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Polityka Jako6ci
Bydgos kiej S p6ldziel n i M ieszkan iowej

Nadrzqdnym celem dzialalnosci Bydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb

mieszkaniowych i innych, dla wszystkich posiadaczy tytul6w prawnych do: lokali mieszkalnych, uzytkowych

i gara2y w zasobach sp6ldzielczych poptzez kompetentne zazqdzanie i administrowanie,

Sp6ldzielnia realizuje ten nadzgdny cel poprzez systematycznq i kompetentnq obsluge eksploatacyjnq

budynk6w i infrastruktury, w tym nalezyte utzymanie nieruchomo6ci pod wzglqdem stanu technicznego,

sprawnq obslugq uzytkownik6w lokali, kontrahent6w i innych klient6w, dokonujqc ciAgtego i racjonalnego

ksztaltowania koszt6w utrzymania nieruchomoSci.

Cele polityki jakoSci do realizacji Wwym. dzialan to:

. zapewnienie wysokich standard6w obslugi czlonk6w, kontrahent6w oraz klient6w Bydgoskiej

Sp6ldzielni Mieszkaniowej,

. dqzenie do wzrostu zaufania i zadowolenia wszystkich posiadaczy tytul6w prawnych do lokali oraz

klient6w Sp6ldzielni,

. uzyskanie konkurencyjnej pozyqi na rynku zarzqdzania nieruchomoSciami sp6ldzielczymi oraz

wsp6lnotami,

. lepsza organizacja pracy w poszczeg6lnych kom6rkach organizacyjnych oraz poprawa wsp6lpracy

migdzy nimi w calej strukturze organizacyjnej,

. racjonalizowanie koszt6w zazqdzania, administrowania, konserwacji i remont6w popzez

dokonywanie bezpoSrednich uzgodnien z reprezentacjq poszczeg6lnych nieruchomoSci w zakresie

standard6w obslugi remontowo-konserwacyjnej oraz jej zakres6w i kolejno6ci dziala6,

. systematyczne podnoszenie standard6w technicznych budynk6w i wyposazenia zazqdzanych

zasob6w mieszkaniowych w celu zwigkszenia komfortu warunk6w mieszkaniowych oraz wsp6lne

z mieszkahcami ksztaftowanie zmian w zagospodarowaniu teren6w wok6l budynk6w;

. usprawnienie i ujednolicenie obiegu dokument6w, dqzenie do wzrostu wymlany korespondencji oraz

informacji w formie elektronicznej,

. stale doskonalenie kwalifikacji i umiejgtnoSci pracownik6w oraz zwiQkszenie indywidualnej

satysfakcji pracownik6w, troska o coraz lepszq atmosferq z pracy.

Dla osiqgniqcia tych cel6w zasadnym bylo wdro2enie oraz doskonalenie i zmiany Systemu

Zarzqdzania Jako6ciq wg normy ISO 9001 pozwalajqcego na dalszy rozw6j Sp6ldzielni z uwzglQdnieniem

przyjetych kierunk6w dzialania.

Sformulowana wy2ej Polityka zostala przyjgta dnia 25 pa2dziernika 2021 roku. Zazqd Sp6ldzielni

zobowiqzuje siQ do stworzenia odpowiednich warunk6w dla jej realizaQi oraz zapewnia,

2e dolo|y wszelkich starari, aby pracownicy wlqczyli do realizaqi zawartych w niej cel6w.
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