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W miesięczniku „Domy Spółdzielcze” nr 5/726 z maja 2011 r. 
zamieszczona została odpowiedź, jakiej Pan Krzysztof Dziewior
udzielił jednemu z zarządców wspólnoty mieszkaniowej, proszącemu 
o poradę w rozwiązaniu niektórych problemów dotyczących 
rozliczania kosztów centralnego ogrzewania na podstawie 
wskazań nagrzejnikowych podzielników kosztów.

Odpowiedê PT Autora jest ogólna, krótka i niestety ca∏kowi-
cie b∏´dna. Jako Stowarzyszenie  ds. Rozliczania Energii jeste-
Êmy zobowiàzani z ca∏à mocà zaprotestowaç przeciwko tre-
Êci tej odpowiedzi. 

Pierwsze stwierdzenie: „Podzielnik kosztów jest wy-
mys∏em firm zachodnich, które zbierajà w Polsce z tego
tytu∏u ˝niwa”.

Komentarz:

Nagrzejnikowe podzielniki kosztów ogrzewania stosowane
by∏y w Polsce od lat 30. XX w., a ich przydatnoÊç potwierdzi∏
w roku 1936 Pierwszy Zjazd Ogrzewników Polskich. 
II Wojna Êwiatowa, a nast´pnie okres realnego socjalizmu,
zastàpi∏y mechanizmy rynkowe najpierw drastycznà regla-
mentacjà dost´pu do wszelkich towarów, w tym noÊników
energii (w okresie wojny mieszkania by∏y niedogrzane lub 
w ogóle nieogrzewane – nie by∏o wi´c co dzieliç), a nast´pnie
systemem nakazowo-rozdzielczym, w którym wykorzystywa-
∏o si´ to, co w∏adza da∏a, a oszcz´dzanie mog∏o w efekcie
przynieÊç zmniejszenie przydzia∏u na kolejny okres. Powrót
do gospodarki opartej na zdrowych zasadach rynku – ka˝dy
p∏aci za zu˝yte przez siebie towary, a wszelkie postacie energii,
w tym ciep∏o, sà towarem – wymusi∏y potrzeb´ rozliczania
kosztów ogrzewania w budynkach wielolokalowych zgodnie
z indywidualnym zu˝yciem (˝eby nie by∏o wàtpliwoÊci, ˝e ciep∏o
jest towarem – radzimy zajrzeç do ustawy Kodeks Cywilny).
Rozliczanie kosztów ogrzewania w budynkach wielolokalowych

wed∏ug indywidualnego zu˝ycia rozpocz´∏o si´ w Polsce 
w 1992 r., ale ju˝ w 1991 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
w uchwale z dnia 14 wrzeÊnia 1991 r. w sprawie powszech-
nego wprowadzenia indywidualnego rozliczania iloÊci dostar-
czonej energii cieplnej, okreÊli∏ kierunki wdra˝ania systemu
opomiarowania dostaw ciep∏a do lokali [MP z 1991 r. Nr 10,
poz. 218].

Systemy rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie wskazaƒ
nagrzejnikowych podzielników kosztów funkcjonujà w Polsce
na podstawie obowiàzujàcego prawa oraz wed∏ug zasad
okreÊlonych w Normach PN-EN 834 oraz PN-EN 835. Syste-
mami rozliczeƒ wed∏ug indywidualnego zu˝ycia obj´tych jest
ponad 3 mln mieszkaƒ. Us∏ugi rozliczania kosztów ciep∏a
w budynkach wielolokalowych, na zlecenie zarzàdców tych

budynków, wykonujà firmy  majàce swojà siedzib´ w Polsce
i tu p∏acàce  podatki. Cz´Êç z nich powsta∏a jako spó∏ki – córki
przedsi´biorstw zagranicznych wyspecjalizowanych w tego
typu dzia∏alnoÊci od kilkudziesi´ciu lat. Jest to naturalna kon-
sekwencja ponad 50-letniego opóênienia technologicznego
w tej dziedzinie w naszym kraju, z powodów, o których by∏a
wczeÊniej mowa. RównoczeÊnie pami´taç nale˝y, ˝e na tym
obszarze naszego rynku dzia∏ajà równie˝ polskie firmy, które
nie majà powiàzaƒ kapita∏owych z firmami zagranicznymi.
Nie b´dziemy wymieniali tych przedsi´biorstw, aby uniknàç
posàdzenia o kryptoreklam´. 

Drugie stwierdzenie: „Jestem wrogiem takiego rozli-
czania. Proponuj´ odejÊcie od takiego dzielenia kosztów
centralnego ogrzewania”.
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BLOK CIEP¸OWNICZY

Komentarz:
O gustach si´ nie dyskutuje. Wróg to wróg – jego zbójeckie
prawo! Natomiast propozycja odejÊcia od dzielenia kosztów
zgodnie z indywidualnym zu˝yciem, niestety  narusza obo-
wiàzujàce w Polsce prawo i mo˝e byç potraktowana jako 
nawo∏ywanie do pope∏nienia przest´pstwa. 

Nale˝y zatem przypomnieç, znane zarzàdcom budynków, ale jak
widaç nie PT Autorowi, przepisy w tym zakresie: ustaw´ 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 89/06
poz. 625, Nr 104/06 poz. 708, Nr 158/06 poz. 1123).

Trzecie stwierdzenie: „Niestety problem powsta∏ na
w∏asne ˝yczenie. Proponuj´ odejÊcie od tego sposobu
rozliczania stosownà uchwa∏à, jest tylko pytanie, czy
uchwa∏a ta zostanie przeg∏osowana”.

Komentarz:

Jak widaç, w kolejnym zdaniu, PT Autor w dalszym ciàgu na-
wo∏uje do ∏amania prawa przez zarzàdc´ budynku. Warto 
w tym miejscu zwróciç uwag´, ˝e jakakolwiek uchwa∏a
wspólnoty mieszkaniowej lub walnego zebrania cz∏onków
spó∏dzielni mieszkaniowej jest z mocy prawa niewa˝na, je˝eli
jest sprzeczna z obowiàzujàcym porzàdkiem prawnym, okre-
Êlonym w ustawach i wydanych z ich upowa˝nienia rozpo-
rzàdzeniach w∏aÊciwych ministrów.

Czwarte stwierdzenie: „Nale˝y pami´taç o tym, ˝e w∏a-
Êciciel lokalu ma prawo zakr´ciç swoje grzejniki. Robi´
to zresztà sam, choç  nie mam podzielników ciep∏a, lecz
licznik w swoim lokalu mieszkalnym”.

Komentarz:

Niestety, PT Autor myli si´. Obowiàzuje go bowiem, jak
zresztà wszystkich innych u˝ytkowników lokali, Rozporzà-
dzenie Ministra Spraw wewn´trznych i Administracji z dnia
16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych u˝yt-
kowania budynków mieszkalnych [Dz. U. z 1999 r. Nr 74,
poz. 836 z póên. zm.]. 

Ca∏kowite wy∏àczenie grzejników w lokalu, czym chwali si´
PT Autor, na pewno narusza wymagania ppkt. 2 oraz 3 cyto-
wanego przepisu, sprzyja bowiem zawilgoceniu lokalu. 

Autor nie rozumie tak˝e, ˝e ciep∏omierz lokalowy zainstalo-
wany w jego lokalu jest te˝ tylko podzielnikiem kosztów, 
albowiem nie jest uk∏adem pomiarowo-rozliczeniowym, 
który s∏u˝y do rozliczenia z przedsi´biorstwem energetycznym,
a s∏u˝y jedynie do ustalenia przez zarzàdc´ udzia∏u kosztów
ogrzewania jego lokalu w kosztach ogrzewania ca∏ego budynku.

Nie rozumie tak˝e, ˝e wy∏àczajàc grzejniki „karmi si´” cie-
p∏em od sàsiadów, a to, czy ma ciep∏omierz czy nagrzejniko-
we podzielniki kosztów, nie ma w tym przypadku znaczenia.

Wymagania cytowanego rozporzàdzenia powinny byç 
przekazane przez zarzàdc´ budynku u˝ytkownikom lokali 
w formie regulaminu u˝ytkowania lokali. 

Zacytowane ostatnie dwa zdania z odpowiedzi  PT Autora,
udzielonej zarzàdcy budynku, wià˝à si´ z problemem, który
ten zarzàdca podnosi. Spotka∏ si´ on bowiem ze zjawiskiem
nadmiernego oszcz´dzania, powodujàcego zwi´kszonà
transmisj´ ciep∏a pomi´dzy sàsiadujàcymi lokalami oraz za-
wilgoceniem tych lokali, których mieszkaƒcy nadmiernie ob-
ni˝ajà temperatur´ eksploatacyjnà w pomieszczeniach. Rów-
noczeÊnie, jak podaje,   mieszkaƒcy nie zgadzajà si´ na zain-
stalowanie zaworów termostatycznych ograniczajàcych obni-
˝anie temperatury w lokalu poni˝ej 16oC. Zarzàdca budynku
nie otrzyma∏ jednak w tej sprawie od PT Autora kompetent-
nej odpowiedzi. 

Wobec tego nale˝y przypomnieç kolejny,  powszechnie obo-
wiàzujàcy przepis, który reguluje to zagadnienie. Jest to Roz-
porzàdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç
budynki i ich usytuowanie [Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póên. zm.]. 

KONKLUZJA  

W myÊl obowiàzujàcego w Polsce prawa:

1Rozliczanie kosztów ogrzewania lokali w budynkach wie-
lolokalowych zgodnie z indywidualnym zu˝yciem – jest

obowiàzkowe (Prawo energetyczne).

2Budynki wielolokalowe powinny byç wyposa˝one w urzà-
dzenia umo˝liwiajàce rozliczanie kosztów ogrzewania zgod-

nie z indywidualnym zu˝yciem (Rozporzàdzenie o warunkach
technicznych dla budynków).

3Regulatory temperatury przy grzejnikach powinny unie-
mo˝liwiaç obni˝anie temperatury w pomieszczeniach po-

ni˝ej 160C (Rozporzàdzenie o warunkach technicznych dla
budynków). 

4U˝ytkownik lokalu jest zobowiàzany do utrzymywania 
w swoim lokalu warunków niepowodujàcych naruszenia

przepisów higieniczno-sanitarnych (Rozporzàdzenie w sprawie
warunków technicznych u˝ytkowania budynków).

Odpowiedê udzielona zarzàdcy wspólnoty mieszkaniowej
przez Pana Krzysztofa Huberta Dziewiora jest wi´c b∏´dna. 
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