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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 tym świątecznym wydaniu Informatora obok ważnych bieżących 

informacji gospodarczych, wynikających z Analizy ekonomicznej Spółdzielni za 

3 kwartały 2017 r. oraz uchwalonego Planu Gospodarczego Spółdzielni na rok 

2018, 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 najbliższego roku, 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. Obecny stan prawny Spółdzielni i istotne zmiany  

po 9 września 2017 roku. 
 

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych – nowelizacja. 

 

20 lipca 2017r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego i prawo spółdzielcze 

w zakresie dotyczącym spółdzielni mieszkaniowych. Weszła ona w życie 

 9 września 2017r. 

Zmiany te zaskoczyły nieco wszystkich, gdyż do Sejmu złożony został projekt 

rządowy, który „wyszedł” także z Sejmu bez rewolucji, tym bardziej że przy 

procedowaniu w komisjach sejmowych brały udział spółdzielcze organizacje 

społeczne, jak np. przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Członków 

SM z Bydgoszczy. Jednakże w Senacie, głównie za sprawą Pani senator Lidii 

Staroń i osób zbliżonych do niej poglądami, wprowadzono ok. 80 poprawek, 

które Sejm następnie zaakceptował - zbiorczo.  

Przedmiotowa nowelizacja ustawy wprowadziła bardzo poważne zmiany, 

szczególnie co do trybu pozyskiwania członkostwa w Spółdzielni.  

Mianowicie wszyscy posiadacze spółdzielczych tytułów prawnych do lokali 

(spółdzielcze lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe) w spółdzielni - stali się 

już od 9 września członkami Spółdzielni z mocy prawa, czyli z mocy tej 

nowelizacji.  

Członkami Spółdzielni zostały nawet te osoby, które posiadały te tytuły prawne, 

a wcześniej nie były członkami lub zostali wykluczeni ze Spółdzielni. Ponadto 

każdy, kto nabędzie jedno z wymienionych w ustawie praw do lokalu np. osoby 

pozostające w związku małżeńskim z członkiem spółdzielni, stają się także 

członkami spółdzielni. 

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu będzie mogło być wygaszone jedynie 

wyrokiem Sądu. Nie przewiduje się żadnych wykluczeń, jak to miało miejsce 

wcześniej. 

Ustawodawca za wyjątkiem posiadaczy prawa odrębnej własności lokalu, 

wykreślił obowiązek składania deklaracji, przy czym wszyscy nabywający 

członkostwo zostali zwolnieni z wnoszenia wpłat udziałów i wpisowego. 

Posiadacze odrębnej własności lokalu, nie będący dziś członkami spółdzielni 

mogą zdecydować o przystąpieniu do spółdzielni i dlatego są zobowiązani 

składać deklarację członkowską, ale bez obciążeń finansowych. 
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Z chwilą wejścia w życie ustawy członkostwo w spółdzielni tracą tzw. 

członkowie oczekujący oraz wszystkie osoby będące członkami, a nie 

posiadające żadnego tytułu prawnego do lokalu. 

W przypadku naszej Spółdzielni przewidujemy znaczący przyrost liczby 

członków, szacujemy że przybędzie  ponad 8 tysięcy członków, gdyż największą 

grupę pozyskujących członkostwo, stanowią współmałżonkowie posiadaczy 

spółdzielczych własnościowych praw do lokalu których liczba zbliża się do 

8 tysięcy. To spore zadanie, aby uaktualnić Rejestr Członków Spółdzielni. 

Pracujemy od kilku miesięcy niestandardowo intensywnie, aby wprowadzić do 

Rejestru członków wszystkich tych którzy ten przywilej pozyskują z dniem  

9 września br. 

Osobny problem to kwestia dostępu nowych członków do udziału w majątku 

wspólnym członków, do którego nowi członkowie nie wnoszą z mocy prawa - 

udziałów. Przewidujemy tu rozstrzygnięcie na Walnym Zgromadzeniu BSM w 

przyszłym roku. 

Nowelizacja ustawy wprowadza możliwość uczestnictwa w walnym 

zgromadzeniu przez pełnomocnika. Możliwe jest jednakże przyjęcie tylko 

pełnomocnictwa za jednego członka.  

Ustawa wprowadza także obowiązek prowadzenia ewidencji oraz rozliczania 

wydatków i wpływów na fundusz remontowy na poszczególne nieruchomości, 

co w przypadku naszej Spółdzielni nie stwarza żadnych problemów, gdyż od 

kilku lat powołaliśmy do życia fundusze remontowe poszczególnych 

nieruchomości. 

Ustawa zakłada również, iż lustratorem nie może być osoba będąca członkiem 

Zarządu jakiejkolwiek spółdzielni, jej likwidatorem, głównym księgowym, radcą 

prawnym lub adwokatem oraz osobami podległymi Zarządowi, głównemu  

księgowemu, likwidatorowi. Innymi słowy lustrację może obecnie 

przeprowadzać osoba spoza spółdzielczości.  

Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni, 

Spółdzielnia wykonuje jako zarząd powierzony, a uchwały dotyczące planów 

gospodarczych, podejmowanych przez organy Spółdzielni oraz działania innych 

organów nie wykraczające poza zwykły zarząd, pozostają legalne prawnie – jak 

dotychczas. 

Nowelizacja ustawy wyznaczyła Spółdzielniom tylko 12 miesięcy na 

dostosowanie do ustawy statutów, co przy kilkumiesięcznym zazwyczaj okresie 

dokonywania wpisów przez sądy do KRS-u, wyraźnie skraca ten czas. 

Ustawa narzuca poważne rozstrzygnięcia bez udziału woli organów Spółdzielni, 

a także nastręcza poważnych trudności interpretacji wielu przepisów prawa. 

Nawet autorytety rangi krajowej zgłaszają takie trudności i odsyłają do orzeczeń 

sądów.  
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Zarząd wyraża nadzieję iż poradzimy sobie z interpretacją nowych przepisów i 

nie będzie koniecznych epizodów sądowych.   

 

2. Wyniki gospodarcze BSM za 3 kwartały 2017 roku. 

 
Na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2017 r. Rada Nadzorcza przyjęła i 

oceniła pozytywnie przedstawioną przez Zarząd Analizę ekonomiczną z 

działalności Spółdzielni za 3 kwartały 2017 roku.  

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 nie 

przekraczają 75% rocznego wykonania Planu. 

Ogółem za 3 kwartały 2017 r. wykonanie funduszu płac wyniosło 73,7%,  

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

rezultatem odczuwanych realnie problemów z zatrudnianiem pracowników na 

etatach - głównie sprzątaczek. W każdym Osiedlu Spółdzielni odnotowujemy 

nieobecność etatowych sprzątaczek, które chorują i mamy ustawiczny problem z 

zatrudnieniem osób na zastępstwo.  

Zarząd informuje, iż wskaźnik wyniku komercyjnego Spółdzielni, czyli 

nadwyżki bilansowej Spółdzielnia osiągnęła na poziomie 88,3%, co wartościowo 

oznacza przekroczenie kwoty 3 mln zł netto.  

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. Stwierdzamy, iż reakcja na nasze 

interwencje i postulaty jest niezadawalająca.   

 Zarząd nadal czuwa nad intensywnie prowadzonym w br. procesem 

windykacyjnym w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe, o czym świadczy 

systematycznie zwiększająca się ilość wysłanych monitów o zaległościach i 

wezwań przedprocesowych. 

W okresie 3 kwartałów 2017 r. wykonano prace remontowe na kwotę  

8 497 323 zł. Należy w tym miejscu wspomnieć o fakcie, iż odnotowujemy coraz 

większe kłopoty w wyborem wykonawców do oferowanych robót. Wynika to z 

faktu, iż firmy z branży budowlanej mają również problemy z zatrudnianiem 

potrzebnych pracowników. 

Odnośnie stanów funduszy remontowych nieruchomości, należy stwierdzić, 

iż coraz więcej nieruchomości osiąga stan zrównoważenia lub zdecydowanie 

przybliża się perspektywa jego osiągnięcia. Jest to skutek różnych działań, w tym 

szczególnie poprzez zwiększanie wpływów np. z tytułu planowo podwyższonych 
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odpisów, a także wskutek przesunięcia w latach ubiegłych 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 500 000 zł (zgodnie z uchwałą nr 4/2017 Walnego 

Zgromadzenia).     

Zarząd pragnie podkreślić, że uzyskane wskaźniki ekonomiczne za 

 3 kwartały 2017 r. potwierdzają, iż koszty i wydatki działalności Spółdzielni, nie 

przekraczają założonych wartości w Planie Gospodarczym na 2017 rok  

i wskazują na pozytywną realizację zadań gospodarczych w całym roku 2017.  

 

3. Skutki uchwalenia Planu Gospodarczego na rok 2018. 
 

Plan Gospodarczy Spółdzielni na 2018 rok uchwaliła Rada Nadzorcza na 

posiedzeniu w dniu 28 września br.  

Jest to podstawowy dokument w zakresie prowadzenia gospodarki w 

Spółdzielni, zawierający graniczne wartości zaplanowanych kosztów 

funkcjonowania Spółdzielni. Plan zakłada finansowanie oszczędnej i racjonalnej 

działalności Spółdzielni, pozwalającej jednak na utrzymaniu przynajmniej 

dotychczasowych standardów obsługi mieszkańców i zasobów.   

     Planowane koszty i wydatki Spółdzielni na rok 2018 uwzględniają przede 

wszystkim faktyczne potrzeby poszczególnych 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 (na zarządzanie, administrowanie, konserwację), 

- z odpisów na fundusz remontowy nieruchomości w roku 2018 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, czyli z nadwyżki bilansowej - przede wszystkim te, które już zostały ujęte 

w uchwale Walnego Zgromadzenia nr 04/2017 tj. w kwocie 2,6 mln zł, ale 

również te, które mogą być przyznane poprzez uchwałę Walnego Zgromadzenia 

w roku przyszłym.  

 W Planie utrzymano założenie, iż jednolita stawka opłat w Spółdzielni 

powinna dalej dotyczyć pokrycia kosztów zarządzania i administrowania, 
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natomiast zmienne stawki opłat powinny dotyczyć opłat na poczet konserwacji w 

poszczególnych nieruchomościach.   

 Mając na uwadze dodatkowe przychody z nadwyżki bilansowej, przyjęte 

zostało założenie, iż stawka opłat za zarządzanie i administrowanie od dnia 

01.01.2018 r. ulegnie zmianie o 0,03 zł/m
2
/m-c i wynosić będzie - 0,55 zł/m

2
/m-c 

- dla członków Spółdzielni. Zawiadomienie o zmianie wysokości tej stawki 

opłat, zostało Państwu przekazane pod koniec września br.  

 Jest to w dalszym ciągu konkurencyjna stawka opłat nie tylko na terenie 

Bydgoszczy i jest ona rezultatem dysponowania w Spółdzielni środkami z 

nadwyżki bilansowej, które osiągamy z majątku wspólnego członków 

Spółdzielni, czyli z najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenów, sprzedaży 

zbędnych pomieszczeń i terenów (po uzyskaniu uprzedniej zgody Walnego 

Zgromadzenia), lokat terminowych środków finansowych z funduszy własnych 

Spółdzielni.  

Ponieważ zakładamy iż na koniec br. uzyskamy nadwyżkę bilansową w kwocie 

ponad 3 mln, podobnie więc jak w roku bieżącym i w poprzednich, będzie 

przygotowany na Walne Zgromadzenie 2018 - projekt zasilenia przychodów na 

poczet kosztów eksploatacji, w pozycji zarządzanie i administrowanie na rok 

2018 i na 2019 - środkami z nadwyżki bilansowej wypracowanej w roku 

bieżącym tj. w roku 2017. 

Wprowadzenie zmian w wysokości stawek opłat za konserwację zasobów 

mieszkaniowych nastąpi również od 01.01.2018r. Będzie to bowiem możliwe, 

jako że po uchwaleniu Planu Gospodarczego na rok 2018, Spółdzielnia 

zawiadomiła Państwa o tych zmianach na koniec września br. Są one już 

zróżnicowane co do wartości w poszczególnych nieruchomościach, gdyż 

obejmują planowaną realizację zróżnicowanych w nieruchomościach - potrzeb w 

tym zakresie.  

Podobnie sytuacja przedstawia się z ustalonymi dla poszczególnych 

nieruchomości wysokościami odpisów na fundusze remontowe, czyli opłatami na 

ich zasilenie. Odpisy te są również pochodną potrzeb remontowych w 

poszczególnych nieruchomościach, czyli mają za zadanie pokryć wydatki na 

realizację konkretnych planów remontowych w roku 2018 lub nawet przyszłych. 

Plany te oczywiście konsultowano z Radami Nieruchomości i uzyskano wobec 

nich - pozytywne opinie. 

Zarząd już dziś informuje, iż salda funduszy remontowych w zdecydowanej 

większości nieruchomości osiągnęły już stan zrównoważenia, czyli pewnej 

nadwyżki. Pozostała grupa nieruchomości osiągnie założony w Regulaminie cel, 

jakim jest zrównoważenie na koniec roku 2018. Taka sytuacja już pozwala na 

obniżkę opłat, co znajduje swój konkretny wyraz w tym, że od początku roku 

2018 obniżkę odpisów na fundusze remontowe wprowadzamy w znaczącej 
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liczbie, bo w 39 nieruchomościach. Pomijając 4 uzasadnione przypadki w 

pozostałych nieruchomościach, opłaty pozostaną bez zmian.  

Na pokrycie kosztów remontów mienia Spółdzielni obniżona zostaje z 

dniem 01.01.2018 r. opłata o 50 % i będzie wynosić 0,05 zł/m
2
/m-c.  

   Planuje się dalsze dofinansowanie wymiany stolarki okiennej w 2018 r. na 

kwotę 135 tys. zł. 

Od 01.01.2018 r zmienia się wysokość odpisu na fundusz remontowy 

dźwigów i będzie wynosić 12,00 zł/os/m-c. Zmniejszenie tego odpisu wynika z 

faktu, iż z przyczyn obiektywnych Spółdzielnia i firmy wykonawcze nie są w 

stanie wymienić takiej liczby dźwigów rocznie, jak w ostatnich latach, gdyż 

zwiększa się zakres prac związanych z przebudową parterów klatek schodowych, 

które to prace są niezbędne, by dźwig zjeżdżał do poziomu terenu. Ponieważ w 

wielu budynkach możliwa jest taka przebudowa, a jednocześnie obserwujemy 

bardzo przychylne reakcje mieszkańców, Zarząd będzie czynił starania, aby 

dźwigi remontować w tym standardzie, który zapewnia nie tylko komfort 

osobom niepełnosprawnym, ale każdemu użytkownikowi. 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. Z uwagi na rozszerzenie zakresu 

remontów okres ten obiektywnie będzie trzeba przedłużyć.  

W roku 2018, zadania statutowe Spółdzielnia będzie realizowała przez 

zespół pracowniczy - w niezmienionej liczbie. Warto odnotować, iż zachodzą 

istotne zmiany kadrowe, gdyż zmienia się skład osobowy Zarządu, zmienia się 

też zakres odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu, zgodnie z 

uaktualnioną strukturą organizacyjną. 

Od kilku miesięcy pracują też wybrani w konkursach nowi kierownicy 

administracji w trzech osiedlach: Górzyskowo, Śródmieście i Wzgórze 

Wolności. 

 

W Planie założono, że wynik finansowy netto, czyli nadwyżkę bilansową w 

roku 2018 r. Spółdzielnia osiągnie w wysokości ok. 3,2 mln zł, a jego wykonanie 

pozwoli na dalsze utrzymanie w miarę niskich stawek opłat zależnych od 

Spółdzielni.  

 

Plan Gospodarczy na 2018 r. zawiera zadania przypisane poprzez ustawy i 

Statut Spółdzielni i jest planem, którego realizacja będzie służyć dalszemu 

rozwojowi Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.  
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Rozdział II – Działalność kulturalna w Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej. 
 

1. Ważniejsze wydarzenia w Domach Kultury BSM. 

 
1.1  „Salon Literacki Oriona”. 

 w dniu 21września 2017 roku rozpoczęliśmy cykl spotkań w „Salonie 

Literackim Oriona” od przybliżenia postaci Janusza Pruskiego. 

Spotkanie prowadził Dariusz Lebioda. Autor barwnie opowiadał o 

swoim życiu, o ścieżce, która wprowadziła autora do grona Związku 

Literatów Polskich. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem 

miłośników literatury, ale i samego autora, który jest osobą niezwykle 

empatyczną. Wieczór z twórczością Janusza Pruskiego to gwarancja 

dobrze udokumentowanych ludzkich historii. Autor w sposób 

przystępny opisuje niezwykłe zdarzenia i sytuacje związane z 

osobami, które odcisnęły na nim swoje piętno, wzbudzając jego 

głęboki szacunek. Spotkanie przebiegło w niezwykle miłej atmosferze 

i eleganckiej scenerii. 

 

 
 
1.2. Poezja i ballada w „Orionie”. 

 w dniu 4 października 2017 roku odbyło się spotkanie z toruńskim 

bardem Tomaszem Bateńczukiem, mieliśmy przyjemność posłuchać 

muzycznej interpretacji do wierszy bydgoskich literatów (m.in. 
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Dariusza Tomasz Lebiody). Autor ballad Tomasz Bateńczuk 

charakteryzuje się tym, że tworzy kompozycje do białych wierszy, 

wierszy bez rymu. Trudno jest pisać muzykę do tego typu poezji, a 

Tomasz Bateńczuk jest w tym mistrzem. Piękna poezja, piękna 

muzyka i piękne wykonanie wpłynęły na niecodzienny charakter 

wieczoru. Nostalgia i tęsknota do odległych miejsc współgrały z 

październikową aurą. Był to bardzo udany wieczór z poezją i balladą. 

 
1.3. „Pamiętajcie o ogrodach”. 

 w dniu 11 października 2017 roku odbył się koncert pt.: 

„Pamiętajcie o ogrodach”, który zgromadził wielu licznie 

przybyłych odbiorców. Miłka Małecka i Artur Grudziński 

wystąpili w utworach znakomitych polskich kompozytorów i 

tekściarzy. Ambitna muzyka, profesjonalne wykonanie – to do czego 

tęsknimy! Dzięki wykonawcom oraz doświadczeniu prowadzącej 

spotkanie: Teresie Wądzińskiej, mogliśmy przeżyć piękny, 

nastrojowy wieczór muzyczny.  

 

1.4. „Talent roku”. 

 w dniu 8 listopada 2017 roku w Domu Kultury „Orion” BSM 

gościliśmy młodą i utalentowaną wokalistkę: Magdalenę 

Przybyszewską. Artystka wystąpiła w recitalu z piosenkami polskich 

artystów pt.: „Wszystko gdzieś w nas”. Akompaniował jej na 

fortepianie doświadczony muzyk i aranżer: Marek Błaszczyk. 

Imprezę, jak zwykle z klasą i humorem, poprowadziła aktorka Teresa 

Wądzińska. 

 

1.5 „Zaduszki poetyckie”. 

 kolejne spotkanie poetyckie w „Orionie” poświęcone było pamięci 

zmarłych pisarzy i poetów z naszego regionu. Wieczór wspomnień  

9 listopada br. poprowadzili wspólnie: Anna Alina Cybulska oraz 

Dariusz Tomasz Lebioda. Przytaczali oni poezję oraz prozę 

zmarłych pisarzy, upamiętniając w ten sposób ich życie i twórczość. 

Dodatkowo zaproszeni bliscy i znajomi zmarłych literatów chętnie 

zabierali głos, wzbogacając tym samym treść i przekaz wspomnień. 

 

1.6. „Koncert jesienny”. 

 jak co roku na jesień odwiedziła nas Orkiestra Symfoniczna im.  

J. Straussa. 15 listopada br. sala koncertowa Domu Kultury „Orion” 

była pełna po brzegi. Koncert cieszył się dużym powodzeniem a 
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zatytułowany był: „W muzycznej podróży”. Przeniósł nas za 

sprawą: Karoliny Makuły (sopran), Krzysztofa Zimnego (tenor) 

oraz doborowych muzyków, w odległe miejsca. Przewodnikiem po 

tych wojażach była Emilia Czekała. Był to bez wątpienia kolejny 

udany wieczór. Zgromadzeni mogli oderwać się na chwilę od 

codzienności, a ich wdzięczność było słychać w śmiechu oraz 

gromkich i licznych brawach. Na koniec nie obyło się bez owacji na 

stojąco i bisów. 

 

 
 
1.7. „Tajemnice warsztatu tłumacza”. 

 w dniu 22 listopada 2017 r. w „Salonie Literackim Oriona” 

gościliśmy znakomitego tłumacza poezji i prozy: Wiesława 

Marcysiaka. Bohater wieczoru przybliżył wszystkim zgromadzonym 

tajniki swojego zawodu. Opowiadał o trudnych wyborach z jakimi 

borykają się tłumacze oraz o sposobach w jaki można z nich wybrnąć. 

Jak się okazało Pan Wiesław nie tylko przygotował dla przybyłych 

porcję interesującej wiedzy oraz tłumaczeń. W przerwach rozmów z 

prowadzącym wieczór: Dariuszem Lebiodą, nasz gość niczym bard 

grał i śpiewał do tłumaczeń tekstów wybranych piosenek. Nie 

zabrakło również próbek repertuaru autorskiego. Był to bardzo 

pouczający i twórczy wieczór. Dziękujemy. 
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1.8. „Spotkanie dla Rad Nieruchomości BSM z Osiedla Szwederowo”.  

 w dniu 23 listopada br. w Domu Kultury „Orion” odbyło się spotkanie 

działaczy Rad Nieruchomości z Osiedla Szwederowo. Wieczór 

poprowadził Przewodniczący Spółdzielczej Rady Szwederowo Pan 

Janusz Pruski. Za Jego sprawą szybko wytworzyła się „ciepła” i 

„przyjazna” atmosfera. Przybyłym gościom umilał czas zespół „MINI 

MAX”. Na spotkaniu prowadzący przeprowadził liczne konkursy i 

ciekawostki związane z historią Szwederowa. Mogliśmy poznać m.in. 

starą gwarę, jaka panowała na osiedlu przed laty i „posmakować” 

języka esperanto, którego próbkę zaprezentowała nam jedna z 

członkiń Rady Nadzorczej Pani Mirosława Korniluk. Atmosferę 

spotkania podnosiło wspólne śpiewanie znanych szlagierów muzyki 

rozrywkowej z tekstami, które zostały opracowane i dostosowane do 

okoliczności spotkania - przez Prezesa Zarządu BSM Pana Tadeusza 

Stańczaka. To zawsze wzmacnia więzi w społeczności spółdzielczej, 

a także poczucie integracji członków ze Spółdzielnią.  

 

 
 
1.9. „Spotkanie dla Rad Nieruchomości BSM z Osiedla Górzyskowo”.  

 w dniu 5 grudnia br. w Domu Kultury „Orion” odbyło się tym razem 

spotkanie działaczy Rad Nieruchomości z Osiedla Górzyskowo, które 

poprowadzili Przewodniczący Spółdzielczej Rady Osiedla 

Górzyskowo Pan Waldemar Graczyk oraz Z-ca Pani Jagoda Kloska. 

Przybyłym gościom umilali czas znani wokaliści w Bydgoszczy: 
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Krzysztof Filasiński wraz z Wiktorią Wizner. Prowadzący spotkanie 

wraz z wokalistami skutecznie uaktywnili licznie zgromadzonych 

gości, którzy włączyli się do wspólnego śpiewania, w tym także do 

szlagierów muzyki rozrywkowej z tekstami okolicznościowymi 

opracowanymi przez Prezesa Zarządu Spółdzielni.  

 

 
  
 

2. Mikołajki dla najmłodszych. 

 
Jak co roku w grudniu zaprosiliśmy najmłodszych mieszkańców zasobów 

BSM na spotkanie Mikołajkowe. W pierwszą sobotę miesiąca Dom Kultury 

„Orion”, a w pierwszą niedzielę Klub „Arka”, zamieniły się za sprawą 

pracowników oraz  teatrzyku „Trójka” w tętniącą życiem i uśmiechami przystań 

dla naszych „ małolatów”. Radości i wrażeń było co nie miara. Uczestniczyła w 

nich co najbardziej cieszy spora grupa naszych najmłodszych. Radował ich nie 

tylko program artystyczny, ale także fakt, iż na koniec wszyscy milusińscy 

otrzymali słodkie upominki wręczane przez „Świętego Mikołaja”.   
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Rozdział III – Tematy dla Spółdzielców – zawsze ważne i aktualne 
 

1. 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 1 000,00 zł. 

3. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na 

liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć: 
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 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. 

 

2. Ważne pytanie, krótka odpowiedź. 

 
1. Czy na wymianę kaloryfera w mieszkaniu muszę mieć zgodę spółdzielni? 

Tak, w przypadku wymiany kaloryfera w mieszkaniu potrzebna jest zgoda 

spółdzielni, gdyż wiąże się to z określeniem parametrów nowego kaloryfera, 

ewentualnym zdjęciem i założeniem podzielnika kosztów ciepła oraz ze 

spuszczeniem wody w instalacji w porozumieniu z KPEC. Ponadto wymiany 

należy planować między okresami grzewczymi. 

 

2. Moje mieszkanie, które mam ubezpieczone zostało zalane, gdzie mam to 

zgłosić? 

Zalanie mieszkania należy zgłosić do właściwej administracji osiedlowej oraz 

firmy ubezpieczeniowej, z którą ma Pan podpisaną umowę. 

 

3. Planuję sprzedać mieszkanie. Czy powinienem przed wizytą u notariusza 

przyjść do spółdzielni z osobą kupującą? 

Tak, przed sporządzeniem aktu notarialnego należy przyjść do spółdzielni z 

kupującym w celu dopełnienia określonych formalności w spółdzielni oraz 

ustalenia opłat za użytkowanie lokalu (liczba osób, wysokość zaliczek za media) 

oraz określenia miedzy stronami zasad rozliczenia  za media.  
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4. 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 koszty 

sprzątania. 

 

5. Kto odpowiada za długi ciążące na lokalu? 

Art.4 ust.6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi, że za opłaty za 

używanie lokalu odpowiadają solidarnie wraz z osobami posiadającymi tytuł 

prawny do lokalu - także osoby, które faktycznie z lokalu korzystają. Z tej 

odpowiedzialności są wyłączone osoby pozostające na utrzymaniu osoby, do 

której należy tytuł prawny do lokalu. Odpowiedzialność osób korzystających z 

lokalu ograniczona jest do okresu faktycznego korzystania z lokalu. 

 

6. 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 w mieszkaniu, zwiększone zapotrzebowanie na ciepło (choroba 

domowników).  

 

7. Czy za mieszkanie mogę płacić przelewem internetowym? 
Tak, trzeba jednak pamiętać o wpisaniu indywidualnego nr konta. 

 

8. Czy można ubezpieczyć mieszkanie i opłacać ubezpieczenie razem z opłatami 

do Spółdzielni ? 

Jest wciąż taka możliwość, aby ubezpieczyć mieszkanie ze składką opłacaną 

razem z comiesięczną opłatą wnoszoną do Spółdzielni. W tym celu należy 

zgłosić się do właściwej administracji osiedla, aby wypełnić stosowne 

dokumenty. Poniżej oferta ubezpieczyciela. 
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3. 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: 

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) 
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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. 

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
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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 

 

 

 


