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Wprowadzenie  
 

 

Szanowni Państwo,  

 

Tradycyjnie jak co roku przygotowaliśmy dla Państwa kolejny numer 

Informatora, w którym staramy się przedstawić Państwu obecny stan  w jakim 

znajduje się Spółdzielnia, w przededniu Świąt Bożego Narodzenia i końca 

obecnego 2018 roku.  

 Zwyczajowo informujemy o dobrej kondycji gospodarczej i organizacyjnej 

Spółdzielni, toteż obok ważnych bieżących informacji gospodarczych, 

wynikających z Analizy Ekonomicznej Spółdzielni za 3 kwartały 2018 r. oraz 

uchwalonego Planu Gospodarczego Spółdzielni na rok 2019, przedstawiamy 

także informacje o wydarzeniach kulturalnych, jakie miały miejsce w ostatnich 

miesiącach w Spółdzielni.    

Spośród wielu konkretnych danych gospodarczych należy zauważyć, iż 

podobnie jak w wielu ostatnich latach, tak i w roku 2018 Spółdzielnia 

podtrzymuje dobrą kondycję finansową i organizacyjną. 

Na rok 2019 przewiduje się ponownie bonifikaty w opłatach dla członków 

Spółdzielni, dotyczy to podstawowej pozycji, jaką jest opłata za zarządzanie i 

administrowanie. Mamy bowiem zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia 

Spółdzielni 2018, do dyspozycji na rok 2019 kwotę nadwyżki bilansowej - ponad 

3,4 mln zł, wypracowanej w roku ubiegłym tj. 2017.  

Należy podkreślić, iż znacząco przybyło nam lokali mieszkalnych objętych 

bonifikatą, gdyż z mocy znowelizowanej w lipcu ub. roku ustawy o 

spółdzielniach mieszkaniowych członkostwo w Spółdzielni zostało przyznane 

dla ponad siedmiuset posiadaczy spółdzielczych praw do lokali, tudzież na 

wnioski właścicieli lokali. Pomimo tego kwota dofinansowania przekłada się na 

znaczącą obniżkę opłat za zarządzanie i administrowanie - jednostkowo 

o 0,40 zł/m2/m-c. W tych nowych warunkach prawnych, jest to znacząca 

bonifikata dla członków Spółdzielni. 

Jak w każdym Informatorze, także i w tym - odpowiedzi na kilka ważnych i  

nurtujących Państwa pytań. 

 

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

1. Obecny stan organizacyjno – prawny Spółdzielni. 

 

Zgodnie z zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą w uchwale nr 35/2017 

strukturą organizacyjną od początku br. w Spółdzielni funkcjonuje istotnie 

zmieniony układ organizacji i odpowiedzialności. Główne zmiany to: 

a) Scalenie pionów technicznego i eksploatacyjnego w jeden pion techniczno-

eksploatacyjny.    

Dla niezakłóconej i skutecznej w pełnym zakresie obsługi bieżącej 

zasobów, zniesiona została dotychczasowa rozdzielność nadzoru w zakresie 

remontów jak i w zakresie konserwacji, poprzez nadzór i 

podporządkowanie bezpośrednie administracji osiedlowych – jednemu 

tylko członkowi Zarządu, który w odniesieniu do tych jednostek 

organizacyjnych oraz Działu Techniczno - Eksploatacyjnego, jest 

bezpośrednim  przełożonym i pełni funkcję Z-cy Dyrektora ds. Techniczno-

Eksploatacyjnych, jednocześnie Z-cy Prezesa Zarządu.  

b) Utworzenie nowego pionu – ekonomiczno-finansowego. 

W szanujących się spółdzielniach mieszkaniowych o podobnej wielkości 

jak Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa, funkcjonują struktury 

organizacyjne właśnie z wydzielonym pionem ekonomiczno-finansowym. 

Konieczność utworzenia tego pionu w naszej Spółdzielni wynika z faktu, iż 

prowadzenie operacyjne gospodarki finansowej Spółdzielni  powinno być 

skupione w jednym ręku, gdyż wymaga coraz większej uwagi i staranności. 

Stąd też do pionu tego włączone zostały: 

- Dział Gospodarki Zasobami Spółdzielni – którego zadaniem jest 

opracowywanie projektów planów gospodarczych, kalkulacji stawek opłat  

i dokonywanie analizy kosztów, rozliczenia mediów, a także gospodarka 

lokalami użytkowymi itp. 

- Dział Księgowości – w którym poza podstawowym zakresem 

obowiązków, jaką jest ewidencja księgowa oraz podatki, prowadzony jest 

ważny proces gospodarowania zasobami finansowymi Spółdzielni – 

poprzez optymalizację lokat bankowych, generowanie dodatkowych 

przychodów finansowych. 

- Dział Opłat i Windykacji - który ma zadanie ewidencjonować wnoszone  

wpłaty i redukować systematycznie zadłużenia w tym zakresie. 

Bezpośrednim przełożonym dla tych działów jest Z-ca Dyrektora ds. 

Ekonomiczno-Finansowych, jednocześnie członek Zarządu Spółdzielni.   
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c) Przeniesienie z pionu technicznego do pionu Dyrektora Spółdzielni, 

jednocześnie Prezesa Zarządu - Działu Obsługi Mieszkańców – w celu 

lepszej koordynacji pracy działu i poprawy obsługi mieszkańców poprzez 

ścisłą współpracę z obsługą prawną, jaka funkcjonuje w tym pionie i 

podlega właśnie Dyrektorowi Spółdzielni. 

d) Wydzielenie administracji wewnętrznej, która w br. została połączona ze 

stanowiskiem Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych, związanych z 

obowiązkami, które wprowadziło rozporządzenie Rady Europejskiej – 

RODO. 

Wprowadzenie powyższych zmian zbiegło się ze zmianami osobowymi w gronie 

członków Zarządu Spółdzielni, które miały miejsce w wyniku przejścia na 

emeryturę dwojga z nich. 

 Od 1 września ub. roku Z-cą prezesa Zarządu ds. Techniczno - 

Eksploatacyjnych jest mgr inż. Wojciech Michalak, poprzednio przez około  

10 lat pełnomocnik Zarządu i Kierownik Administracji Osiedla Śródmieście, na 

dwa lata przed nominacją - z poszerzonym zakresem działania także na Osiedle 

Górzyskowo.  

 Z kolei od 1 lutego br. członkiem Zarządu został wybrany przez Radę 

Nadzorczą Pan mgr Marek Łudziński, z kierunkowym (ekonomicznym) 

wyższym wykształceniem oraz dużym doświadczeniem w zarządzaniu 

nieruchomościami, w tym zasobami spółdzielczymi.  

W/w członkowie Zarządu uzyskali zgodnie z obowiązującą strukturą, także 

tytuły i uprawnienia Z-ców Dyrektora, które zapewniają im operacyjne 

kierowanie pracą podległych im komórek organizacyjnych w wyznaczonych 

pionach Spółdzielni, jednocześnie podlegają hierarchicznie Dyrektorowi 

Spółdzielni.  

W/w układ organizacyjny zapewnia skuteczne zarządzanie całym zespołem  

pracowniczym i nie powoduje kolizji w funkcjonowaniu organu jakim jest 

Zarząd, w którym członkowie Zarządu mają równe uprawnienia.  

W/w zmiany o charakterze organizacyjnym pozytywnie zostały ocenione w 

trakcie auditu zewnętrznego ISO, dokonanego w dniach 26-28 listopada br. przez 

reprezentanta Jednostki Certyfikującej – firmy ISOQAR.  

Należy dodać, iż audit wypadł bardzo pomyślnie i niebawem Spółdzielnia 

otrzyma recertyfikat uprawniający do stosowania normy 9001:2015. Warto 

podkreślić, iż jesteśmy od ub. roku  pierwszą spółdzielnią mieszkaniowa w 

Bydgoszczy i w Regionie, która poradziła sobie z wdrożeniem tej nowej normy 

w zakresie zarządzania jakością ISO. 

Reasumując, nowy i dość znacząco zmieniony układ organizacyjny 

Spółdzielni wychodzi naprzeciw potrzebie systematycznej poprawy 
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funkcjonowania struktury organizacyjnej, a przede wszystkim stwarza szanse na 

opanowanie i utrzymanie dotychczasowej skuteczności zarządzania oraz 

osiągniętych standardów w tym procesie. 

 

2. Wyniki gospodarcze uzyskane w okresie 3 kwartałów br. 

 i prognoza wyników na koniec roku 2018. 

 

Na posiedzeniu plenarnym w dniu 29 listopada 2018 r. Rada Nadzorcza 

przyjęła i oceniła pozytywnie przedstawioną przez Zarząd analizę ekonomiczną z 

działalności Spółdzielni za 3 kwartały 2018 roku.  

Po stronie kosztów i wydatków utrzymywana jest konsekwentnie stała 

dyscyplina finansowa. Ma to swoje odzwierciedlenie w uzyskaniu prawidłowych 

wskaźników dotyczących kosztów zarządzania, administrowania, konserwacji i 

utrzymania nieruchomości oraz sprzątania. Nie przekraczają one 75% rocznych 

wartości ujętych w Planie. 

Potwierdzeniem tej tezy jest fakt, iż Spółdzielnia wykazuje się wykonaniem 

funduszu płac za 3 kwartały br. – na poziomie 73,5%. Natomiast wskaźnik 

wykonania etatowego zatrudnienia osiągnął poziom - 97,9%. Wynik ten, to 

rezultat pewnych problemów z zatrudnianiem pracowników na etatach 

sprzątaczy. Osoby obecnie zatrudnione jako sprzątaczki często chorują, choć 

zatrudniamy coraz więcej mężczyzn, a ich liczba osiągnęła symboliczną wartość 

– już 12-tu. Zarząd informuje, iż wskaźnik wypracowanej wartości nadwyżki 

bilansowej Spółdzielni za 2018r  wyniósł 77,1%, co przekłada się na 

przekroczenie  kwoty 2,3 mln zł netto.    

 Intensywnie i skrupulatnie oraz zgodnie z procedurami zawartymi w 

Instrukcji Windykacji, prowadzona jest windykacja należności z tytułu opłat 

eksploatacyjnych za użytkowanie lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży.  

W wyniku bieżących i systematycznych działań w Spółdzielni wysokość 

zadłużenia choć nieznacznie, acz systematycznie – zmniejsza się. To wynik 

tysięcy monitów i wezwań do zapłat, kierowanych do osób zadłużonych, ale 

także postepowań sądowych i komorniczych. Dodatkowe pozytywne skutki 

przynoszą  spotkania z zadłużonymi, które organizują i uczestniczą osobiście 

członkowie Komisji Społeczno-Kulturalnej Rady Nadzorczej, a także od kilku 

miesięcy – etatowe służby finansowe Spółdzielni i pracownicy administracji. 

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 r. wykonano prace 

remontowe na kwotę 7.555.092 zł (w tym największy wartościowo zakres 

dotyczy robót instalacyjnych). Pomimo sprawnego przebiegu procedur 

przetargowych, coraz bardziej ujawnia się problem braku Wykonawców na wiele 

rodzajów robót. Obserwuje się systematyczny wzrost cen ofertowych, które 

coraz częściej  przekraczają znacząco zaplanowane koszty, w tym szczególnie w 
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branży robót nawierzchniowych. Z tego też powodu wiele przetargów w 

Spółdzielni z konieczności musimy powtarzać. 

Zrefundowano zgodnie z regulaminem częściowy koszt wymiany stolarki 

okiennej na kwotę 69.496 zł, a remonty dźwigów wykonano na kwotę  

1.289.006 zł w tej kwocie - koszt wymiany nowych 5 dźwigów  to wartość - 

745.308 zł. 

Zarząd pragnie podkreślić, że uzyskane wskaźniki ekonomiczne za  

3 kwartały 2018 r. potwierdzają, iż koszty i wydatki działalności Spółdzielni nie 

przekraczają założonych wartości w Planie Gospodarczym na 2018 rok i 

wskazują na pozytywną realizację zadań gospodarczych w całym roku 2018.  

 

3. Uchwalenie Planu Gospodarczego na rok 2019 i jego główne skutki. 

 

Plan Gospodarczy Spółdzielni na 2019 rok uchwaliła Rada Nadzorcza na 

posiedzeniu w dniu 27 września br. Jest to główny dokument określający 

planowany poziom kosztów i wydatków na statutowe cele Spółdzielni, a także 

źródła ich pokrycia.  

Przyjęte koszty i wydatki Spółdzielni na rok 2019 uwzględniają przede 

wszystkim faktyczne potrzeby poszczególnych nieruchomości, zmiany cen 

towarów i usług w minionym roku, tendencje i przewidywania tych zmian w 

roku przyszłym oraz realne pozostałe potrzeby związane z funkcjonowaniem  

Spółdzielni.  

Zadania w 2019r. Spółdzielnia będzie realizowała przy obecnym stanie 

zatrudnienia – 203 etaty. 

Niezbędne przychody dla pokrycia założonych w Planie Gospodarczym 

kosztów podobnie, jak w latach ubiegłych pozyskane będą: 

 - z opłat eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem nieruchomości,  

 - z odpisów na fundusz remontowy nieruchomości, 

 - z nadwyżek, które będą wynikiem indywidualnych rozliczeń kosztów 

eksploatacji i utrzymania poszczególnych nieruchomości,  

 - indywidualnych pożytków dla nieruchomości. 

Do wykorzystania będą również dodatkowe (komercyjne) przychody 

finansowe z nadwyżek bilansowych, które zostały wypracowane w ubiegłym 

roku gospodarczym zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą w roku 

bieżącym 2018.  

 W Planie pozostawiono bez zmian założenie, iż jednolita stawka powinna 

w dalszym ciągu dotyczyć pokrycia kosztów zarządzania i administrowania, 

natomiast zmienne stawki opłat będą nadal dotyczyć opłat na konserwację i 

utrzymanie w poszczególnych nieruchomościach.   
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 Skutkiem przyjęcia Planu na rok 2019, stawka opłat za zarządzanie  

i administrowanie od dnia 01.01.2019 r. ulegnie zmianie jedynie  

o 0,04 zł/m2/m-c i wynosić będzie  0,59 zł/m2/m-c - dla członków Spółdzielni. 

Warto podkreślić, iż dla pozostałych posiadaczy tytułów prawnych do mieszkań 

(nie członków) opłata ta będzie wyższa o 0,40 zł/m2 /m-c, czyli o 68 %, jako że 

mieszkania tylko członków Spółdzielni nie są objęte dofinansowaniem właśnie z 

nadwyżki bilansowej. 

 Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat zostało Państwu 

dostarczone pod koniec września br.  

 Jest to w dalszym ciągu konkurencyjna stawka opłat w porównaniu ze 

stawkami obowiązującymi na rynku nieruchomości w Bydgoszczy i w Regionie. 

Konkurencyjność stawki wynika z faktu, że Spółdzielnia  od lat wypracowuje 

nadwyżki bilansowe, czyli dochody finansowe z majątku wspólnego członków 

Spółdzielni, w tym głównie z najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenów, 

lokat terminowych nadwyżek finansowych, sprzedaży zbędnych lokali i 

pomieszczeń (po uzyskaniu uprzedniej zgody Walnego Zgromadzenia).  

 Zmiana wysokości stawek opłat za konserwację i utrzymanie 

nieruchomości (od dnia 01.01.2019 r.) wynika z indywidualnych kalkulacji 

kosztów, uwzgledniających potrzeby danej nieruchomości, a także 

przewidywane w nieruchomościach wyniki finansowe za rok 2018 oraz 

przewidywane pożytki. Przyjęto do kalkulacji założenie, iż min. utrzymany 

będzie poziom i standardy dotychczasowych działań, a w miarę możliwości będą 

czynione starania o podniesienie jakości  obsługi mieszkańców i zasobów. 

Analogicznie sytuacja przedstawia się z odpisami na  fundusz remontowy 

nieruchomości. Wysokość odpisu uzależniona jest również od potrzeb 

remontowych w poszczególnych nieruchomościach. Plany każdorazowo  

konsultowano są z Radami Nieruchomości, uzyskując pozytywne opinie co do 

kolejności prac remontowych i ich zakresów. Na pokrycie kosztów remontów 

mienia Spółdzielni zostaje utrzymana stawka w wysokości 0,05 zł/m2/m-c. 

Planuje się dalsze dofinansowanie wymiany stolarki okiennej w 2019 r. do kwoty 

105 tys. zł. 

W roku bieżącym rozpoczęto wymianę wodomierzy wraz z modułem 

radiowym oraz montaż w budynkach  koncentratorów systemu przesyłu danych 

odczytowych, co pozwoli Spółdzielni na bezpośrednie pozyskiwanie wskazań 

stanów wodomierzy w lokalach. Na rok 2019 przewiduje się dokończenie ich 

instalacji – czyli wymianę ok. 25% ogólnej liczby wodomierzy w zasobach 

Spółdzielni.  

Od 01.01.2019 r nie zmienia się wysokość odpisu na fundusz remontowy 

dźwigów i będzie wynosił nadal 12,00 zł/os/m-c.  
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Przypominamy, że remonty dźwigów są realizowane zgodnie z przyjętym 

przez Walne Zgromadzenie w 2010 r. Planem perspektywicznym na lata 2010 - 

2022. Od trzech lat wprowadzone zostało znaczące poszerzenie zakresu tych  

remontów, które  polega na przedłużeniu jazdy dźwigu osobowego do poziomu 

terenu. Szczegóły w tym zakresie przedstawiono w Informatorze z grudnia ub. 

roku. 

Uchwalenie i realizacja Planu Gospodarczego na 2019 r. pozwoli na 

obsługę wszystkich nieruchomości w pełnym zakresie i stwarza podstawy i 

szanse na   utrzymanie obecnej stabilizacji finansowo-organizacyjnej, a także na 

dalszy rozwój Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.  

 

Rozdział II – Działalność kulturalna w Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej 
 

1. Ważniejsze wydarzenia w Domach Kultury. 

1.1. „Wieczór Polsko – Ukraiński”. 

Piękno języka ukraińskiego można było podziwiać w Orionie podczas 

spotkania z rodzinami ukraińskimi. Zabrzmiały pieśni ukraińskie 

charakteryzujące się niespotykanym brzmieniem i liryką. Opowieści o naszych 

Sąsiadach zza Bugu, wiersze, zwyczaje narodowe, przepełnione tęsknotą za 

krajem i nadzieją na dobre życie. Wieczór poprowadził Pan Stefan Pastuszewski. 

Wystąpił także Juliusz Rafeld, grając na gitarze i śpiewając nastrojowe utwory. 
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Szczególnym, symbolicznym momentem było podzielenie bochna chleba, 

przepięknie udekorowanego przez matkę z córką, między przybyłych gości. 

Wieczór niezwykły i wzruszający. 

 

1.2. „Jesienne nastroje”. 
 

Ponownie gościem Salonu Literackiego w Orionie był Wojciech Rybicki. 

Pan Wojciech jest człowiekiem niezwykłym, który pomimo technicznego 

wykształcenia poświęcił się twórczości poetyckiej. Podzielił się z nami swoimi 

nowymi wierszami.  

Spotkanie prowadziła Pani Teresa Wądzińska i to ona przybliżyła nam 

poezję naszego gościa. Sam autor zasiadł przy fortepianie i na przemian z 

recytacją aktorki grał i śpiewał przez siebie skomponowane utwory.  

Z pewnością był to miły i nastrojowy jesienny wieczór. 

 

 
 

 

1.3. Wieczór autorski Anny i Tomasza Lebiodów. 
 

Chiny i Kenia to części świata o których opowiadali Anna, Alina, Tomasz  

i Dariusz Lebiodowie. Barwne i dowcipne historie przybliżyły zwyczaje 

odległych krajów i ludzi tam żyjących. Opowieści były bogato ilustrowane 

zdjęciami z tych egzotycznych podróży.  

Wieczór dla ciekawej świata publiczności. Miła atmosfera spotkania 

zgromadziła liczną widownię. 
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1.4. „Wieczór ballady”. 

 

 Tym razem „Salon Literacki” w Orionie stał pod znakiem poezji 

śpiewanej. Pojawiło się aż czterech utalentowanych bardów. Byli to: Wladimir 

Sztokman, Tomasz Bateńczuk, Wiesław Marcysiak oraz Juliusz Rafelt. Ku 

uciesze licznie zgromadzonej publiczności, muzycy naprzemiennie 

zaprezentowali wybrane przez siebie ballady. Każdy z utworów był dla 

odbiorców sposobnością do wyciszenie umysłu i przeniesienie się w świat 

zadumy i refleksji. Ten nastrojowy i bogaty w muzyczne interpretacje słowa 

śpiewanego wieczór na długo pozostanie w naszej pamięci. 
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1.5. Konkurs plastyczny. 

 

Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Spółdzielcza 

Rada Osiedla Szwederowo, wspólnie z Klubem „Arka” przeprowadziły konkurs 

plastyczny dla dzieci na plakat okolicznościowy pt. „POLSKA 

NIEPODLEGŁA”.  

W konkursie wzięło udział kilkadziesiąt uczniów szkół podstawowych ze 

Szwederowa 7 listopada br. w siedzibie Administracji BSM Osiedla Szwederowo 

odbyła się uroczystość podsumowania konkursu i wręczenia nagród zwycięzcom. 

Nagrody w obecności członków Prezydium Rady, a przede wszystkim rodziców 

wręczył dzieciom przewodniczący Spółdzielczej Rady Osiedla Szwederowo - 

Janusz Pruski. W kategorii dzieci młodszych kolejne miejsca zajęły: I - Sandra 

Panowicz, II - Weronika Franke, III - Zuzanna Borowiak. W kategorii 

starszych I -miejsce zajęła Izabela Daniel, a kolejne Martyna Chłopek i 

Laura Zarembska.  

Prace można oglądać na wystawie w holu Administracji Osiedla. 
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1.6. „Miłość ci wszystko wybaczy”. 

 

Podczas tegorocznego jesiennego koncertu w wykonaniu orkiestry  

im. J. Straussa gościnnie wystąpili: solistka Natalia Łęt oraz chór „Contrapunkt” 

z Grudziądza. Ten muzyczny wieczór poprowadziła z gracją Emilia Czekała. 

Przeniosła nas swą narracją w czasy Poli Negri, do lat 20-tych XX wieku, 

pięknie i barwnie opowiadając o minionym czasie.  

 

 
 

Niepowtarzalnej atmosfery dodały kreacje wykonawców. Piękna muzyka, 

wykonanie i oprawa artystyczna, to wszystko złożyło się na niepowtarzalne 

doznania. Liczna widownia zachęcana do śpiewania, zareagowała jak trzeba i 

tego wieczoru Orion rozbrzmiewał muzyką i radością. 

 

1.7. Wieczór mistrzów w Orionie pt.: „Szekspir”. 
 

Spektakl poetycki przeniósł nas w zaczarowany świat wyobraźni. Poezja 

Szekspira w sugestywnej interpretacji Pana Eugeniusza Rzyskiego to prawdziwa 

uczta. Słowo przeplatało się z dźwiękiem, czyli przepiękną muzyką Enio 

Morricone. Scenografię i pokaz multimedialny sprawiły, że na chwilę 

przenieśliśmy się do Wenecji, anonimowych postaci w maskach weneckich. 

Niezwykłą całość stworzyła oprawa muzyczna i poezja Szekspira.  
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Było to widowisko zapierające dech w piersiach – i takie recenzje usłyszeliśmy 

po spektaklu. Widzowie opuszczali klub zadowoleni. 

 

1.8. Spotkanie przy muzyce. 

 

W dniu 4 grudnia br. w Domu Kultury „ORION” odbyło się spotkanie dla 

mieszkańców Osiedla Górzyskowo, zorganizowane z inicjatywy Rady Osiedla. 

Całość z wielkim wdziękiem i brawurą poprowadzili: Zastępca 

Przewodniczącego Rady Osiedla Jadwiga Kloska oraz Prezes Zarządu 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Tadeusz Stańczak. 

 

 
 

Wieczór muzyką okrasił zespół „Mini Max”. Nie zabrakło wspólnego 

śpiewania piosenek o Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej autorstwa Pana 
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Prezesa. Licznie przybyła publiczność bawiła się znakomicie. Na zakończenie 

wszyscy zgromadzeni otrzymali też upominki świąteczne od Rady Osiedla. 

 

2. Mikołajki dla najmłodszych. 

 

W dniach 1 i 2 grudnia 2018 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 teatrzyku „Trójka”. 

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

wprowadziły dzieci w świąteczny nastrój. Dzieci stanowiły nie tylko widownię, 

ale mogły czynnie uczestniczyć w przebiegu spektaklu. Najwięcej radości 

naszym milusińskim sprawiło spotkanie z Mikołajem. Mikołaj przybył na czas  

i 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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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 1.029,80 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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Rozdział IV – Ważne pytanie, krótka odpowiedź 
 

1. Czy w kasie Spółdzielni mogę zapłacić za mieszkanie kartą płatniczą ? 

 

Niestety nie, w kasie Spółdzielni opłaty można dokonywać wyłącznie gotówką. 

 

2. Skąd mogę otrzymać worek na gruz? 

 

Worek na gruz i odpady budowlane związane z remontem mieszkania, czyli tzw. 

worek big-bag o pojemności 1m³ przysługuje na gospodarstwo domowe raz na 

rok bezpłatnie i udostępniany jest przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne w danym sektorze. Worek taki należy ustawić w miejscu dostępnym 

dla samochodów zabierających odpady za pomocą hydraulicznego dźwigu. Po 

zapełnieniu worka zgłaszamy telefonicznie prośbę o odbiór odpadów 

odpowiedniej firmie wywozowej. 

 

3. Jaki jest termin wnoszenia opłat mieszkaniowych?      

 

Opłatę za mieszkanie czy garaż zgodnie ze Statutem Spółdzielni należy uiścić do 

15-go dnia każdego miesiąca, czyli np. za grudzień do 15-go grudnia. 

 

4. Czy posiadając z członkiem rodziny czy inna osobą współwłasność czyli  

w ułamkowych częściach udział w spółdzielczym własnościowym prawie do 

lokalu (mieszkania) musimy wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika?  

 

Tak, w przypadku posiadania w ułamkowych częściach spółdzielczego prawa do 

lokalu winniście Panie wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika do 

reprezentowania praw w Spółdzielni. Pełnomocnik może też zawrzeć umowę o 

przeniesienie własności lokalu. 

 

5. Gdzie mogę podać informację dotyczącą rezygnacji z otrzymywania 

blankietów wpłat za lokal? 

 

W przypadku wnoszenia opłat za lokal mieszkalny drogą elektroniczną blankiety 

wpłat nie są nam potrzebne, należy o tym poinformować Spółdzielnię zgłaszając 

ten fakt do Administracji Osiedla. Numery telefonów podane są na tablicach 

informacyjnych w klatkach schodowych, na stronie internetowej Spółdzielni i w 

obecnym informatorze. 

6. Słyszałam, że Organy Spółdzielni aktywnie uczestniczą w pomocy osobom 

zadłużonym. Na czym ta pomoc polega? 
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Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni organizują spotkania z osobami 

zadłużonymi  Zaproszenia kierowane są do osób z zadłużeniem kwotowo nie 

większym niż 4 miesiące. Celem tego spotkania i wprowadzenia tej inicjatywy w 

bieżącą pracę Organów Spółdzielni jest obustronne wypracowanie dogodnego 

sposobu na zlikwidowanie zadłużenia, co w konsekwencji pozwala osobie 

zadłużonej uniknięcia dalszego kosztownego postępowania sądowo-

komorniczego.  

 

7. Po remoncie mieszkania zostały mi farby i rozpuszczalniki, czy mogę je 

przechowywać w piwnicy? 

 

W piwnicach nie powinny być przechowywane materiały łatwopalne, a takimi są 

farby, rozpuszczalniki, oleje czy butle z gazem. Przechowywanie ich grozi 

pożarem. Dbajmy o nasze bezpieczeństwo. 

 

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 
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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) 

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 Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowe 

 

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) 52/320-22-34 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 Członków Rady Nadzorczej w każdy drugi wtorek miesiąca od godz. 

15:00-16:00.  

 

Uwaga: 

 

Zarząd zwraca się do tych z Państwa, którzy dokonują comiesięcznych opłat za 

mieszkanie w urzędach pocztowych, abyście zechcieli Państwo, jeśli to tylko 

możliwe – korzystać z placówek PKO BP S.A. 

Spółdzielnia ponosiłaby niższe koszty za obsługę przy opłatach o ok. 25%   

 

 

Zarząd 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 
 

 


