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1.

Wstęp
Kierunki rozwoju działalności Spółdzielni stanowią podstawowy dokument strategiczny, w oparciu o który Spółdzielnia buduje swoją tożsamość oraz wyznacza działania na przyszłość.
Czerpiemy doświadczenie z 28 - letniej działalności Spółdzielni, co pozwala nam stworzyć wiarygodną wizję przyszłości, dającą naszym Członkom perspektywę stabilizacji i bezpieczeństwa na kolejne
lata.
Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy kieruje swój wysiłek na zagwarantowanie wysokiego poziomu obsługi mieszkańców oraz sprawnego zarządzania nieruchomościami.
Świadomy, nie przymuszony wybór Spółdzielni jako formy zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych
daje możliwość budowania więzi społecznych i poczucia wspólnego dobra. Perspektywa stabilizacji i bezpieczeństwa daje pewność ochrony majątku osobistego mieszkańców. Usprawnianie
procesów zarządzania, dbałość o istniejącą substancję mieszkaniową pozwoli na utrzymanie zasobów w dobrym stanie technicznym przez długie lata.

2. Szanse i zagrożenia
Szanse Spółdzielni na rozwój zależą zarówno od uwarunkowań zewnętrznych jak i wewnętrznych.
Spółdzielnia działając na rynku lokalnym od 1990 roku ma ugruntowaną pozycję i znaną markę. Będąc znaczącym inwestorem na bydgoskim rynku nowych mieszkań stanowi poważną konkurencję
dla developerów i jest regulatorem cen. Niewątpliwie fakt permanentnego budowania jest poważną szansą na dalszy rozwój.
Przedsiębiorstwo działające w warunkach rynkowych narażone jest na działanie czynników zewnętrznych. Zagrożeń można spodziewać się od czynników organizujących ład prawny w otoczeniu
Spółdzielni. Brak inwestycji samorządowych w bezpośrednim otoczeniu stanowi, że spółdzielcy skazani są tylko na własne działania rozwojowe. Negatywne uwarunkowanie zewnętrzne to również
permanentna zmiana prawa regulującego funkcjonowanie Spółdzielni.
Koszty eksploatacji lokali i bieżącego zarządzania w 70% są niezależne od działań Spółdzielni.
Brak wpływu Spółdzielni na koszty mediów i podatków wraz ze znaczącym zubożeniem społeczeństwa to kolejne negatywne, niezależne czynniki mające wpływ na poziom rozwoju.
Innymi istotnymi zagrożeniami są procesy wewnętrzne takie jak powstawanie konfliktów sąsiedzkich, zadłużenie mieszkańców, dewastacja zasobów i terenów otaczających nieruchomości.

3. Cele strategiczne

•
•
•
•
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Podstawowe cele działania Spółdzielni na lata 2018 – 2020:
osiągnięcie wysokiego poziomu jakości pracy, poprzez usprawnianie i unowocześnianie procesów
zarządzania zasobami mieszkaniowymi na poziomie gwarantującym wysokie zadowolenie Członków i pozostałych użytkowników lokali,
dbałość o zasoby mieszkaniowe i otoczenie wraz z konsekwentnym realizowaniem planów
remontowych,
dbałość o ciągły przyrost zasobów poprzez prowadzenie inwestycji budownictwa mieszkaniowego
i zapewnienie nowych mieszkań dla zaspokajania potrzeb mieszkaniowych Członków Spółdzielni,
utrzymanie dobrej bieżącej płynności finansowej pozwalającej na terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań,
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•
•
•
•

realizowanie zamierzeń zmierzających do renowacji zasobów, instalacji i wyposażenia
technicznego,
prowadzenie działań termorenowacyjnych i modernizacji instalacji i urządzeń, skutkujących
oszczędnościami w kosztach zużycia energii cieplnej,
poprawa bezpieczeństwa w budynkach mieszkalnych i ich otoczeniu,
prowadzenie polityki informacyjnej wspomagającej propagowanie idei spółdzielczych.

4. Kierunki rozwoju w obrębie poszczególnych celów
a. Członek Spółdzielni i jego rola w Spółdzielni
• doskonalenie struktury organizacyjnej dla osiągnięcia maksymalnej efektywności obsługi,
• doskonalenie komunikacji głównie w formie elektronicznej,
• propagowanie zasad solidaryzmu i wspieranie inicjatyw
cych na celu polepszenie warunków zamieszkiwania,

mieszkańców

mają-

• tworzenie warunków, także instytucjonalnych, dla łagodzenia sporów i konfliktów sąsiedzkich,
• współdziałanie z organami porządku publicznego we wszystkich sprawach dotyczących użytkowników lokali i ich mienia.
b. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
• zbudowanie i cykliczne aktualizowanie wieloletniego programu remontów przy udziale mieszkańców,
• realizowanie remontów zmniejszających energochłonność budynków,
• realizowanie działań zmierzających do ograniczenia i racjonalizacji zużycia mediów w tym przez wykorzystanie najnowocześniejszej techniki,
• dbanie o tereny zielone stanowiące część wspólną nieruchomości, a będące wizytówką Spółdzielni,
• doskonalenie infrastruktury technicznej otaczającej zasoby mieszkaniowe Spółdzielni poprzez jej remontowanie i modernizację.
c. Rozwój poprzez inwestycje
Inwestycje są ważną częścią działalności gospodarczej Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy i stanowią o jej rozwoju oraz znaczeniu na lokalnym rynku. Wnoszą też istotny
wkład w bieżące życie mieszkańców i rozwój Miasta Bydgoszczy.
Budowanie nowych mieszkań stało się podstawą bytu gospodarczego Spółdzielni w latach 90-tych
XX wieku. Kształtowanie wielkości inwestycji w poszczególnych latach uzależnione było od podaży mieszkań i popytu rynkowego. Zasadą jest budowanie mieszkań tylko i wyłącznie dla Członków
Spółdzielni w celu zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych. Ta zasada została utrzymana również w ostatnich latach.
Cele jakie przyświecają idei budowania mieszkań dla Członków Spółdzielni to:
• budowanie nowych mieszkań bez zysku deweloperskiego,
• pozyskanie nowych Członków i kolejnych nieruchomości do zarządzania i eksploatacji,
co daje możliwości obniżania jednostkowych kosztów stałych utrzymania nieruchomości,
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• systematyczny przyrost zasobów pozwalający na zwiększanie przychodów w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
• przyrost odpisu na fundusz remontowy.
d. Zadania inwestycyjne realizowane w latach 2017-2018
• Zaświat 28, 30, 32 – budowa 101 mieszkań i 77 miejsc postojowych w garażach
wielostanowiskowych,
• Zaświat 34, 36 - budowa 79 mieszkań i 40 miejsc postojowych w garażach
wielostanowiskowych.
e. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach kolejnych
• Zaświat 5 - budowa 170 mieszkań i 40 miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych,
• Świecka - budowa 399 mieszkań i 150 miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych (pod warunkiem pozyskania kolejnych działek budowlanych).
f. Polityka informacyjna
• aktualizacja danych osobowych wymaganych do korespondencji elektronicznej i doskonalenie tej formy komunikacji z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych,
• wykorzystywanie poczty mailowej i sms-ów do przekazywania bezpośredniej, szybkiej informacji,
• aktualizacja strony internetowej www.psm.bydgoszcz.pl,
• przekazywanie wiadomości poprzez facebook-a jako bezpośredniej formy informacji o Spółdzielni i jej działaniu.

5. Źródła finansowania realizacji celów
a. Członek Spółdzielni i jego rola w Spółdzielni
Część celów zostanie zrealizowana bezkosztowo w ramach istniejącego porządku prawnego, a część kosztów zostanie pokryta w ramach dotacji na działalność samorządową
z przychodów działalności inwestycyjnej i nie będzie stanowiła bezpośredniego obciążenia mieszkańców. Większość zadań będzie realizowana w ramach zmian organizacyjnych
i we współpracy z mieszkańcami.
b. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
Stawki utrzymania i konserwacji ustalane są indywidualnie dla każdej nieruchomości według
rzeczywistych kosztów ich utrzymania. Stawki odpisu na fundusz remontowy są adekwatne do potrzeb remontowych nieruchomości i z tego funduszu będą prowadzone prace
remontowe. Możliwe jest zasilanie funduszu remontowego dodatkowymi środkami z zysku Spółdzielni, ale wymaga to decyzji Walnego Zgromadzenia w każdym roku gospodarczym.
c. Inwestycje
Planując kolejne etapy inwestycji uwzględniane są elementy podaży i popytu rynkowego
na nowe mieszkania. Przygotowanie każdego, kolejnego zadania inwestycyjnego
wymaga poniesienia nakładów początkowych takich jak zakup działki, projekt
i przygotowanie inwestycji. Koszt tych działań stanowi ca 20 do 30% całości nakładów
inwestycyjnych. Źródłem finansowania tych kosztów są przejściowo zaangażowane środki własne oraz kredyty bankowe. Wolne środki własne to fundusz zasobowy, fundusz
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udziałowy, część funduszu remontowego i chwilowe nadwyżki eksploatacyjne. Inwestycje
w trakcie realizacji finansowane będą z wkładów budowlanych wnoszonych przez przyszłych użytkowników lokali oraz celowego kredytu inwestycyjnego.
Wykorzystywanie środków własnych na inwestycje będzie odbywać się pod stałą
kontrolą Zarządu, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa bieżącej działalności eksploatacyjnej.
Zgoda na zaciąganie kredytów na zakup gruntów i realizację inwestycji, zgodnie z zakresem kompetencji określonych Statutem, będzie udzielona każdorazowo przez Radę
Nadzorczą stosowną uchwałą, a ich zabezpieczeniem może być jedynie majątek Spółdzielni oraz grunty i zasoby nie zamieszkałe.

6. Kontrola realizacji kierunków rozwoju
a. kontrolowanie realizacji kierunków rozwoju przez Radę Nadzorczą Spółdzielni
w ramach uprawnień statutowych,
b. okresowe sprawozdania Zarządu przedstawiane Radzie Nadzorczej z realizacji
planów rzeczowo – finansowych,
c. utrzymanie bezpiecznego poziomu płynności finansowej, pozwalającej na bieżące
regulowanie wszystkich zobowiązań Spółdzielni,
d. zapewnienie bezpieczeństwa inwestowanych środków poprzez dostosowanie wielkości zadań inwestycyjnych do aktualnej sytuacji popytowej na rynku.

7. Organizacyjno - finansowe założenia inwestycji na lata 2018 – 2020
Przedsięwzięcia inwestycyjne – budowanie nowych mieszkań wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowią realizację kolejnych uchwał Walnego Zgromadzenia PSM „Kierunki Rozwoju PSM”.

•
•
•
•

Założenia organizacyjno - finansowe inwestycji określają:
krąg nabywców,
standard techniczny i funkcjonalny budynków i lokali,
źródła finansowania,
organizację procesu inwestycyjnego.

Opis inwestycji:
Zadania w trakcie realizacji:
1.

Zaświat 28 - 36
1.1. Opis przedsięwzięcia inwestycyjnego
Osiedle pn. „Leśny Zakątek 2” z 5 budynkami wielorodzinnymi. Łącznie zostanie wybudowane 198 mieszkań i 127 miejsc postojowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
1.2. Plan finansowy
Planowany koszt całej inwestycji to kwota 50.162.450,00 zł, średnia cena sprzedaży
mieszkań 4.690 zł/m2.
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1.3. Termin realizacji i zaawansowanie
Realizacja inwestycji została rozpoczęta w roku 2016. Budowa trzech pierwszych
budynków zostanie zakończona w 2018 roku. Kolejne dwa budynki są w realizacji i zostaną zakończone w 2020 roku.
1.4. Ocena efektywności inwestycji
Trzy budynki zostaną przyjęte do eksploatacji w 2018 roku. Natomiast kolejne budynki w latach 2019 - 2020. Cała inwestycja przysporzy powiększenia zasobów
Spółdzielni o 11.049,32 m2, co odpowiada 8,28% obecnych zasobów mieszkaniowych.
Zadania przyszłe
1.

Zaświat 5
1.1. Opis przedsięwzięcia inwestycyjnego
Zaświat 5 to działka o powierzchni 1,2 ha pozwalająca na wybudowanie ca 208 mieszkań. Teren jest przyległy do działek będących w posiadaniu PSM.
1.2. Planowane koszty inwestycji
Planowany koszt inwestycji to kwota 59.000.000 zł przy średniej cenie sprzedaży mieszkań 4.850 zł/m2.
1.3. Planowany termin realizacji
Proces projektowania budynków rozpoczął się na przełomie 2017 i 2018 roku. Planowany termin początku inwestycji to II kwartał 2019 roku. Może zostać on przyspieszony
jeśli rynek nowych mieszkań będzie dalej wskazywał na dobry popyt i dobrą, jak obecnie, koniunkturę.
1.4. Ocena efektywności inwestycji
Szacunkowa efektywność
o ca 10.580 m2.

inwestycji to przyrost eksploatowanych zasobów

Inne przedsięwzięcia
1.1. Opis przedsięwzięcia inwestycyjnego,
Planowane w latach poprzednich zakupy nowych działek na osiedlach przylegających do naszych osiedli nie doszły do skutku. Obecnie oferowane ceny gruntów
odbiegają od oczekiwań Spółdzielni. Cena netto 1.000,00 zł/m2 gruntu nie gwarantuje osiągnięcia relatywnie niskich cen nowych mieszkań.
Zarząd widzi konieczność powiększania zasobów Spółdzielni. Dalsze planowanie kolejnych inwestycji i ich realizacja możliwe będą po pozyskaniu terenów.
I.

Krąg osób, na rzecz których ustanawiane będą tytuły prawne do lokali w ramach realizowanej inwestycji
Oferta mieszkaniowa skierowana jest do nieograniczonego kręgu osób fizycznych i prawnych posiadających możliwość wpłacenia pełnego wkładu budowlanego w czasie trwania inwestycji. Jedynym
ograniczeniem formalnym jest konieczność bycia Członkiem naszej Spółdzielni.
Oferta na indywidualne miejsca garażowe w części podziemnej budynku skierowana będzie do
ograniczonego kręgu osób tj. do osób fizycznych i prawnych, które zawarły umowę na budowę lokalu mieszkalnego w planowanej inwestycji.
Nie prowadzimy działalności deweloperskiej mimo, że ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych dopuszcza taką formę działalności. Zatem w kręgu nabywców mieszkań i lokali mogą znaleźć się
jedynie Członkowie Spółdzielni i ich rodziny.
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II.

Standard techniczny i funkcjonalno - użytkowy budynku i jego otoczenia

1.

Budynek
a.
Konstrukcja i posadowienie budynku wg projektu.
b.
Ściany z Porotermu lub SILKI.
c.
Stolarka okienna i drzwiowa na klatkach schodowych aluminiowa lub PCV.
d.
Lokal użytkowy – garaż wielostanowiskowy posadzka przemysłowa z utwardzoną warstwą wierzchnią.
Technika
a.
Pomiar zużycia wody poprzez wodomierze ze zdalnym odczytem.
b.
Liczniki ciepła ze zdalnym odczytem.
c.
Windy.
d.
Masterkey – system 1 klucza.
e.
Domofony z instalacją przystosowaną do wideodomofonów.
f.
Instalacja telefoniczna i telewizji kablowej – umożliwiająca dostarczenie sygnału przez niezależnych operatorów.
Otoczenie zewnętrzne
a.
Tereny zielone i mała architektura oraz bezpieczny plac zabaw.
b.
Ciągi piesze, parkingi oraz place manewrowe utwardzone najczęściej kostką Pol - Bruk.
Wykończenie klatki schodowej według odrębnego uzgodnienia z uwzględnieniem
a.
Indywidualnie zaprojektowane wnętrza klatek schodowych.
b.
Biegi i spoczniki oraz cokoliki wykończone płytkami gresowymi wysokiej jakości.
c.
Ściany - tynk gipsowy.

2.

3.

4.

III.

Standard techniczny i funkcjonalno - użytkowy lokali

1.

Stan wykończenia wewnątrz lokali:
a.
Wykończenie ścian i sufitów - tynki gipsowe.
b.
Bez osadzenia stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz białego montażu.
c.
Stolarka okienna i drzwiowa balkonowa PCV współczynnik przenikania ciepła U≤1,1 w odniesieniu do oszklenia z parapetami z konglomeratu marmurowego.
d.
Drzwi wejściowe do mieszkań - antywłamaniowe klasy C.
e.
Podłogi - podłoże betonowe.
f.
Grzejniki płytowe.
g.
Opomiarowanie:
• wodomierze z odczytem radiowym,
• liczniki ciepła z odczytem radiowym,
• instalacje c.o, wod. - kan., elektryczna, ochrony od porażeń, wideodomofonowa, punkty świetlne zakończone kostką podłączeniową, osprzęt elektryczny – standardowy.

2.

Standard wykończenia lokali usługowych.
Stan wykończenia lokali usługowych analogiczny jak lokali mieszkalnych. Właściciele lokali usługowych będą zobowiązani dokonać adaptacji pomieszczeń do potrzeb swojej działalności
na własny koszt.

IV.

Zasady i źródła finansowania inwestycji
Finansowanie każdej inwestycji odbywa się z wolnych środków Spółdzielni, kredytów komercyjnych
zaciąganych w bankach, kredytu kupieckiego od wykonawcy robót budowlanych i środków własnych Członków Spółdzielni - przyszłych właścicieli lokali.
W początkowej fazie inwestycji tj. zakupu gruntu, prac przygotowawczych, prac projektowych wykorzystuje się finansowanie ze środków własnych Spółdzielni. Źródłem pokrycia wydatków są środki
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funduszu zasobowego, funduszu udziałowego i czasowo wolne środki z funduszu remontowego oraz
działalności eksploatacyjnej Spółdzielni. Wykorzystywanie tych środków ograniczane jest do niezbędnej ilości i tylko na krótki okres czasu.
Dodatkowym wsparciem są kredyty inwestycyjne na zakup działek i prace przygotowawcze. Podstawowym źródłem finansowania inwestycji są wkłady budowlane wynikające z umów
o budowę lokali. Źródłem uzupełniającym bieżące finansowanie inwestycji jest kredyt kupiecki
u bezpośredniego wykonawcy robót budowlano - montażowych, a sposób i wysokość tego kredytu wpisana jest w umowę.
Przyszli właściciele przy podpisywaniu umowy o budowę lokalu są zobowiązani wnieść opłatę w wysokości:
• 10% wartości lokalu,
• pozostałe środki wnoszone są przez przyszłych właścicieli w ratach, na warunkach określonych w umowie, przy czym wysokość rat i częstotliwość ich wnoszenia odpowiada
postępowi robót budowlano - montażowych na budowie.
Przed zakończeniem inwestycji wszystkie środki poza wkładami budowlanymi takie jak pożyczki,
kredyty itp. zostaną rozliczone i zwrócone, a nowo wybudowana nieruchomość wolna będzie od jakichkolwiek obciążeń.
Lokale mieszkalne i garaże będą budowane na zasadach odrębnej własności i tylko dla Członków Spółdzielni. Ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i lokali
użytkowych obejmują wszystkie faktycznie poniesione bezpośrednie i pośrednie koszty budowy. Ponadto ceny te obejmują koszty obsługi działalności inwestycyjnej, koszty reklamy i koszty sprzedaży.
V.

Organizacja obsługi procesu inwestycyjnego i wybór wykonawcy zadania inwestycyjnego
Decyzje o zakupie działek, zaciągnięciu kredytu inwestycyjnego i sposobie jego zabezpieczenia, a także decyzje o rozpoczęciu inwestycji, zatwierdzeniu kalkulacji wstępnej, ustaleniu
wstępnej ceny sprzedaży lokali oraz zatwierdzeniu rozliczenia końcowego inwestycji podejmuje w formie uchwał Rada Nadzorcza PSM.
Czynności związane z organizacją, przygotowaniem i realizacją obsługi procesu inwestycyjnego wykonywane są we własnym zakresie przez pracowników Spółdzielni z wyłączeniem czynności
nadzoru inwestorskiego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego wybrani są w trybie ofertowo - negocjacyjnym jako osoby fizyczne lub wyspecjalizowany podmiot gospodarczy.
Wybór wykonawcy zadania inwestycyjnego następuje w drodze przetargu nieograniczonego lub
zaproszenia do składania ofert w trybie przetargu ofertowego, zgodnie z obowiązującymi Regulaminami. Każde odstępstwo od zasad określonych w Regulaminie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
W znaczącej większości inwestycji wybór wykonawcy wiąże się z powierzeniem mu roli Generalnego Wykonawcy.
Prowadzenie rozliczania inwestycji, ustalanie końcowych wartości wkładów budowlanych, rozliczanie robót dodatkowych i zaniechanych, doradztwo w zakresie aranżacji wnętrz to czynności
wykonywane przez pracowników Spółdzielni.
Po zakończeniu inwestycji, uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu i końcowym rozliczeniu zadania inwestycyjnego budynek przekazywany jest do eksploatacji.

Założenia planu remontów na lata 2018 – 2020
1.
2.
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Roczny odpis środków na fundusz remontowy wszystkich nieruchomości wynosi obecnie 1.775.820,92 zł.
Zasady gromadzenia i wydatkowania środków określa Regulamin Funduszu remontowego przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej.

IV. Kierunki działania i rozwoju Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy na lata 2018-2020

3.

•
•
•
•
•
•
•

4.

Nadrzędne cele wydatków z funduszu remontowego to:
zmniejszanie energochłonności budynków i zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej,
poprawa bezpieczeństwa w częściach wspólnych budynków tj. dróg, chodników, placów zabaw,
remonty balkonów,
remonty elewacji,
remonty dachów,
remont i modernizacja wewnętrznych instalacji budynków głównie co i cw oraz kanalizacji umożliwiających ich efektywniejsze wykorzystanie,
modernizacje terenów zielonych zarówno w zakresie nowych nasadzeń roślin jak i sposobu podlewania pozwalający na utrzymanie zieleni we właściwym stanie wegetacji.
Plan rzeczowy remontów został poddany konsultacjom z mieszkańcami. To pozwoli spełnić oczekiwania użytkowników nieruchomości i zrealizować najpilniejsze naprawy.
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