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Szanowni Państwo,

WPROWADZENIE

W przededniu Świąt Wielkanocnych do-
starczamy Państwu tradycyjnie kolejny nu-
mer Informatora, mając na uwadze że pan-
demia nadal trwa i wielu niepokoi.

Większość z nas pozostaje obciążona
obawami przed potencjalnym zakażeniem,
choć pewna częśćmieszkańcówSpółdzielni
została już zaszczepiona przed wirusem
COVID-19, a część z Państwa niestety cho-
rowała i przez jakiś czas przysługuje status
ozdrowieńca.

Wszystkim Państwu życzymy, aby unik-
nąć zakażenia. Na stronie internetowej Spół-
dzielni: www.bsm.bydgoszcz.pl przedstawia-
my szereg zasad i instrukcji – jak ustrzec się
przed wirusem.

W numerze tym przypominamy jak funk-
cjonuje Spółdzielnia w okresie pandemii,
przedstawiając Państwu obecną organizację
obsługi mieszkańców i zasobów w układzie
pracy hybrydowej, pozwalającej zachować
ciągłość personalną obsługi, a zatem i jej sku-
teczność. Możemy zasygnalizować, iż wielu
pracowników systematycznie się zakaża i jest
w izolacjach, a część pozostaje systematycz-
nie na kwarantannie.

Pandemia wywołuje niemałe skutki go-
spodarcze, informujemy zatem o aktualnej
kondycji finansowej Spółdzielni oraz prezen-
tujemy przewidywania co do wysokości opłat
za użytkowanie lokali na rok 2021, jako kon-
sekwencje przyjęcia Planu Gospodarczego.

Informujemy też Państwa o zmianie de-
cyzji Urzędu Marszałkowskiego dotyczącej
wsparcia finansowego w realizacji projektu
budowy instalacji fotowoltaicznych w wie-
żowcach Spółdzielni. Przybliżamy również
sytuację związaną z oświetleniem terenów
Spółdzielni.

Tradycyjnie przedstawiamy również in-
formacje jak funkcjonuje obecnie działal-
ność kulturalna w Spółdzielni.

Jak w każdym Informatorze, także i w tym
– odpowiedzi na kilka ważnych i nurtujących
Państwa pytań.

Życząc wszystkim Państwu przede
wszystkim zdrowia, polecamy dostarczony
Informator, jako lekturę przybliżającą obec-
ny stan Spółdzielni.
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Pomimo trwającej w dalszym ciągu pan-
demii, Spółdzielnia realizuje pełny zakres za-
dań statutowych. Potrzeby mieszkańców re-
alizowane są na bieżąco i skutecznie. Czynne
są przy zachowaniu przepisów sanitarnych
również kasy Spółdzielni, przyjmujące wpła-
ty na poczet opłat za użytkowanie lokali. Je-
dyne ograniczenie dotyczy kontaktów bez-
pośrednich mieszkańców w administracjach
osiedlowych i biurze Zarządu Spółdzielni,
choć kontakty te nie są wykluczone. Zarząd
w trosce o minimalizowanie ryzyka zakaże-
nia koronawirusem zwraca się jedynie z ape-
lem, aby w pierwszej kolejności wykorzy-
stać formę kontaktów ze Spółdzielnią –
telefonicznych, mailowych, czy poprzez ko-
respondencję tradycyjną. Ponadto nakłania-
my Państwa, aby w sytuacjach koniecznych
umawiać się na określony termin, by uniknąć
wydłużonego oczekiwania i niepotrzebnej
dodatkowej obecności innych mieszkańców
w siedzibach Spółdzielni.

Pozwoliliśmy sobie zamieszczać systema-
tycznie na stronie internetowej Spółdzielni:
www.bsm.bydgoszcz.pl – zasady zachowań
polecane dla wszystkich mieszkańców z uwa-
gi na panującą nadal pandemię COVID-19 –
ostatni komunikat zamieszczony został 23 lu-
tego bieżącego roku.

Od października ubiegłym roku nie zmie-
nił się system pracy załogi Spółdzielni. Na-
dal obowiązuje Zarządzenie nr 4/2020 z dnia
30 września 2020 roku, w którym Zarząd
wprowadził w Spółdzielni Hybrydowy Sys-
temu Pracy, w którym część pracowników
w każdym tygodniu świadczy pracę w ukła-
dzie zdalnym. Pracownicy Ci tworzą realną
rezerwę kadrową do podjęcia pracy na swo-
ich stanowiskach, zapewniając w ten sposób
ciągłość obsługi mieszkańców.

System ten sprawdza się w praktyce. Nie
da się całkowicie uniknąć zakażeń, odnoto-
waliśmy już wiele tych przypadków wśród
załogi, jednak dzięki temu że funkcjonuje ten
system, ograniczamy zdecydowanie rozsze-
rzanie się koronawirusa wśród załogi, a po-
średnio też zmniejszamy ryzyko zakażeń dla
mieszkańców. Kontrola funkcjonowania ob-
sługi mieszkańców i zasobów podczas auditu
zewnętrznego ISO w dniach 26-27 listopada
bieżącego roku potwierdziła, iż Spółdzielnia
podtrzymuje obowiązujące standardy jako-
ściowe w swoim statutowym działaniu, po-
mimo wprowadzonego systemu pracy hybry-
dowej – z udziałem pracy zdalnej.

1. System obsługi mieszkańców i zasobów w czasie pandemii.

Sytuacja bieżąca w Spółdzielni
ROZDZIAŁ I
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Pomimo panującej pandemii w roku
2020 wyniki finansowe osiągnięte przez
Spółdzielnie są pozytywne. Z powodu kry-
zysu gospodarczego m.in. w branży lokala-
mi użytkowymi uzyskano mniej środków
o 271 018,00 zł. Wysokość dochodu z go-
spodarki lokalami użytkowymi jest istotna,
gdyż przyczynia się do wysokości wypraco-
wanej nadwyżki bilansowej. W gospodarce
remontowej odnotowano wykonanie remon-
tów w nieruchomościach mieszkalnych na
kwotę ogólna 8.843.186 zł. W tym najwięk-
sze wydatki poniesione zostały na roboty in-
stalacyjne. Każdorazowo przy ustalaniu za-
kresu rzeczowego remontów uwzględniana
jest opinia Przedstawicieli Rady Nierucho-
mości. Natomiast wykonawcy robót zostają
wyłonieni w formule przetargowej.

Zgodnie z art. 89 § 1 Ustawy Prawo
Spółdzielcze oraz art. 49 ustawy o rachun-
kowości Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej jest zobowiązany przygoto-
wać i przedstawić sprawozdanie z działal-
ności Spółdzielni za rok 2020. Ponieważ
Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za rok
2020 jest materiałem obszernym – w Infor-
matorze przedstawiamy Państwu informa-
cje najważniejsze, a mianowicie informacje
dotyczące sprawozdania finansowego za
2020 rok oraz sprawozdanie biegłego rewi-
denta o wyniku jego badania.

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni skła-
da się z kilku podstawowych dokumentów,
w tym:
■Wprowadzenia do sprawozdania finanso-
wego,

■ Bilansu Spółdzielni, który na dzień
31.12.2020 roku wykazuje po stronie akty-
wów i pasywów sumę 121.998.210,92 zł,

■ Rachunku zysków i strat – wykazującego
zysk netto w kwocie 3.029.010,78 zł,

■ Zestawienia zmian w funduszu własnym
– zmniejszenie o kwotę 862.445,23 zł,

■ Rachunku przepływów pieniężnych –
zmniejszenie o kwotę 112.514,81 zł,

■ Dodatkowych informacji i objaśnienia.

Jest opinia niezależnego biegłego rewi-
denta, którego w ramach konkursu ofert wy-
biera co roku Rada Nadzorcza. Sprawozdanie
biegłego rewidenta zawiera bowiem ocenę
sprawozdania finansowego Spółdzielni. W od-
niesieniu do sprawozdania finansowego za rok
2020 biegły rewident stwierdził, iż:
■ Sprawozdanie finansowe przedstawia
rzetelny i jasny obraz sytuacji majątko-
wej i finansowej Spółdzielni na dzień
31.12.2020 r. oraz jej wyniku finansowe-
go za rok gospodarczy 2020,

■ Zostało sporządzone na podstawie prawi-
dłowo prowadzonych ksiąg rachunko-
wych zgodnie z przepisami ustawy o ra-
chunkowości,

■ Jest zgodne co do formy i treści z obo-
wiązującymi w Spółdzielni przepisami
prawa i postanowieniami Statutu Spół-
dzielni.

Podsumowując rok 2020 należy stwier-
dzić, że uzyskane wyniki są dobre i potwier-
dzają, iż Zarząd i pozostałe organy
samorządowe Spółdzielni dokładają wielu

2.1 Wyniki za rok gospodarczy – 2020.

2. Sytuacja ekonomiczna Spółdzielni.
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starań, aby racjonalnie gospodarować środka-
mi finansowymi, realizując przy tym w pełni
wszystkie zadania statutowe oraz uchwały Or-
ganów. Zostały potwierdzone pozytywnym

raportem biegłego rewidenta. Raport informu-
je, że sytuacja finansowa Spółdzielni jest do-
bra. Podstawowe wskaźniki dotyczące płyn-
ności finansowej są prawidłowe.

Ważnym założeniem wynikającym z Pla-
nu gospodarczego Spółdzielni na 2021 rok
jest brak podwyżek opłat zależnych od Spół-
dzielni:
■ za zarządzanie i administrowanie (pozo-
staje stawka 0,69 zł/m²/m-c),

■ konserwację i utrzymanie nieruchomości
(obecne stawki zróżnicowane),

■ odpis na fundusz remontowy dźwigów
(pozostanie – 14,00 zł/os/m-c),

■ odpis na fundusz remontowy wspólny
(pozostaje stawka 0,05 zł/m²/m-c).

Pozostawienie stawki opłat za zarządza-
nie i administrowanie w dotychczasowej
wysokości, chociaż ponoszone są koszty
w zakresie ochrony Spółdzielni przed skut-
kami koronawirusa, wymaga zracjonalizo-
wania innych wydatków. Stawka 0,69 zł/m²
miesięcznie dla członków Spółdzielni jest
konkurencyjna w porównaniu ze stawkami
obowiązującymi na rynku zarządzania nie-
ruchomościami w Bydgoszczy.

Warto podkreślić, iż dla osób niebędą-
cych członkami opłata ta będzie wyższa
o 0,46 zł/m² miesięcznie, czyli o 65%, jako,
że wyłącznie mieszkania członków Spół-
dzielni są objęte dofinansowaniem z nad-
wyżki bilansowej. Analiza wyników rozli-
czenia kosztów konserwacji i utrzymania
nieruchomości za rok 2020, nie wywołuje
konieczności podwyższenia stawek opłat
w najbliższych miesiącach.

Analogicznie sytuacja przedstawia się
z odpisami na fundusz remontowy nierucho-
mości. Wysokość odpisu została ustalona
przy uwzględnieniu potrzeb remontowych
w poszczególnych nieruchomościach. Spół-
dzielnia uwzględniła ubiegłoroczne opinie
Rad Nieruchomości. Ponadto istotne jest za-
chowanie zrównoważonych sald tych fun-
duszy.

Na pokrycie kosztów remontów mienia
Spółdzielni zostaje utrzymana stawka
w wysokości 0,05 zł/m² miesięcznie. Planu-
je się dalsze dofinansowanie wymiany sto-
larki okiennej w 2021 roku – 30 tys. zł.

Przypominamy, że remonty dźwigów są
realizowane w ramach Planu perspektywicz-
nego na lata 2010-2022, uchwalonego przez
Walne Zgromadzenie. W ub. roku rozszerzo-
no innowacyjność w remontach dźwigów,
przedłużając jazdę dźwigu do 11 pietra
włącznie. Jest to kolejne znaczące udogod-
nienie dla mieszkańców jedenastych pięter.

Realizacja Planu Gospodarczego na
2021 rok pozwala na obsługę wszystkich
nieruchomości w pełnym zakresie i stwarza
podstawy i szanse na utrzymanie obecnej sta-
bilizacji finansowo-organizacyjnej.

Jesteśmy zobowiązani poinformować
Państwa, iż od 1 stycznia 2021 roku w nali-
czeniach opłat zostały wprowadzone zmia-
ny w opłatach niezależnych od Spółdzielni.

2.2 Zmiany w opłatach za użytkowanie lokali.
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Informujemy, iż w lipcu ub. roku Bydgo-
ska Spółdzielnia Mieszkaniowa złożyła pro-
jekt w konkursie na dofinansowanie unĳne
w ramach wspierania wytwarzania i dystry-
bucji energii pochodzącej ze źródeł odna-
wialnych, organizowanym przez Urząd Mar-
szałkowski w Toruniu. Złożony projekt
dotyczy budowy instalacji fotowoltaicznych
w 78 budynkach mieszkalnych Bydgoskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, poprzez montaż
zestawów paneli fotowoltaicznych o mocy
7,0 kW na dachach budynków, głównie wy-
sokich. Instalacje takie pozwolą na wytwo-
rzenie energii elektrycznej, która będzie mo-
gła być wykorzystywana w obwodach
administracyjnych budynków, szczególnie
wwieżowcach gdzie odbiornikami tej energii
są napędy i układy sterowania dźwigów oso-

bowych.
W dniu 13 stycznia 2021 roku Zarząd

Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod-
jął Uchwałę 1/42/21, gdzie projekt Bydgo-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej został
umieszczony na liście rezerwowej. W dniu
10 marca 2021 roku podjęto Uchwałę nr
9/347/21 zmieniającą poprzednią, gdzie uzy-
skaliśmy deklarację dofinansowania przy re-
alizacji , po spełnieniu wielu wymagań for-
malnych i organizacyjnych.

Aktualnie w Spółdzielni trwają intensyw-
ne przygotowania kilkunastu dokumentów,
którewwyznaczonym terminie, są niezbędne
do podpisania z Urzędem Marszałkowskim
umowy o dofinansowanie projektu. Koszt ca-
łego projektu to ok. 3,04 mln zł, a dofinanso-
wanie wyniesie ok. 1 mln zł.

3.1 Zmiana decyzji Urzędu Marszałkowskiego dot. fotowoltaiki.

3.2 Oświetlenie terenów Spółdzielni.

3. Ważne wydarzenia w Spółdzielni w I-szym kwartale 2021 roku.

Informujemy, że w dniu 11 lutego 2021
roku Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa
złożyła indywidualną skargę do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego na Gminę
Bydgoszcz – PrezydentaMiasta Bydgoszczy
w sprawie zaniechania ustawowego, zapisa-
nego w Prawie Energetycznym, obowiązku
związanego z zapewnieniem oświetlenia
miejsc publicznych. Podobnie postąpiły inne
Spółdzielnie mieszkaniowe zrzeszone w Re-
gionalnym Związku Rewizyjnym Spółdziel-
ni Mieszkaniowych w Bydgoszczy.

Uzgodnione bowiem na tym szczeblu
zostało stanowisko, iż oświetlenie terenów

spółdzielni mieszkaniowych, jako otwartych
miejsc publicznych, należy do obowiązków
gminy

Jednocześnie w trosce o bezpieczeństwo
i zdrowie mieszkańców Zarząd Spółdzielni
zawarł z firmą ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
bezpośrednią i warunkową umowę, zapew-
niającą skuteczne oświetlenie terenów spół-
dzielczych. Uczyniły to również inne bydgo-
skie spółdzielnie w ramach porozumienia na
szczeblu Związku Rewizyjnego. Zakładamy,
iż umowa będzie wiążąca do czasu uzyska-
nia prawomocnego postanowienia sądów ad-
ministracyjnych. Liczymy na przychylny
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3.3 Sukces Spółdzielni w konkursie ogólnopolskim.

● Stabilizacja i wysokie standardy obsługi zasobów i mieszkańców.

● Stabilizacja finansowa, oraz racjonalna i efektywna gospodarka majątkiem wspólnym
członków Spółdzielni.

wyrok w tej sprawie dla Spółdzielni, co po-
zwoli na powrót do stanu formalnego, jaki
miał miejsce do roku 2020włącznie, czyli do
pełnienia obowiązków w tym zakresie przez
gminę.

Wyrażamy nadzieję, że nasze działania
nacechowane zapewnieniem przede wszyst-
kim bezpieczeństwa dla mieszkańców Spół-
dzielni, będą przez Państwa rozumiane i ak-
ceptowane.

Informujemy Państwa, iż w ub. roku po
raz kolejny Bydgoska Spółdzielnia Mieszka-
niowa wzięła udział w X Ogólnopolskim
Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych, or-
ganizowanym przez miesięcznik Domy
Spółdzielcze.

Miło nam zakomunikować, iż nasza Spół-
dzielnia zdobyła kolejny zaszczytny tytuł,
gdyż zajęła w tym konkursie I-sze miejsce.

Uwzględnione zostały szczególne osią-
gnięcia Spółdzielni, w tym:

Do obecnego stanu Spółdzielnia docho-
dziła poprzez systematyczny wysiłek działa-
czy i organów, które zapewniały mieszań-
com rzetelną realizację przysługujących im
uprawnień, w oparciu o aktualizowane
i wdrażane przepisy prawa – jako skutek
wielokrotnie nowelizowanej ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych, a także poprzez
wprowadzanie ambitnych rozwiązań wła-
snych, pozwalających na doskonalenie pro-

cesu obsługi zasobów Spółdzielni i jej miesz-
kańców.

Pomocnym w utrzymaniu wysokich stan-
dardów obsługi – jest funkcjonujący w Spół-
dzielni od roku 2007 system zarządzania ja-
kością ISO. Spółdzielnia nie ma problemów
z kolejnymi recertyfikacjami, a jako pierwsza
w Bydgoszczy, wdrożyła nową normę
ISO 9001- 2015.

Od dłuższego czasu ustabilizowana jest
sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółdziel-
ni. Zredukowane zostały w ciągu ostatnich
pięciu lat zadłużenia w opłatach za użytkowa-
nie lokali mieszkalnych o kwotę ok 1,5 mln zł.

Pomimo coraz trudniejszego lokalnego
rynku w zakresie drobnego handlu i usług

w Bydgoszczy (markety w centrum i na osie-
dlach), dzięki znaczącym staraniom Zarządu
Spółdzielni, lokale użytkowe i dzierżawione
tereny przynoszą w dalszym ciągu znaczące
przychody finansowe. Dbamy o nie, zarówno
poprzez wyposażenie techniczne jak i ich wa-
lory estetyczne.

●Ambitna i staranna gospodarka remontowa.

Poza obowiązkowym utrzymaniem w na-
leżytym stanie technicznym budynków i in-

frastruktury dodatkowo systematyczne nastę-
puje podnoszenie standardów technicznych
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Prawie od roku każdego dnia Spółdziel-
nia realizuje swoje zadania statutowe w wa-
runkach trwającej pandemii. To najbardziej
wymagający egzamin, jaki przyszło zdawać
ze sprawności, skuteczności i odpowiedzial-
ności Spółdzielni wobec mieszkańców, ale
także w zapewnieniu stosunkowo bezpiecz-
nych warunków pracy dla całej załogi.

Na ten szczególny czas potrzebne są in-
nowacyjne inicjatywy członków Zarządu,
a także szerszego zespołu kadry pracowni-
czej Spółdzielni. Sprzymierzeńcem jest tu
Rada Nadzorcza, która poza ustawową funk-
cją kontrolną działalności Zarządu, zatwier-
dza wprowadzane konieczne zmiany organi-
zacyjne w działalności Spółdzielni.

Na bazie dwóch własnych Domów Kul-
tury „ARKA” i „ORION” Spółdzielnia reali-
zuje bogaty program działalności kulturalnej
dla szerokiego spektrum odbiorców tej oferty
w Spółdzielni. Poza tym należy odnotować
aktywność i inicjatywy członków Spółdzielni

na szczeblu Osiedli. Wzbogaca to różnorod-
ność oferty kulturalnej i przynosi coraz więk-
szą aprobatę mieszkańców. Obecnie w pan-
demii działalność ta ma charakter kontaktów
poprzez internet.

● Rozwinięta szeroko działalność kulturalna.

● Rozszerzona działalność statutowych organów samorządowych.

Podsumowanie

i technologicznych w gospodarce remonto-
wej. Ważne są w każdej nieruchomości od-
rębne fundusze remontowe, które od kilku
już lat wykazują zrównoważenie sald na
kontach.

Na szczególną uwagę w gospodarce re-
montowej zasługuje program wymiany dźwi-
gów. Sukcesem w tym zakresie jest zapewnie-
nia mieszkańcom już w 30 przypadkach
dodatkowego przystanku windy na poziomie
przyziemia. W tym zakresie Bydgoska Spół-
dzielnia Mieszkaniowa jest pionierem i lide-

rem.W ubiegłym roku (jubileuszowym) Spół-
dzielnia, jako pierwsza i jedyna – zapewniła
nawet 12 -ty przystanek dla mieszkańców na
11 piętrze wieżowców.

Ponadto, jako jedyna spółdzielnia miesz-
kaniowa w Regionie, a także w kraju, wpro-
wadziliśmy konserwację profilaktyczną, aby
głównie ustrzec się występowania awarii
szczególnie na przyłączach kanalizacyjnych.

Dzięki tym wszystkim staraniom zasoby
Spółdzielni mogą jak najlepiej służyć jej
wszystkim mieszkańcom.

Od 2004 roku jako jedna z nielicznych
spółdzielni mieszkaniowych uruchomiła
działanie organów samorządowych na
szczeblu nieruchomości (na początku Sa-
morządy Nieruchomości – obecnie Rady
Nieruchomości).

W ich funkcjonowaniu w okresie pande-
mii powiększały się trudności, szczególnie

w aspekcie niezbędnych kontaktów z miesz-
kańcami w nieruchomościach, stąd działal-
ność ich obecnie jest wstrzymana, to dorobek
tych organów jest bardzo znaczący. Ich dzia-
łanie przyniosło dotąd i zakładamy też
w przyszłości, wiele konkretnych korzyści
dla mieszkańców w poszczególnych nieru-
chomościach.



Miejmy nadzieję że Bydgoska Spółdziel-
nia Mieszkaniowa pozostanie nadal dziarską
i zadawalającą w działaniu swoich członków

– jako że w zaangażowaniu wielu działaczy
i pracowników – pojawia się motyw zaszczy-
tu i honoru.

Informator BSM10



W pierwszym kwartale 2021 roku dzia-
łalność kulturalnawBydgoskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej prowadzona była głównie
online. Zajęcia komputerowe dla seniorów
obejmowały takie tematy jak: obsługa inter-
netowego konta bankowego w tym przele-
wy oraz dodawanie odbiorców zdefiniowa-
nych oraz wstęp do zakupów online. Na
zajęciach plastycznych dzieci malowały
portrety wzorując się na pracach Alfredo
Ramosa Martineza oraz zgłębiały grafikę
warsztatową, a dokładnie papieroryt i kolo-
grafię. Instruktorzy zajęć muzycznych rów-
nież prowadzili zajęcia online, takie jak gra

na gitarze oraz keyboardzie. W lutym po
zmianie obostrzeń, ponownie zostały otwar-
te wystawy w domach kultury: stała wysta-
wa w Izbie Pamięci Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w Klubie „Arka” i wystawa
dotycząca materiałów archiwalnych o BSM
oraz wystawa plastyczna prac pracowników
i miłośników kultury w Domu Kultury
„Orion”. Ponadto trwają prace nad katalo-
giem materiałów archiwalnych BSM, a tak-
że opracowywaniem spektakli poetycko-
muzycznych, które mamy nadzieję wkrótce
zaprezentować.

1. System pracy w Domach Kultury BSM

Działalność kulturalna
w Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

ROZDZIAŁ II

Kwiecień 2021 11



Informator BSM12

Od1 stycznia 2002 r. obowiązuje ustawa
z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszka-
niowych (Dz.U. nr 71 poz. 734). Zgodnie
z postanowieniami tej ustawy o dodatek
mieszkaniowy mogą ubiegać się osoby, któ-
re spełniają niżej wymienione kryteria:

1. Są najemcami, podnajemcami, członkami
Spółdzielni ze spółdzielczymi własnościo-
wymi lub lokatorskim prawem do lokalu,
właścicielami mieszkań lub domów jed-
norodzinnych oraz także osoby zajmujące
mieszkania bez tytułu prawnego, ale tylko
te, które czekają na przysługujący im za-
mienny lokal socjalny.

2. Próg dochodowy uprawniający do otrzy-
mania dodatku mieszkaniowego to średni
miesięczny dochód na jednego członka
gospodarstwa domowego nie przekracza-
jący 175% najniższej emerytury w gospo-
darstwie jednoosobowym oraz 125% tej
emerytury w gospodarstwie wieloosobo-
wym.

W tej chwili najniższa emerytura
wynosi 1.250,88 zł brutto.

3. Normatywna powierzchnia użytkowa lo-
kalu mieszkalnego w przeliczeniu na licz-
bę 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 więk-
szej liczby osób – dla każdej kolejnej oso-
by zwiększa się normatywną powierzchnię
tego lokalu o 5m². Dodatek mieszkaniowy
przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa
lokalu mieszkalnego nie przekracza nor-
matywnej powierzchni o więcej niż 30%
albo 50% pod warunkiem, że udział po-
wierzchni pokoi i kuchni w powierzchni
użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Informujemy ponadto, że o dodatek
mieszkaniowy może ubiegać się osoba zale-
gająca z opłatami za użytkowanie mieszka-
nia. Zadłużenie to nie może jednak wzrastać
w przypadku otrzymania dodatku. Obowiąz-
kowo należy wówczas wnosić opłaty bieżą-
ce w pełnej wysokości..

1. Warunki otrzymania dodatku mieszkaniowego.

Tematy dla Spółdzielców zawsze ważne i aktualne
ROZDZIAŁ III
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1.Czy bezpieczne są nasze klatki schodowe i windy w czasie pandemii?

Codziennie, dwa razy w ciągu dnia, przeprowadzana jest dezynfekcja
środkiem dezynfekującym. Odkażane są klamki, przyciski domofonu, porę-
cze schodowe oraz przyciski we windach. Pomimo tego apelujemy do
mieszkańców o respektowanie w trybie indywidualnym przepisów, zaleceń
i instrukcji sanitarnych..

2.Mam do załatwienia pilną sprawę w Spółdzielni. Czy pomimo pande-
mii mogę udać się do Spółdzielni?

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowia naszych mieszkańców i pra-
cowników Spółdzielni prosimy o ograniczenie do minimum wizyt w Spół-
dzielni. Wszelkie wnioski można przesyłać drogą mailową lub za pośred-
nictwem skrzynek umieszczonych w widocznych miejscach.

3.Czy mogę żądać sprawdzenia prawidłowości działania podzielni-
ków w czasie pandemii?

Tak. Istnieje taka możliwość. Należy skontaktować się telefonicznie
z Administracją Osiedla w celu ustalenia dokładnego terminu kontroli.
Przed przyjściem należywywietrzyćmieszkanie. Kontrola odbywa się przy
zachowaniu i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa. Obie strony obowiązu-
je dezynfekcja rąk, założenie maseczki oraz zachowanie dystansu społecz-
nego.

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

W przypadku budynków rozliczanych wg podzielników kosztów za-
wsze można zmienić zaliczkę, należy jednak pamiętać o uwzględnieniu

ROZDZIAŁ IV
Ważne pytanie, krótka odpowiedź



ewentualnej zmiany sposobu użytkowania mieszkania np. zwiększona
liczba osób mieszkaniu, zwiększone zapotrzebowanie na ciepło (np. Cho-
roba domownika).

5. Chciałabym sprzedać mieszkanie. Czy Spółdzielnia może mi po-
móc w tym temacie?

Oczywiście, może. W Spółdzielni funkcjonuje biuro pośrednictwa nie-
ruchomości. Biuro znajduje się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Grunwaldz-
kiej 12 w Bydgoszczy, tel. 884 610 737.

Informator BSM14

Pośrednictwo wObrocie Nieruchomościami
Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Grunwaldzka 12, 85-236 Bydgoszcz
Dział Obsługi Mieszkańców – pokój numer 2

Kupno ● Sprzedaż ●Wynajem ● Zamiana nieruchomości

Marta Strzyżewska
tel. 884 610 737
tel. 52 376 97 66

e-mail: mstrzyzewska@bsm.bydgoszcz.pl
www.bsm.otodom.pl
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ROZDZIAŁ V
Adresy i telefony i inne informacje

Adres Telefon e-mail

Błonie ul. 16 Pułku Uł.Wlkp. 1
85-319 Bydgoszcz 52 379 12 71 bsm1@pro.onet.pl

Śródmieście ul. Grunwaldzka 14A
85-236 Bydgoszcz 52 322 05 07 bsm2@pro.onet.pl

Szwederowo ul. Konopnickiej 27
85-124 Bydgoszcz 52 340 53 63 bsm3@pro.onet.pl

Wzg.Wolności ul. Wojska Polskiego 10
85-171 Bydgoszcz 52 371 13 14 bsm4@pro.onet.pl

Górzyskowo ul. Inowrocławska 1
85-153 Bydgoszcz 52 373 71 47 bsm5@pro.onet.pl

1. Administracje

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

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

tel. 52 322 38 46
centrala, gdzie można uzyskać połącze-
nia wybierając numery wewnętrzne
w systemie tonowym.

wew. 1 –Administracje Osiedli
po ponownymwybraniu numeru we-
wnętrznego można uzyskać połączenie
z poszczególnymiAdministracjami:
●Błonie –wew. 1
● Śródmieście –wew. 2
● Szwederowo –wew. 3

●WzgórzeWolności –wew. 4
●Górzyskowo –wew. 5

wew. 2 –Dział Opłat iWindykacji
(wysokość i rozliczenia opłat miesięcz-
nych oraz za dostarczone media, zadłuże-
nia za użytkowanie lokali)

wew. 3 –Dział ObsługiMieszkańców
(sprawy członkowskie, sprzedaż i zamia-
na lokali, zaświadczenia)

wew. 4 –Lokale użytkowe
wew. 5 –Kasa
wew. 6 –Kadry
wew. 7 – Przetargi, grunty, inwestycje,
przenoszenie własności

wew. 8 – Sekretariat



Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Kasa Punkty kasowe
poniedziałek, środa, czwartek – 7:00 do 15:00 10:00 do 14:00 10:00 do 14:00

wtorek – 7:00 do 16:00 10:00 do 14:00 10:00 do 14:00
piątek – 7:00 do 14:00 10:00 do 13:00 10:00 do 13:00

3. Pogotowie techniczne Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowe

W godzinach pracy Spółdzielni wszyst-
kie awarie należy zgłaszać do właściwej dla
danego miejsca Administracji Osiedla Byd-
goskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Poza go-
dzinami pracy Spółdzielni w tym soboty, nie-
dziele i święta awarie należy zgłaszać pod
niżej wymienione numery telefonów:

tel. 696 002 925 lub 52 373 53 82
w przypadku awarii wody, gazu, kanali-
zacji i centralnego ogrzewania oraz inne
zdarzenia losowe,

tel. 696 002 915
w przypadku awarii elektrycznych,

tel. 52 304 79 93
(całodobowo)
w przypadku awarii dźwigu na Osiedlu
Śródmieście – firma „Elwind”,

tel. 52 320 22 34 lub 512 384 658
(całodobowo)
w przypadku awarii dźwigu na pozosta-
łych osiedlach – firma „Pobud” .

Adres Telefon e-mail

ORION ul. 16 Pułku Uł.Wlkp. 1
85-319 Bydgoszcz 52 348 72 01 orion@bsm.bydgoszcz.pl

ARKA ul. Konopnickiej 24a
85-124 Bydgoszcz 52 348 72 02 arka@bsm.bydgoszcz.pl

4. Domy Kultury Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Kasa mieści się na parterze budynku Zarządu BSM. Punkty kasowe funkcjonują
w budynkachAdministracji Osiedli –WzgórzeWolności oraz Błonie.

Godziny pracy Spółdzielni od 1 stycznia 2021 r.:

Informator BSM16


