
 

 

    

Wykaz telefonów i adresów mailowych do pracowników ZBMWykaz telefonów i adresów mailowych do pracowników ZBMWykaz telefonów i adresów mailowych do pracowników ZBMWykaz telefonów i adresów mailowych do pracowników ZBM    

DZIAŁ SPRAW LOKALOWYCHDZIAŁ SPRAW LOKALOWYCHDZIAŁ SPRAW LOKALOWYCHDZIAŁ SPRAW LOKALOWYCH    

TELEFON, MAIL SPRAWA 
94 34 09 113 

mtrojszczak@zbm.koszalin.pl 
najem socjalny lokalu, zamiany mieszkań 

94 340-91-13 
npanasiuk@zbm.koszalin.pl 

przydział lokalu mieszkalnego, przepisanie Umowy najmu lokalu 
mieszkalnego po zgonie/wyprowadzeniu dotychczasowego 

Najemcy, inne sprawy lokalowe 

94 340-91-14 
jklos@zbm.koszalin.pl 

wynajem lokali użytkowych i garaży, przydział dodatkowej 
powierzchni mieszkalnej, zasady wykupu lokali, inne sprawy 

lokalowe. 

DZIAŁ FINANSOWODZIAŁ FINANSOWODZIAŁ FINANSOWODZIAŁ FINANSOWO----KSIĘGOWYKSIĘGOWYKSIĘGOWYKSIĘGOWY    

94 34 09 174 
mkordowska@zbm.koszalin.pl 

informacje w sprawie wpłaty lub wypłaty kaucji 

94 34 09 172, 
arutkowska@zbm.koszalin.pl 

informacje w sprawie płatności za wystawione faktury za usługi 
pozostałe 

DZIAŁ WINDYKACYNODZIAŁ WINDYKACYNODZIAŁ WINDYKACYNODZIAŁ WINDYKACYNO----PRAWNYPRAWNYPRAWNYPRAWNY    

94 3409-195 
kgonciarek@zbm.koszalin.pl 

Biuro obsługi, windykacja należności, ustalenie salda – zaległość, 
nadpłata; 

94 3409-169 
adudojc@zbm.koszalin.pl 

windykacja należności - lokale użytkowe 

94 3409-168 
mprotosewicz@zbm.koszalin.p

l 

windykacja należności, ustalenie salda - zaległość, nadpłata, 
 

94 3409-167 
bmackiewicz@zbm.koszalin.pl 

windykacja należności, ustalenie salda - zaległość, nadpłata 
 

94 3409-190 
abielecka@zbm.koszalin.pl 

Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze 
 

DZIAŁ CZYNSZÓW I ROZLICZEŃDZIAŁ CZYNSZÓW I ROZLICZEŃDZIAŁ CZYNSZÓW I ROZLICZEŃDZIAŁ CZYNSZÓW I ROZLICZEŃ    

94 3 409 184 
edurda@zbm.koszalin.pl 

rozliczenia wody i ścieków 

94 3 409 178 
wcyrklewicz@zbm.koszalin.pl 

rozliczenia centralnego ogrzewania 

94 3 409 162  
 igrot-kilar@zbm.koszalin.pl 

faktury za lokale użytkowe 

DZIAŁ EKSPLOATACYJNODZIAŁ EKSPLOATACYJNODZIAŁ EKSPLOATACYJNODZIAŁ EKSPLOATACYJNO----TECHNICZNYTECHNICZNYTECHNICZNYTECHNICZNY    

tel. 94-34-09-141 
 

sekretariat działu EET, korespondencja, udzielanie informacji 

94-34-09-140 
aadamczyk@zbm.koszalin.pl 

Kierownik działu EET,  - Anna Adamczyk 

dawny rejon ZGM-1 
 tel. 94-34-09-137 

usługi konserwacyjne budowlane w budynkach 100 % gminnych 
oraz w lokalach gminnych we wspólnotach mieszkaniowych (bez 



 

 

dawny rejon ZGM-4 
 tel. 94-34-09-143 

części wspólnych); przestawienie pieców kaflowych, zgłoszenia 
nieprawidłowego ich funkcjonowania 

dawny rejon ZGM-1  
 tel. 94-34-09-135 
dawny rejon ZGM-4 

 tel. 94-34-09-134
 tel. 94-34-09-139 

usługi konserwacyjne instalacje wodne, kanalizacyjne, gazowe w 
budynkach 100 % gminnych oraz w lokalach gminnych we 

wspólnotach mieszkaniowych (bez części wspólnych),  
plombowanie wodomierzy,  sprawy kominiarskie w tym: opinie 

kominiarskie, wentylacja, wkłady kominowe, przeglądy kominiarskie 
i gazowe, dźwigi – konserwacja 

tel. 94-34-09-133 
domofony (montaż nowych, konserwacja i naprawa istniejących), 

anteny (TKK +  azarty) przywrócenie sygnału, montaż gniazd 
abonenckich dla nowych najemców, place zabaw 

tel. 94-34-09-136 tereny gminne – drogi, chodniki, znaki drogowe, stan nawierzchni 

tel. 94-34-09-142 
sprawy dotyczące: drzwi, podłóg, stolarki okiennej – kwalifikacja do 

wymiany, reklamacje, odbiory, dzierżawy ogródków, reklamy,  
City Box, szalety 

tel. 94-34-09-138 
współpraca z zarządcami wspólnot mieszkaniowych obcych (bez 

spraw technicznych 
tel. 94-34-09-146 

 
remonty lokali na koszt własny, wnioski o wykup lokali, rozliczanie 

kosztów remontów ( okna drzwi podłogi) 

DZIAŁ EKSPLOATACYJNODZIAŁ EKSPLOATACYJNODZIAŁ EKSPLOATACYJNODZIAŁ EKSPLOATACYJNO----ADMINISTRACYJNYADMINISTRACYJNYADMINISTRACYJNYADMINISTRACYJNY    

94 3409 -101 
amarcinkowska@zbm.koszalin.

pl 

sprawy administracyjne związane z bieżąca eksploatacją lokali i 
budynków, utrzymanie czystości, wycinka drzew 

94 3409 -103 
amarcinkowska@zbm.koszalin.

pl 

sprawy administracyjne związane z bieżąca eksploatacją lokali i 
budynków utrzymanie czystości, wycinka drzew 

DZIAŁ ORGANIZACYJNODZIAŁ ORGANIZACYJNODZIAŁ ORGANIZACYJNODZIAŁ ORGANIZACYJNO----ADMINISTRACYJNYADMINISTRACYJNYADMINISTRACYJNYADMINISTRACYJNY    

94 34 09 100 
zbm@zbm.koszalin.pl 

Sekretariat 

94 34 09 152 
mzarebska@zbm.koszalin.pl 

Szkody, odszkodowania, sprawy kadrowe 

94 34 09 150 
arybakowicz@zbm.koszalin.pl 

Kierownik działu, sprawy dotyczące punktu kancelaryjnego 

BIURO ZAMÓWIEBIURO ZAMÓWIEBIURO ZAMÓWIEBIURO ZAMÓWIEŃŃŃŃ    PUBLICZNYCHPUBLICZNYCHPUBLICZNYCHPUBLICZNYCH    

94 34 09 129 
kfusiek@zbm.koszalin.pl 

sprawy związane z przetargami, zapytaniami ofertowymi, wyborem 
oferty itp. 

DZIAŁ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCHDZIAŁ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCHDZIAŁ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCHDZIAŁ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH    

94 34 09 182 / 94 34 09 186 
wspolnoty@zbm.koszalin.pl 

Wszelkie sprawy dotyczące Wspólnot Mieszkaniowych 
zarządzanych przez ZBM 


