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Wprowadzenie 

 

 

Jesteśmy w przededniu Świąt Wielkanocnych, które w tym roku 

kalendarzowo wypadają nieco później, ale za to aura przekonuje nas coraz bardziej, 

że przed nami wiosna. 

Podobnie jak w ostatnich latach mamy dla Państwa pozytywne wieści, 

przekazując dobre  wyniki działalności Spółdzielni za rok 2018. Zostały one ujęte w 

Sprawozdaniu finansowym, które zostało zbadane i potwierdzone przez biegłego 

rewidenta. Biegły potwierdził prawidłowo prowadzone poszczególne księgi 

rachunkowe, na bazie których dane zawarte w sprawozdaniu finansowym należy 

traktować jako wiarygodne i nie budzące żadnych wątpliwości. Dotyczy to 

wyników rozliczeń przychodów i kosztów eksploatacji, a także stanów  

poszczególnych funduszy Spółdzielni, w tym funduszu zasobowego, udziałowego, 

a przede wszystkim funduszy remontowych.  

Biegły nie zgłosił żadnych uwag do osiągniętego wyniku finansowego w 

zakresie dodatkowych przychodów finansowych netto, czyli nadwyżki bilansowej. 

Zarząd pragnie zaznaczyć, iż na tle trwającej nie najlepszej koniunktury 

gospodarczej w handlu detalicznym i drobnych usługach, a także przy znikomych 

wartościach odsetek od lokat terminowych w bankach, osiągnięcie nadwyżki 

bilansowej w wysokości ok. 3,4 mln zł, należy uznać za znaczące. Dołożono wielu 

starań, by osiągnąć ten wynik, który jest o 15,7% wyższy od planowego. 

Więcej szczegółów w artykule traktującym o sprawozdaniu finansowym oraz 

w skrótach sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu.  

W całości  z tymi dokumentami można się  zapoznać po zalogowaniu się jako 

członek Spółdzielni na stronie internetowej BSM, będą one także wyłożone w 

Spółdzielni - w siedzibach administracji i zarządu – od pierwszych dni maja br.    

Biegły rewident pozytywnie ocenił przygotowane sprawozdanie finansowe 

oraz sytuację majątkowo-finansową Spółdzielni, którą uznał za jednoznacznie 

stabilną i zadawalającą.    

Rok 2018 dzięki prowadzonym systematycznie intensywnym wysiłkom 

windykacyjnym w Spółdzielni to kolejny rok, w którym nie wzrosły zadłużenia w 

opłatach za użytkowanie lokali mieszkalnych. Uzyskano redukcję o kwotę – ok. 

188 tys. zł, osiągając kolejną minimalną wartość. W skrócie Sprawozdania Zarządu 

– przedstawiamy w szczegółach działania windykacyjne i ich efekty.   

Toczy się życie kulturalne w domach kultury Spółdzielni, informujemy o nich 

w Informatorze ilustrując je fotografiami.  

    

Zachęcamy zatem do lektury tego wydania Informatora. 
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Rozdział I – Informacja z bieżącej działalności Spółdzielni. 
 

1.  Podstawowe informacje o sprawozdaniu finansowym za 2018 

rok oraz sprawozdanie biegłego rewidenta o wyniku jego badania. 
 

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z  kilku podstawowych 

dokumentów, w tym: 
 

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

2. Bilansu Spółdzielni, który na dzień 31.12.2018r. wykazuje po stronie aktywów i 

pasywów sumę 130.324.769,65 zł  

3. Rachunku zysków (strat) – wykazującego zysk netto w kwocie – 3.395.402,23 zł 

4. Zestawienie zmian w funduszu własnym – zmniejszenie o kwotę  4.540.340,23 zł 

5. Rachunek przepływów pieniężnych - zmniejszenie o kwotę  4.511.085,54 zł  

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia 
 

Dokumenty te zawierają bardzo istotne dane liczbowe – dlatego też 

niezwykle ważnym dla sprawozdania jest opinia niezależnego biegłego 

rewidenta, którego w ramach konkursu ofert wybiera co roku Rada Nadzorcza. 

Sprawozdanie biegłego rewidenta zawiera bowiem ocenę sprawozdania 

finansowego Spółdzielni.  

W odniesieniu do sprawozdania finansowego za rok 2018 biegły rewident 

w swojej opinii stwierdził, iż:  

1. Sprawozdanie  finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji 

majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31.12.2018 r. oraz jej 

wyniku finansowego za rok gospodarczy 2018. 

2. Zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 

rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.  

3. Jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi w Spółdzielni 

przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółdzielni. 
 

Biegły rewident przedstawił swoją opinię z badania sprawozdania 

finansowego za rok 2018 Członkom Rady Nadzorczej.   
   

 Osiągane przez Spółdzielnię pozytywne wyniki finansowe, potwierdzone 

jednocześnie pozytywnym raportem biegłego rewidenta są ważnym i bardzo 

istotnym faktem dla wszystkich Członków Spółdzielni, gdyż ma to przełożenie 

na oczekiwane przez mieszkańców walory zamieszkiwania w naszych zasobach. 

 Z konieczności w tym Informatorze zamieszczamy tylko wielki skrót 

całego sprawozdania, z którym można zapoznać się w siedzibie Zarządu 

Spółdzielni, a także po zalogowaniu się jako członek Spółdzielni na stronie 

internetowej: www.bsm.bydgoszcz.pl      
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2. Skrót sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok. 
 

Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt. 8 Statutu BSM, Rada Nadzorcza przedkłada 

Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności w 2018 roku. 

5 października 2018 roku weszła w życie ustawa z 20 lipca 2018 roku o 

przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Dotyczy to tylko jednej 

nieruchomości w naszej Spółdzielni, gdyż  wcześniej prawo własności zostało 

nabyte (z bonifikatą 95%).  

W 2018 roku nastąpiła zmiana w składzie osobowym Zarządu Bydgoskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej. W związku z przejściem na emeryturę Zastępcy 

Prezesa Zarządu  Pana Henryka Reszki, w dniu 25 stycznia 2018 roku Rada 

Nadzorcza uchwałą nr 1/2018 wybrała nowego członka Zarządu Spółdzielni 

Pana Marka Łudzińskiego. 

 

  Rada Nadzorcza BSM w 2018 roku podjęła 30 uchwał i tak między m.in: 

1. W zakresie działalności finansowo – gospodarczej podjęto 6 uchwał, 

które dotyczyły m.in.: 

• przyjęcia sprawozdania finansowego BSM za 2017 rok, 

• przyjęcia analiz ekonomicznych za poszczególne okresy (kwartały, 

półrocze, rok),  

• przyjęcia Planu Gospodarczego na 2019 rok. 

2. W zakresie zmian regulaminów wewnętrznych Spółdzielni podjęto 1 

uchwałę. Zmieniono i opracowano tekst jednolity do regulaminu: 

• Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w 

BSM. 

Wprowadzone w drodze uchwały zmiany miały na celu aktualizację i 

konieczność uzupełnienia treści Regulaminu o ważne definicje oraz 

doprecyzowanie zasad funkcjonowania funduszy remontowych po zakończeniu 

okresu dochodzenia do osiągnięcia stanów zrównoważonych sald tych funduszy 

tj. w okresie po 31.12.2018 r.   
 

3. W zakresie spraw organizacyjnych i pracowniczych Spółdzielni 

podjęto 18 uchwał dotyczących m.in.: 

• Walnego Zgromadzenia w 2018 roku, 

• planów podziału etatów i schematu organizacyjnego BSM na  

2019 rok, 
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• osobowego funduszu płac na 2019 rok, 

• wyboru członka Zarządu BSM - Zastępcę Dyrektora ds. 

ekonomiczno-finansowych, 

• określenia warunków pracy oraz zakresu czynności i 

odpowiedzialności członków Zarządu BSM, 

• premii i wynagrodzenia członków Zarządu Spółdzielni,  

• wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego 

BSM za 2018 i 2019 rok. 

 

4. W zakresie działalności i organizacji Rady Nadzorczej podjęto 3 

uchwały dotyczących: 

• przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok, 

• przyjęcia Planu Pracy Rady Nadzorczej i Komisji stałych na 2019 

rok. 
 

5.  W zakresie spraw gruntowych podjęto 2 uchwały dotyczące: 

• nabycia praw własności i obciążenia nieruchomości gruntowych. 

Uchwały te Rada Nadzorcza podjęła bez żadnych wątpliwości, przyjmując do 

wiadomości, iż tylko z obiektywnych przyczyn nie było możliwe wcześniejsze 

nabycie prawa własności do gruntów.  
 

W okresie sprawozdawczym Komisje stałe Rady Nadzorczej realizowały 

zadania regulaminowe zgodnie z przyjętymi planami pracy, a w szczególności: 
 

Komisja Rewizyjna - opiniowała plany gospodarcze Spółdzielni, 

okresowe sprawozdania ekonomiczno-finansowe oraz sprawozdania roczne, 

projekty regulaminów, a także analizowała skuteczność windykacji zadłużeń i 

kontrolę wykonania przez Zarząd Spółdzielni zaleceń pokontrolnych, 
 

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi – analizowała 

i opiniowała plany gospodarki zasobami mieszkaniowymi, dokonywała 

okresowych przeglądów zasobów Spółdzielni, w tym dźwigów osobowych, a jej 

przedstawiciele uczestniczyli, jako obserwatorzy we wszystkich przetargach,  
 

Komisja ds. Działalności Społecznej i Kulturalnej - analizowała plany 

pracy działalności społecznej i kulturalnej w domach kultury i na osiedlach, 

oceniała tę działalność, a także przeprowadzała rozmowy z dłużnikami 

zachęcając do spłaty zadłużeń wskazując także  im ułatwienia  formalno-prawne.   
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              W wyniku prowadzenia przez Radę Nadzorczą działalności w zakresie 

statutowych kompetencji kontrolnych, możemy stwierdzić, iż  działalność 

Spółdzielni była prowadzona racjonalnie, w granicach obowiązującego w 

Spółdzielni prawa tj. aktów prawnych zewnętrznych i wewnętrznych, z 

systematyczną troską o dobro mieszkańców i kontrahentów.   

  Oceniając  pozytywnie kondycję finansową i gospodarczą naszej 

Spółdzielni, Rada Nadzorcza dziękuje wszystkim członkom Spółdzielni, 

działaczom Rad Nieruchomości i Rad Osiedli, Zarządowi i pracownikom 

Spółdzielni za zaangażowanie w realizacji  zadań.  

  

 Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu 

plenarnym w dniu 28 lutego 2019 roku. 
 

3. Skrót sprawozdania Zarządu za 2018 rok. 
 

Zgodnie z art. 89 § 1 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz art. 49 ustawy o 

rachunkowości Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest zobowiązany 

przygotować i przedstawić sprawozdanie z działalności Spółdzielni za rok 2018. 

Ponieważ Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za rok 2018 liczy 35 stron, w 

tym 22 tabel, w Informatorze przedstawiamy jedynie informacje najważniejsze.  

1. Zarząd odbył 29 posiedzenia protokołowane i podjął 79 uchwał. Poza 

posiedzeniami w trybie zespołowym oraz indywidualnym członkowie zarządu 

prowadzili ciągły proces zarządzania zasobami oraz majątkiem wspólnym 

członków, w tym zasobami finansowymi. Zarząd w ramach bieżącej 

działalności współpracował z Organami samorządowymi Spółdzielni. 

Członkowie Zarządu uczestniczyli w plenarnych posiedzeniach Rady 

Nadzorczej oraz w zebraniach Spółdzielczych Rad Osiedli. W razie potrzeby i 

z własnej inicjatywy brali udział w pracach Rad Nieruchomości. Pełnili 

nadzór nad pracą 5-ciu administracji osiedlowych. Realizowali także zadania 

wynikające z uchwał Walnego Zgromadzenia oraz stawianych przez Radę 

Nadzorczą. 

2. W zasobach Spółdzielni pozostawało nadal 142 nieruchomości 

mieszkaniowych (nie wyodrębniła się żadna Wspólnota) oraz 55 zespołów 

garażowych i 297 lokali użytkowych.  

Na dzień 31.12.2018 r. Spółdzielnia liczyła 14.777 lokali mieszkalnych 

oraz kilkaset lokali pozostałych.   

W 2018 roku członkostwo w Spółdzielni uzyskało 905 osób w tym: 

- członkostwo z mocy prawa - 451 osób, 
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- członkostwo na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej – 454 osoby, 

które z mocy ustawy nie wnoszą wpisowego ani udziałów.    
    
3.     W warunkach niesprzyjającej koniunktury gospodarczej dla rynku drobnych 

usług i handlu, a także przy niskim oprocentowaniu terminowych lokat 

bankowych, Spółdzielnia przy wzmożonych staraniach, osiągnęła nadwyżkę 

bilansową czyli zysk netto - w znaczącej kwocie - 3.395.402,23 zł,  o 15,7 % 

wyższej od zaplanowanej. 

4.    Jeśli idzie o wyniki rozliczeń eksploatacji w nieruchomościach 

mieszkaniowych, należy zauważyć, iż w większości nieruchomości uzyskane 

zostały nadwyżki (98 nieruchomości), ich poszczególne wartości zostały 

zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych (art.6 ust.1) ujęte w 

kalkulacjach opłat na konserwację i utrzymanie nieruchomości w roku 

bieżącym, jako przychody tych nieruchomości. W podobny sposób zostały 

przeniesione pozostałe wyniki z nieruchomości z niedoborami, jednakże na 

poczet kosztów eksploatacji poszczególnych nieruchomości.  

5.    Opłaty zależne od Spółdzielni utrzymane zostały w 2018 r. na poziomie – 

29,97 % , z kolei opłaty niezależne od Spółdzielni w 2018 r. - 70,23 % , co 

oznacza utrzymywanie się tych relacji bez większych zmian. 

6.   Łączne jednostkowe koszty zarządzania i administrowania dla lokali 

mieszkalnych wyniosły 0,88 zł/m2/m-c (przy planowanych - 0,91 zł/m2/m-c), 

natomiast opłaty dla członków wynosiły 0,55 zł/m2/m-c. Warto odnotować, iż 

udało się zaoszczędzić część  z nadwyżek bilansowych za rok 2016 i 2017, 

które Walne Zgromadzenie uchwaliło na dofinansowanie tych kosztów w roku 

2018. W wyniku dokonanego rozliczenia Spółdzielnia uzyskała oszczędność 

w kwocie ok. 307 tys. zł, którą będzie można przeznaczyć na dofinansowanie 

kosztów  zarządzania i administrowania w kolejnych latach. 

7. Średnie zatrudnienie wyniosło łącznie 201,61 etatów wobec 203 etatów 

planowanych, przy czym 2,99 etatów stanowiło zatrudnienie w ramach 

zastępstwa za nieobecnych w dłuższym czasie pracowników. Największe 

problemy z zatrudnieniem wystąpiły w grupie sprzątaczek, wśród których 

odnotowaliśmy największą liczbę z wydłużonymi zwolnieniami lekarskimi. 

8. Fundusz płac łącznie ze świadczeniami indywidualnymi dla pracowników, 

wynikających z UZP został wydatkowany w 99,5 %. 

9.      Zgodnie z wieloletnim Planem Remontów Dźwigów (uchwała Walnego 

Zgromadzenia nr 27/2010) w latach 2010-2017 wymieniono 73 dźwigi oraz 

jeden zmodernizowano. W roku ubiegłym zamontowano 9 nowych dźwigów, 
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które zapewniają zjazd kabiny do poziomu przyziemia, co wymagało 

dodatkowo przebudowy klatek schodowych na poziomie parterów. 

Spółdzielnia może poszczycić się statusem inicjatora i lidera w tym zakresie.  

10. Osiągnięty średni wskaźnik kosztów sprzątania w Spółdzielni  

(0,37 zł/m2/m-c) jest konkurencyjny na bydgoskim rynku sprzątania zasobów 

mieszkaniowych. 

11. W roku 2018 w zadłużenie lokalach mieszkalnych wyniosło wg konta 

księgowego na dzień 31.12.2018 r. – 2.342.212 zł, w tym kwota zadłużenia 

niewymagalnego (niedopłaty z rozliczenia mediów z terminem płatności do 

końca stycznia 2019 r.) 33.606 zł, co oznacza iż zadłużenie zmalało o około 

188 tys. zł. Ważnym elementem w procesie windykacji zadłużeń obok 

intensywnych działań windykacyjnych etatowych służb spółdzielczych 

(tysiące czynności), było przeprowadzanie rozmów z osobami zadłużonymi 

przez Komisję Społeczno-Kulturalną Rady Nadzorczej, a także  

(z inicjatywy Zarządu) przez pracowników Spółdzielni. 

12. W 2018 r. Spółdzielnia zarządzała 297 lokalami użytkowymi w najmie oraz 

realizowała 95 umów na dzierżawę terenów pod parkingi, pawilony handlowe 

i usługowe oraz garaże blaszane. Z tego tytułu Spółdzielnia uzyskała za  

2018 r. dochody w wysokości 3 602 908 zł brutto, które weszły w skład 

nadwyżki bilansowej. 

13. W roku 2018 r. wykonano remonty w nieruchomościach mieszkalnych na 

ogólną kwotę 10.397.816 zł, co przy znaczącym ich kwotowym rozdrobnieniu, 

a także niemałych problemach z wyborem wykonawców, stanowi o znaczącym 

wysiłku Spółdzielni, w tym służb techniczno-administracyjnych jak i 

zaangażowania kierownictw poszczególnych administracji.  

 Największe wydatki zostały poniesione  m.in. na:           

- roboty instalacyjne      4.483.737 zł   

- roboty ogólnobudowlane     1.086.752 zł 

- remonty elewacji, balkonów i loggi   1.023.659 zł  

 

Stan funduszy remontowych nieruchomości mieszkaniowych na dzień 

31.12.2018 r. zamyka się sumą 5,438 mln zł. Należy przypomnieć, iż  koniec 

ub. roku to  końcowy regulaminowy termin 5-cio letniego okresu 

przejściowego na zrównoważenie funduszy remontowych nieruchomości.  

Warto odnotować, iż stan ten został osiągnięty przy zachowaniu  przez 

cały ten okres płynności na funduszu remontowym, jako że  realizowano 
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bez zakłóceń proces remontów, uwzględniając potrzeby remontowe 

nieruchomości.  
 

14. Zgodnie ze statutem Spółdzielnia prowadzi działalność społeczno -

kulturalną. Działalność ta jest prowadzona także poza  Domami Kultury 

„Orion” i „Arka”, bezpośrednio na osiedlach. O programie imprez na 

osiedlach i ich finansowaniu, współdecydowały zgodnie z Regulaminem - 

Spółdzielcze Rady Osiedli, w ramach przyznanych środków, ujętych w Planie 

Gospodarczym Spółdzielni na rok 2018. Działalność społeczno-kulturalna w 

roku 2018 to  zaplanowane festyny, wieczory poetyckie, prelekcje i pokazy 

dotyczące różnych dziedzin życia, koncerty kameralne, recitale, spotkania z 

działaczami,  wystawy plastyczne i fotograficzne. Łączne koszty tej 

działalności wyniosły 743.363 zł. 

 

15.  Podsumowując rok 2018 należy stwierdzić, iż uzyskane wyniki są bardzo 

dobre i potwierdzają, iż Zarząd i pozostałe organy samorządowe Spółdzielni 

dokładają wielu starań, aby racjonalnie gospodarować środkami finansowymi, 

realizując przy tym w pełni wszystkie zadania statutowe oraz uchwały 

Organów. 

Dzięki tym wysiłkom Spółdzielnia znajduje się w dobrej kondycji finansowej, 

co pozwala na zachowanie płynności finansowej i dalszej stabilizacji 

ekonomicznej Spółdzielni jako ustawowego zarządcy zasobów. Z kolei 

stabilizacja finansowa przekłada się dalej na racjonalne obciążenia finansowe 

w opłatach eksploatacyjnych za użytkowanie lokali.   

 

Z konieczności w tym Informatorze zamieszczamy tylko skrót całego 

sprawozdania, z którym już obecnie można się zapoznać zarówno w siedzibach 

administracji, jak i w siedzibie zarządu, a także po zalogowaniu się jako członek 

Spółdzielni - na stronie internetowej Spółdzielni: www.bsm.bydgoszcz.pl w 

zakładce e-BOK (Protokół Zarządu nr 8/2019 z dnia 19.03.2019 r.). 
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Rozdział II – Zdarzenia i fakty w BSM. 

 

1. Wydarzenia w Domach Kultury. 
 

1.1  „Salon Literacki Oriona”. 
 

•   w dniu 23 stycznia 2019 r. rozpoczęliśmy cykl spotkań w „Salonie 

Literackim Oriona”. Odbył się wieczór autorski Barbary Filipiak. 

Autorka przyjechała ze Żnina i zaprezentowała swoje wiersze. Ma 

również w swojej twórczości szereg artykułów i książkę o wybitnej 

pisarce – Wandzie Dobaczewskiej. Podczas wieczoru odbyła się 

uroczystość wręczenia nagród Oddziału Bydgosko – Toruńskiego 

Związku Literatów Polskich. Nagrodę „Pracy Organicznej imienia Marii 

Konopnickiej za działalność kulturotwórczą” otrzymała Pani Anna 

Gerth, przewodnicząca Komisji ds. Działalności Społeczno -  Kulturalnej 

Rady Nadzorczej BSM. Natomiast medal Jerzego Sulimy-Kamińskiego 

za dotychczasową twórczość i bycie ambasadorem Bydgoszczy w kraju i 

za granicą odebrał Pan Marek Czekała - wybitny artysta bydgoski. 

Wręczenia nagród dokonali laureaci tych nagród z lat poprzednich: ks. dr 

Jan Pomin, Prezes Zarządu BSM - Tadeusz Stańczak, Helena 

Dobaczewska - Skonieczka (laureatka nagrody im. Marii Konopnickiej) 

wraz z wiceprezesem Oddziału Mieczysławem Wojtasikiem.  

Laureatom gratulujemy! 
 

 

 
 

 



11 

 

1.2  „Galeria O” 
 

• w dniu 14 lutego 2019 r. rozpoczął się cykl spotkań „Galerii O”, otworzył 

go wernisaż wystawy fotografii Pani Katarzyny Bekier. Wystawa pod 

tytułem „Odbicia miłości” to zbiór zdjęć, pejzaży, malowniczych miejsc z 

Wenecji, obrazów odbitych w tafli wody, kałużach, kroplach a tym samym 

odrealnionych. Wernisaż poprowadziła aktorka Pani Roma Warmus, a na 

gitarze grał Juliusz Rafeld. 

          

• w dniu 21 marca 2019 r. odbyła się wystawa malarstwa Jadwigi 

Piechotowskiej. Znalazły się na niej pejzaże górskie i nadmorskie, głównie 

w zimowej scenerii. Spotkanie z artystką odbyło się w miłej i rodzinnej 

atmosferze. Prace Pani Jadwigi można było oglądać w Domu Kultury 

„Orion” do połowy kwietnia br. 
 

1.3 „Muzyczna podróż” 
 

• w dniu 7 stycznia 2019 r. cykl „Muzycznej podróży” rozpoczął uroczysty 

koncert kolęd w wykonaniu Chóru „DZWON” działającym przy Domu 

Kultury „Orion” BSM (obchodzącego w zeszłym roku 95 - lecie 

działalności). Podniosłą, świąteczną atmosferę koncertu podkreślały 

słowne, poetyckie przerywniki. Gośćmi a zarazem wykonawcami drugiej 

części bloku muzycznego, było Towarzystwo Śpiewu „HALKA” – chór 

męski. Znane i mniej znane kolędy pięknie zabrzmiały w chóralnej 

interpretacji. Był to bardzo podniosły i uroczysty wieczór. 
 

 
 

• w dniu 6 lutego 2019 r. odbyła się impreza pn. „W starym kinie”. W 

scenerii wąskich uliczek starego miasta, w świetle latarni miejskich 
wystąpiła artystka o niezwykłej aurze - Grażyna Nita. Wraz z nią wystąpił 

w roli przedwojennego amanta Paweł Krasulak. Zabrzmiały znane 
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szlagiery z lat dwudziestych. Wieczór prowadziła z właściwym sobie 

urokiem Teresa Wądzińska. Widownia nuciła wraz z artystami odkurzone 

przeboje, które wszyscy przecież tak dobrze znamy. Był to miły i 

zapadający w sercu wieczór muzyczny. 
 

 
 

• Okres karnawału w Domu Kultury „Orion” zakończył się 13 lutego br. 

balem kostiumowym. Stali bywalcy Koła Miłośników Sztuki wykazali się 

inwencją twórczą i wyobraźnią. Ponieważ bal przebiegał pod nazwą: 

„międzynarodowy”, więc takie też były kreacje. Malownicze, barwne 

stroje ze wszystkich stron świata zagościły na sali balowej. Tak bawimy 

się w Orionie! 
 

 
 

• w dniu 20 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie pn. „Uwaga Bogdan przy 

fortepianie!” z wybitnym bydgoskim muzykiem i aranżerem Bogdanem 

Ciesielskim. Wieczór prowadziła Teresa Wądzińska. W trakcie spotkania 
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można było dowiedzieć się jaka była droga artystyczna muzyka. Na 

spotkanie przybyła duża ilość gości, przyjaciół i znajomych Pana 

Bogdana, którzy wspominali dawne czasy, wspólnie przeżyte chwile. Nie 

zabrakło również młodych talentów, którym akompaniował Bogdan 

Ciesielski: Marcelina Bociek, Agnieszka Glazik oraz Aleksandra 

Kwiatkowska. Niespodzianką wieczoru dla artysty i dla widowni był 

występ zespołu Dixie Company z Poznania. Spotkanie to zbiegło się z 50-

leciem pracy twórczej artysty. Atmosfera była gorąca i wspaniała, 

ponieważ Pan Bogdan to wielka osobowość, nie tylko muzyczna.  
 

 
 

• w dniu 12 marca 2019 r. odbył się koncert akordeonowy Jurka Paterskiego 

- multiinstrumentalisty, tym razem grał dla publiczności na akordeonie. 

Przybliżył nam tajniki gry na tym wspaniałym, a zapomnianym 

instrumencie. Koncert zgromadził liczną widownię, która brała żywy 

udział: śpiewała wraz z wykonawcą. Był to prawdziwy muzyczny show. 

Publiczność nagrodziła artystę gromkimi brawami a bisom nie było końca. 
 

 

• w dniu 27 marca 2019 r. odbył się koncert z cyklu: „Ślicznie i 

romantycznie”, jak w tytule gwarantował wspaniałą artystyczną atmosferę 

wieczoru. Koncert poprowadziła aktorka Teresa Wądzińska zasypując 

widownię licznymi anegdotami. Gośćmi byli wybitni artyści z Łotwy: 
Walery Ivanow - skrzypce i Larysa Strelita Strelle – wiolonczela. Koncert 
przebiegał w klimacie twórczości kompozytorów węgierskich. Nie 

zabrakło więc czardaszy w mistrzowskim wykonaniu duetu. Piękny i 

nastrojowy koncert zgromadził liczną publiczność. 
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1.4  „Chcemy być razem” 
 

•       „Samorządność znaczy razem” w dniu 26 lutego br. w Domu Kultury 

„Orion”, z inicjatywy Rady Osiedla spotkali się członkowie Rad 

Nieruchomości ze Szwederowa. Spotkanie poprowadzili wspólnie: 

Przewodniczący Rady Osiedla Janusz Pruski przy wsparciu Prezesa Zarządu 

BSM Tadeusza Stańczaka.  Mijająca kadencja Rad Nieruchomości sprzyjała 

wspomnieniom i refleksjom nad samorządnością w naszej Spółdzielni. Była 

to również okazja do podziękowania członkom Rad Nieruchomości za ich 

codzienną, bezinteresowną służbę i zaangażowanie. Wspominał o tym w 

swoim wystąpieniu Prezes Spółdzielni. Atrakcją były konkursy, których 

uczestnicy mogli wykazać się wiedzą o naszej Spółdzielni. Nie obyło się bez 

wspólnych śpiewów. W trakcie spotkania swój program artystyczny 

zaprezentowali znani artyści: Joanna Wojnowska oraz Krzysztof Filasiński. 
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„Seniorzy z ulicy Brodzińskiego 1”. Strzałem w dziesiątkę okazało się 

spotkanie, które 20 marca br. zorganizowała Rada Nieruchomości przy ulicy 

Brodzińskiego 1 (Os. Szwederowo). W sali Administracji Osiedla spotkało 

się 25 seniorów mieszkających w nieruchomości „od samego początku” czyli 

od maja 1980 roku. Spotkanie poprowadził przewodniczący Rady 

Nieruchomości Janusz Pruski. Przy kawie i słodkościach wspominano czas, 

gdy pierwsi lokatorzy w 1980 roku wprowadzali się do budynku. Rozmowom 

towarzyszyło wspólne śpiewanie piosenek i konkursy, których tematyka 

dotyczyła historii nieruchomości. Seniorzy wystosowali do przyszłych 

lokatorów pamiątkowy list, który został wmurowany w ścianę fundamentu 

bloku. W spotkanie obecni byli Prezes Zarządu BSM Tadeusz Stańczak oraz 

Kierownik Administracji Osiedla Szwederowo Stanisław Staszak. 

 

 
    

2. Ferie zimowe dla dzieci. 

 
    W dniach od 14 do 27 stycznia br. trwały zimowe ferie, które w Domu 

Kultury „Orion” i Klubie „Arka” upłynęły dzieciom na zajęciach klubowych, 

prowadzonych w godzinach od 1000 do 1500. Uczestnicy brali udział w proponowanych 

warsztatach przyrodniczych, zabawie w mapowanie działań i planów oraz konkursach 

przy muzyce prowadzonych przez Jerzego Paterskiego. Zorganizowane zostało 

wyjście do kina na seans filmu animowanego. Dzieci brały udział w uroczystościach 

patriotycznych z okazji Wyzwolenia Bydgoszczy. Nie zabrakło także wizyt w 
oddziałach Biblioteki Miejskiej na Szwederowie oraz Błoniu, gdzie poza przeglądem 

książek, dzieci grały w gry planszowe oraz wykonywały prace plastyczne na 

podstawie wierszy. Na terenie Klubów dzieci tworzyły kreatywne prace tj. bransoletki 
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czy prasowanki, grały w gry ruchowe na konsoli X-box oraz wykonały makietę 

budynków Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Odbywały się również zajęcia 

plastyczne oraz muzyczne prowadzone przez naszych instruktorów.  

 

W realizacji programu ferie zimowe udział wzięło 122 uczestników, których 

opiekunowie wyrażali swoją wdzięczność za opiekę nad dziećmi oraz zadowolenie z 

programu zajęć.  

 

 
 

 

Rozdział III – Tematy dla Spółdzielców – zawsze ważne i aktualne 
 

1. Pytania i odpowiedzi. 
 

1. Czy przy wymianie drzwi wejściowych otrzymam refundację częściową 

kosztów? 

Niestety nie, zwrot części kosztów przysługuje jedynie przy wymianie stolarki 

okiennej. 

2. Czy na wymianę kaloryfera w mieszkaniu trzeba 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. 
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3. Czy jest 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. 

4. 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. 

5. Czy nadpłatę wynikającą z rozliczenia kosztów można pokryć opłatę za 

następny miesiąc? 

Tak, w przypadku nadpłaty można pokryć nią opłatę za następny miesiąc. Nie trzeba 

przychodzić do Spółdzielni. Spółdzielnia zapewni zaksięgowanie tej nadwyżki w 

systemie. 

6. Czy mogę zmienić zaliczkę za centralne ogrzewanie wnoszone do Spółdzielni? 

W przypadku budynków rozliczanych wg wskazań podzielników kosztów 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 domownika). 
 

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. 
 

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 1100 zł brutto. 
 

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 
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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. 
 

Rozdział IV – 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 

mailto:bsmzarzad@pro.onet.pl
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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. 
 

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 
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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. 
 

5. Aktualizacja zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 

Wraz z kwietniowym wydaniem Informatora załączamy druk z prośbą o wyrażenie 

zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Większość Państwa danych 

osobowych przetwarzamy na podstawie upoważnienia ustawowego. Jednak w zakresie  

danych osobowych takich jak numer telefonu, adres e-mail niezbędna jest Państwa 

zgoda na ich przetwarzanie.  

Zgoda na przetwarzanie tych danych pozwoli Spółdzielni na uczynienie obsługi 

szybszą i komfortową dla Państwa jako naszych Mieszkańców. 

Wypełniony dokument można dostarczyć osobiście lub poprzez pocztę do Zarządu 

lub Administracji Osiedli Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej a także poprzez 

umieszczenie w skrzynce kontaktowej znajdującej się przy budynku administracji 

osiedla oraz na klatce schodowej Państwa nieruchomości. 
   

   

 

 

Zarząd 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 

 
 


