecności Policji 

lub Straży Pożarnej. 

 

5. Czy w Spółdzielni mogę uzyskać informacje  o wartości mojego mieszkania? 

Nie, na mocy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wartość mieszkania 

ustala rzeczoznawca majątkowy. 

 

6. Chcę zameldować w mieszkaniu członka rodziny- czy powinienem to również 

zgłosić w Spółdzielni?  

Tak, ponieważ ma to wpływ na naliczanie  składników opłat  za mieszkanie 

zależnych od ilości osób np. za wywóz odpadów komunalnych, za sprzątanie 

 

7. Czy nadpłatę  wynikającą  z rozliczenia kosztów  mogę pokryć opłatę za 

następny miesiąc? 

Tak, w przypadku nadpłaty może Pani pokryć nią opłatę za następny miesiąc,  

nie musi Pani przychodzić do Spółdzielni, Spółdzielnia  zapewni zaksięgowanie 

tej nadwyżki w systemie.    
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Komunikat 

 
Informujemy, że  wkładane  do Państwa skrzynek podawczych lub 

wywieszane na tablicach ogłoszeń, przez różne firmy komunikaty, dotyczące 

oferowanych usług: 

 -  wymiany drzwi, 

 - okien, 

-  grzejników,  

 - czujników gazu, itp. 

są publikowane bez naszej zgody i usługi  takie nie są objęte żadną formą 

refundacji i gwarancją ze strony spółdzielni. 

 

 

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” – całodobowy 

 

d) 52 / 320-22-34 lub 512-384-658 – 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 
 


