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Co składa się na nasze koszty ciepła?
rozliczanie kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych od zawsze stanowi 
problematyczną kwestię. o ile każdy z właścicieli czy użytkowników lokali posiada 
umowy zawarte np. z przedsiębiorstwami, zajmującymi się sprzedażą energii 
elektrycznej czy gazu i rozlicza się z nimi indywidualnie, na podstawie wskazań 
liczników poboru mediów, o tyle zupełnie inaczej wygląda to w przypadku ciepła.

Umowę sprzedaży z przedsiębiorstwem 
energetycznym zawiera zarządca budyn-
ku – Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
– i to na nim spoczywa obowiązek rozlicze-
nia kosztów ciepła, przy czym rejestracją, 
podziałem i rozliczaniem rzeczywistego 
zużycia kosztów energii przez mieszkań-
ców LSM w omawianym sezonie, zajmowała
się fi rma Techem.

Wysokość kosztów ustalono na podstawie 
faktur VAT, wystawionych przez Wojewódz-
kie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-
nej w Legnicy, a także w oparciu o koszty 
poniesione na utrzymanie własnych węzłów 
cieplnych oraz te, które są związane z eks-
ploatacją kotłowni przy nieruchomościach 
przy ul. Kwiatowej 6, Kazimierza Wielkiego 
27/29 i Ściegiennego 18 i 26.

Zaliczka wniesiona przez mieszkańców 
na centralne ogrzewanie w analizowanym 
sezonie wyniosła 9 656 947, zł, natomiast 
bezpośrednie koszty zamknęły się w kwo-
cie 10 569 877,68 zł (w poprzednim sezo-
nie było to 8 909 133 zł), co daje różnicę 
912 929,97 zł zł. Odrębnie ujmowane 
są koszty rozliczenia w wysokości 133 
161,11 zł (6 647,53 zł mniej niż w sezonie 
2019/2020).  

Bardzo duże znaczenie dla wysokości kosz-
tów ogrzewania miał fakt, że w okresie 
grzewczym 2020/2021 centralne ogrzewa-
nie zasobów Spółdzielni było uruchomio-
ne przez 8,5 miesiąca, a zazwyczaj ciepło 

płynie z naszych grzejników około 7 mie-
sięcy. Oprócz tego, jak w rozmowie z Ra-
diem Wrocław powiedział Marek Litwiński 
– Wiceprezes Zarządu WPEC:
- Jeżeli chodzi o rok 2021 to nastąpiły dwie 
regulacje taryfy. Pierwsza zmiana – wzrost 
stawek taryfowych był na poziomie oko-
ło 8,5%, natomiast druga zmiana – wzrost 
stawek był na poziomie około 11,62%. Pa-
trząc wstecz na pięć czy dziesięć lat, to ostat-
nia zima poprzedzająca ten okres obecny, 
była chłodniejsza. Marek Litwiń-
ski dodał, że wpływ tempera-
tur zewnętrznych odbił się również 
na fakturach za ciepło.

Za sezon 2020/2021 wyliczone zostały 
zwroty w wysokości 944 751,49 zł, które 
dotyczą  3 733 lokali oraz dopłaty na kwotę 
1 990 842,57 zł związane z 4 167 lokalami. 
Najwyższa dopłata to  6 106,37 (w sezonie 
2019/20 było to 5 976,77 zł), a najwyższy 
zwrot został wyliczony na kwotę 1 249,43 zł 
(w poprzednim sezonie – 1 548,81 zł).

Pamiętajmy, że koszt ogrzewania całe-
go budynku jest sumą kosztów stałych 
(niezależnych od zużycia energii) i kosz-
tów zmiennych (uzależnionych od zużycia). 
W przypadku energii dostarczanej 
z sieci miejskiej, kosztem stałym jest opłata 
za moc zamówioną i jej przesył (wyrażo-
ny w MW). Koszt zmienny to koszt energii 
zużytej na ogrzewanie budynku (wyrażo-
ny w GJ). Koszty zmienne odzwierciedlają 
również koszty ogrzewania pomieszczeń 

przeznaczonych do wspólnego użytku 
(suszarnie, korytarze, przedsionki klatek 
schodowych), które pobierają energię cały 
czas oraz pozyskanie ciepła z pionów. 
Są to również koszty ogrzewania łazienek.  
Łazienkowe grzejniki nie są opomiarowa-
ne, więc tendencja jest taka, że zawory  
ustawiane są na maksimum.

Koszty ciepła rozliczane są w proporcji 50% 
kosztów stałych do 50% kosztów zmien-
nych. Koszty stałe rozlicza się od metra 
kwadratowego mieszkania, natomiast kosz-
ty zmienne kalkulowane są na podstawie 
wskazań podzielników. Bardzo istotne jest 
to, że nie należy porównywać tych wielkości 
w odniesieniu do różnych nieruchomości, 
ponieważ każda z nich generuje inne koszty. 
Nie mamy również jednej ceny za jednostkę 
zużytego ciepła, wynikającą ze wskazań po-
dzielników, ponieważ one również ustalane 
są w odniesieniu do danej nieruchomości. 
Koszt jednostki wylicza się dzieląc ogólną 
sumę kosztów zmiennych w nieruchomo-
ści przez liczbę zużytych jednostek ciepła. 
Następnie oblicza się koszt indywidualny 
zużycia ciepła w danym mieszkaniu, mno-
żąc liczbę zużytych jednostek przez cenę 
jednostki, wyliczoną dla tej nieruchomości.

Jak zatem widać, rozliczenie ciepła nie jest 
sprawą prostą i może budzić wiele wąt-
pliwości, bo warunki techniczne w LSM 
nie pozwalają zamontować ciepłomierza 
dla każdego mieszkania z osobna i dlatego 
trzeba przyjąć inną, uwzględnioną w Prawie 
energetycznym metodę.
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Jan Szynalski - Prezes Zarządu LSM
 

Szanowni Państwo,
w 62. rocznicę utworzenia Legnickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej mieliśmy do czynienia z wyjątkową dla nas 
sytuacją. Rozliczenia kosztów ciepła zawsze powodu-
ją niezadowolenie części mieszkańców, co wyrażacie 
Państwo składając reklamacje, telefonując czy też przy-
chodząc na spotkania z Zarządem lub Radą Nadzorczą 
LSM, ale nigdy tak duża grupa mieszkańców nie spotkała 
się, by protestować pod siedzibą Spółdzielni. W związku 
z tym wydarzeniem oraz dużą liczbą zapytań z Państwa 
strony chciałbym przekazać Państwu merytoryczne 
uzasadnienie podejmowanych przez nas decyzji oraz 
wyjaśnić przyczyny wyższych niż dotychczas rozliczeń 
kosztów ciepła.

Rozumiem Państwa wzburzenie w związku z wyższymi 
dopłatami czy też niższymi niż wcześniej zwrotami zalicz-
ki na ogrzewanie, ale jednocześnie proszę o zrozumienie, 
że złożyło się na to kilka przyczyn:
• trwający 8,5 miesiąca okres grzewczy, który zazwy-
czaj trwa około 7 miesięcy oraz znacznie mroźniejsza 
niż w poprzednich latach zima;
• dwukrotny wzrost cen ciepła w trakcie okresu grzewcze-
go 2020/21 – łącznie około 20%;
• niska zaliczka na centralne ogrzewanie, która od 2010 
roku do lutego 2021 r. kształtowała się na poziomie 
około 2,00 zł/m2, a dopiero od marca 2021 r. została pod-
niesiona do 2,20 zł/m2; były jednymi z najniższych zaliczek 
wśród spółdzielni, zarządzających podobnymi zasobami 
do naszych, a tempo ich wzrostu nie nadążało za wzro-
stami cen ciepła.

Wszystkie te czynniki mają ogromny wpływ na wyso-
kość Państwa rachunków za centralne ogrzewanie, 

wszystko o rozliczaniu kosztów ciepła w lsm
przy czym musimy liczyć się z tym, że w najbliższym czasie 
zostaną zrealizowane zapowiadane już kolejne podwyżki 
cen ciepła.

Obowiązujące nas zasady powodują, że nie mamy 
możliwości pobierania większych kwot na poczet kosztów 
ciepła niż te, które są potrzebne do opłacenia stosownych 
faktur, a warto powiedzieć, że w poprzednim sezonie były 
miesiące, w których z WPEC otrzymywaliśmy faktury 
na kwoty nawet 1 milion zł wyższe niż całkowita wyso-
kość naliczanych miesięcznie zaliczek. Dlatego kłamie 
ten, kto twierdzi, że Zarząd lub Rada Nadzorcza mają 
jakiekolwiek korzyści z wyższych kwot na Państwa rozli-
czeniach. To po prostu nieprawda.

Bez względu na to, jakie informacje do Państwa dociera-
ją, z całą odpowiedzialnością chciałbym poinformować, 
że Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa jest podmiotem 
gospodarczym zarządzanym zgodnie z obowiązują-
cym prawem, co potwierdzają kontrole zewnętrzne, któ-
rym regularnie jesteśmy poddawani oraz dobra kondycja 
� nansowa, pozwalająca na bieżąco regulować wszelkie 
zobowiązania.

Mam nadzieję, że wiadomości zawarte na łamach pierw-
szego w tym roku wydania „Elesemki” sprawią, że rozlicze-
nie kosztów ciepła stanie się dla Państwa jasne, a w przy-
padku dalszych wątpliwości zachęcam do zadawania 
pytań, abyśmy wszystko mogli wyjaśnić.

WSTĘPNIAK
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w spółdzielni jest tak, jak chce większość
o wyborze metody rozliczania, fi rmie Techem i zapisach regulaminowych 
rozmawiamy z krzysztofem steligą – przewodniczącym komisji gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi rady nadzorczej lsm.

Co skłoniło rn do wyboru meTody rozliCzania 
koszTów CiePła Przez Podzielniki? były dyskusje
 na Ten TemaT Czy Też była To sPrawa oCzywisTa?
Rozmowy na ten temat zaczęły się na długo przed końcem okre-
su funkcjonowania podzielników fi rmy ISTA. Rada Nadzorcza 
musiała dokładnie poznać ten temat, aby podjąć dobrą decyzję 
o sposobie rozliczania ciepła w nowym, dziesięcioletnim okresie. 
W tym celu Komisja GZM, jako komisja branżowa, została zobo-
wiązana do dokładnego przygotowania materiałów do dyskusji
na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Zapoznaliśmy się zatem z dyrek-
tywami unijnymi, Prawem energetycznym, interpelacjami poselski-
mi oraz stanowiskiem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Są trzy sposoby rozliczania ciepła – według liczników ciepła, 
w przeliczeniu na powierzchnię mieszkania oraz według wskazań 
podzielników zamontowanych na grzejnikach w mieszkaniu. Rozli-
czanie według wskazań liczników ciepła możliwe jest, kiedy na etapie 
budowy wykona się odpowiednią instalację – nasze zasoby 
nie są w nią wyposażone. Zastanawialiśmy się zatem, który z dwóch 
pozostałych sposobów zagwarantuje spółdzielcom sprawiedli-
we rozliczanie ciepła i zapewni odpowiednią jego ilość do ogrza-
nia mieszkania. Równocześnie mieliśmy na uwadze, żeby przyjęty 
sposób rozliczania zabezpieczał przed marnowaniem ciepła.

Aby dowiedzieć się, jakie są koszty rozliczania ciepła na metry kwa-
dratowe, spotkaliśmy się z prezesem jednej z lubińskich spółdziel-
ni, która ma doświadczenie z tym sposobem  rozliczania. Wniosek 
po tym spotkaniu był jeden – rozliczanie ciepła w całej spół-
dzielni według powierzchni mieszkań powoduje, że zużywa 
się o ok. 30% więcej ciepła niż przy zastosowaniu podzielników. 
Jako przewodniczący Komisji GZM konsultowałem się również 
z Regionalnym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych 
w Zielonej Górze.

Na podstawie zebranych informacji, Rada Nadzorcza doszła 
do wniosku, że najlepszym sposobem rozliczania będzie zastoso-
wanie podzielników kosztów ciepła, przy jednoczesnym montażu 
zaworów termostatycznych +16oC. W związku z powyższym 
wszystkie lokale trzeba wyposażyć w te urządzenia. Przyjęcie 
takiego rozwiązania przez wszystkich mieszkańców pozwoli spra-
wiedliwie rozliczać ciepło, mieć w mieszkaniach takie temperatury, 
jak lubimy i równocześnie zapobiegać nadużyciom oraz 
niedogrzewaniu lokali.

Mam nadzieję, że wspólnie z mieszkańcami będziemy dążyć 
do jak najlepszego funkcjonowania obowiązującego nas systemu 
rozliczania ciepła. Mam świadomość, że mogą pojawić się proble-
my, które trudno było wcześniej przewidzieć, ale przy zrozumieniu
i wyrozumiałości mieszkańców uda nam się je pokonać.

Czy PrzedsTawiCiele rn uCzesTniCzyli w PraCaCh zwią-
zanyCh z PrzeTargiem na wymianę Podzielników?
Tak, uczestniczyliśmy w tych pracach jako obserwatorzy i chciał-
bym podkreślić, że fi rma Techem została wybrana zgodnie z zasa-

dami dotyczącymi rozstrzygnięć przetargu. Jest to fi rma, która dała 
najlepszą ofertę. Kilkukrotnie, jako członkowie Komisji GZM, brali-
śmy udział w spotkaniach Zarządu LSM z przedstawicielami Teche-
mu i z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że otrzymaliśmy 
rzetelne odpowiedzi na wszystkie postawione przez nas pyta-
nia oraz widać było  wolę współpracy z ich strony. A to są sprawy 
istotne, w sytuacji kiedy podpisuje się  umowę  na 10 lat.

GŁOS KOMISJI GZM 
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Czym w Pana oCenie różnią się Podzielniki TeChemu  
od TyCh sTosowanyCh Przez isTę?
Podzielnik Techemu pokazuje jednostkę podstawową z wpisanym 
współczynnikiem wyrównawczym, a podzielnik Isty pokazywał  
tylko jednostki podstawowe. Na druku rozliczenia Isty widać było 
trzy wartości: jednostkę podstawową, pierwszy współczynnik  
i drugi współczynnik. Na druku rozliczenia Techemu widać dwie 
wartości: jednostkę podstawową z uwzględnionym już pierwszym 
współczynnikiem i drugi współczynnik. Techem stosuje podzielniki, 
które programowane są na etapie montażu i wyświetlane przez nie 
jednostki pokazują wartości ze współczynnikiem uwzględniającym 
rodzaj i wielkość grzejnika. Dlatego nowe podzielniki wymagały  
nowego regulaminu rozliczania, a ten regulamin wymaga dostoso-
wania do obecnie obowiązujących przepisów prawnych. W kwietniu 
2021 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła regulamin opracowany przez 
Zarząd  przy  współpracy z Techemem.

ProPorCja koszTów wsPólnyCh do indywidualnyCh 
wynosi 50:50. Czy To dobre rozwiązanie?
Nie jest to nowość obecnie obowiązującego regulaminu.  
Ta proporcja oznacza, że tę część ciepła, którą zużył mieszkaniec  
w danej nieruchomości, rozliczana jest w 50% na powierzch-
nię jego mieszkania, a pozostałe 50% według tego, co pokazały  
jego podzielniki. 

Gdybyśmy zwiększyli udział kosztów rozliczanych na powierzchnię  
w stosunku do wskazań podzielników, to zlikwidowalibyśmy  
motywację do oszczędzania ciepła. Moim zdaniem pozostawienie 
tej proporcji przez najbliższe dwa sezony grzewcze pozwoli nam  
zaobserwować wpływ różnych czynników na wysokość  
ponoszonych przez nas kosztów. Będziemy mogli zobaczyć,  
jak na rozliczenie ciepła wpływają nowe podzielniki w porównaniu  
z poprzednimi  i jaki wpływ na  rozliczenie ciepła mają zawory  
termostatyczne +16oC. Dziś chyba najbardziej dotkliwy jest wzrost 
cen ciepła, na który absolutnie nie mamy wpływu, bo  trzeba 
to jasno powiedzieć – WPEC jest monopolistą, a nowe wyższe taryfy  
zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki.

Co będzie z mieszkańCami, kTórzy nie zgodzą  
się na monTaż Podzielników i zaworów TermosTa-
TyCznyCh +16oC.
Zgodnie z regulaminem, tacy mieszkańcy będą musieli zapłacić 
odszkodowanie, tym mieszkańcom nieruchomości,  którzy mają 
podzielniki i zawory +16oC. Chodzi o to, żebyśmy wszy-
scy funkcjonowali na tych samych zasadach. Warto pod-
kreślić, że kwoty tych odszkodowań nigdy nie trafiają  
na konto LSM, ale zawsze pomniejszają koszty naliczone pozo-
stałym mieszkańcom tej nieruchomości, którzy mają podzielniki  
i zawory +16oC.

W grudniu zeszłego roku Rada Nadzorcza dokonała – obowiązują-
cej jedynie w odniesieniu do rozliczenia za sezon 2020/21 – korekty  
regulaminu i zdecydowała, że ze względu na epidemię,  za omawia-
ny sezon nie będzie naliczane odszkodowanie. Członkowie, którzy 
nie chcieli montażu podzielników i zaworów +16oC, nie zrobili tego 
ze złej woli, tylko z obawy o zakażenie. Nienaliczanie odszkodowa-
nia za sezon 2020/2021 spowodowało, że osoby mające podziel-
niki i zawory +16oC nie skorzystały z obniżki swoich rachunków.  
Równocześnie osoby, które nie z własnej woli nie miały zamonto-
wanych podzielników i zaworów, nie zapłaciły znacznych kwot.  
Myślę, że tak jest bardziej sprawiedliwie.

Spółdzielnia nie czerpie korzyści finansowych z rozliczania ciepła, 
natomiast bardzo dobre wyniki finansowe i wypracowany zysk  
po stronie działalności gospodarczej, łagodzą pośrednio dolegliwo-
ści wzrostu cen, jaki w ostatnim czasie dotyka naszych członków.

Myślę, że przedstawione fakty pozwolą mieszkańcom zrozumieć, 
jak w tej sprawie działała i działa Rada Nadzorcza. Wspierając 
działania Zarządu, nie rezygnujemy z prawa do kontroli. Bo taka 
jest rola Rady Nadzorczej – wspierać i kontrolować. Mam nadzieję,  
że osoby wygłaszające po otrzymaniu rozliczenia ciepła za ostatni  
okres złe i krzywdzące nas opinie, po przeczytaniu naszej rozmowy  
zmienią zdanie. Pamiętajmy, że spółdzielnia funkcjonuje w myśl 
zasady, że jest tak, jak chce większość spółdzielców.

korzystajmy z ciepła racjonalnie
Warto pamiętać, że zachowanie mieszkańców ma ogromy wpływ  
na rachunki, które płacą za centralne ogrzewanie. Pamiętajmy  
zatem, aby racjonalnie korzystać z ciepła, utrzymując w mieszka-
niu temperaturę około 20°C i obniżając ją, gdy np. wychodzimy  
do pracy. Unikajmy także zasłaniania grzejników zasłonami,  
meblami czy obudowami i wietrzmy pomieszczenia krótko,  
ale intensywnie i – przede wszystkim – przy zakręconym termo-
stacie. Głowica termostatyczna mierzy temperaturę w odległości  
1 m od grzejnika, więc zakręcając ją i otwierając okno nie spowo-
dujemy natychmiastowego jej uruchomienia. Zakręcona głowi-
ca uruchomi dopływ ciepła do naszego grzejnika dopiero wtedy,  
gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 16°C.

Termostaty są doskonałym narzędziem do racjonalnego i oszczęd-
nego gospodarowania energią cieplną. Głowice termostatyczne 
pozwalają ustawić temperaturę, do jakiej grzejnik ma nagrzać  
pomieszczenie, a wychłodzenie lub tylko częściowe nagrzanie 
grzejnika oznacza, że ustawiona temperatura została osiągnięta.  
Co ważne – głowice uwzględniają również inne źródła ciepła  
niż grzejnik, np. nasłonecznienie, emisję ciepła od urządzeń elek-
tronicznych, ciepło z piekarnika czy też ciepło oddawane przez 

ludzki organizm. Oznacza to, że w chwili podniesienia temperatury  
w pomieszczeniu do tej, która jest ustawiona na zaworze  
termostatycznym, automatycznie zostanie odcięty dopływ ciepła  
do grzejnika, czego absolutnie nie należy utożsamiać z awarią  
lub wyłączeniem ogrzewania.

Warto również wiedzieć, jak działają podzielniki ciepła. Kwestia  
najważniejsza – są to urządzenia, które nie służą do pomiaru ilości 
zużytego ciepła, ale do podziału kosztów i jako takie muszą spełniać 
określone wymogi techniczne. Podzielniki firmy Techem działają  
w oparciu o wytyczne polskiej normy PN EN 834.

Podzielniki naliczają jednostki zużytego ciepła, gdy między  
temperaturą grzejnika a temperaturą powietrza w pomieszczeniu  
powstanie różnica większa niż około 4,9°C. Gdy temperatura grzejnika  
jest niższa niż 22,5°C, nie następuje naliczanie. Ograniczenia  
te stanowią skuteczne zabezpieczenie przed naliczaniem impulsów 
latem. Zachęcamy, żeby obserwować wskazania podzielników. Jeśli 
pojawi się jeden z kodów błędów C-1, F-1 lub F-7, poinformujmy  
o tym służby LSM.
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ideą jest racjonalizacja zużycia ciepła
z edwardem litką – dyrektorem handlowym fi rmy Techem Techniki Pomiarowe – 
rozmawiamy o podzielnikach oraz rozliczeniu kosztów ciepła.

wŚród mieszkańCów wielu sPółdzielni, nie Tylko 
lsm, Podzielniki wywołują mnósTwo negaTywnyCh 
emoCji. w Czym Tkwi PrzyCzyna?
Przyczyna tej negatywnej oceny wynika z wielu względów, 
ale przede wszystkim pochodzi od mieszkańców, którzy mają 
znaczne dopłaty do kosztów ogrzewania po wykonaniu rozliczenia. 
Generalnie wynikają one z niezrozumienia tematu i systemu roz-
liczenia kosztów ogrzewania przy użyciu podzielników kosztów 
centralnego ogrzewania. Do tych najczęstszych należą znaczne 
dopłaty, nadmierne oszczędzanie jednych mieszkańców i korzy-
stanie z ciepła sąsiadów oraz zła eksploatacja ciepła w mieszkaniu 
tj. nadmierne wietrzenie, zasłanianie grzejników meblami, suszenie 
mokrych rzeczy na grzejniku.

Należy zwrócić uwagę, że w wielu krajach Europy jednolite przepisy 
i zasady rozliczania określone prawem problem rozliczeń z użyciem 
podzielników kosztów ogrzewania zniwelowały niemal do zera. 
W Polsce, niestety, przepisy nie były do tej pory spójne i nie okre-
ślały dokładnych wytycznych dotyczących rozliczeń. Pozostawia-
ły administratora budynku w kłopotliwej sytuacji, z którą musiał 
radzić sobie sam, często będąc zmuszonym do zmiany regulaminu 
i dostosowywania go do realiów. W maju 2021 r. weszła w życie nowa 
ustawa Prawo energetyczne, która wskazuje na stosowanie podziel-
ników kosztów ogrzewania z funkcją radiową oraz, co ważne, okre-
śla minimalne wymagania związane z rozliczeniem kosztów ogrze-
wania poprzez wprowadzenie rozporządzenia ministra środowiska 
z grudnia 2021 r. Dziś można powiedzieć, że najczęstsze problemy 
związane z rozliczeniami powinny zostać rozwiązane wdrożeniem 
odpowiednich przepisów. Zatem to nie same podzielniki budziły 
kontrowersje, a często regulaminy rozliczenia, które trudno było 
określić administratorowi, jeśli nie obowiązywały żadne wytyczne 
i pozostawało to zagadnienie w jego rękach.

Jeśli mówimy o dopłatach, to musimy mieć na uwadze, że wiele 
zależy od wysokości zaliczki na centralne ogrzewanie, jaką jest 
obciążany mieszkaniec. Coraz częściej słyszymy o osobach, które 
zakręcają grzejniki, żeby mieć zerowe wskazania na podzielniku, 
a potem czują się rozczarowane, bo i tak otrzymują informację, 
że muszą dopłacić za ogrzewanie. To rozczarowanie wynika z tego, 
że najwyraźniej ci mieszkańcy nie rozumieją zasad rozliczania cie-
pła albo zapominają, że mieszkanie osoby, która nie włącza grzej-
nika, żeby podzielniki nie wykazały zużycia, faktycznie ogrzewane 

jest przez jego sąsiadów, więc to ciepło i tak jest zużywane. Takie 
przypadki nierejestrowanego poboru ciepła możemy również 
niwelować wykorzystując wiele metod korekcyjnych. Nasza 
sugeruje stosowanie wielu metod dodatkowych, w tym meto-
dę szacunkową VDI, która doszacuje ilość ciepła dostarczone-
go z części instalacji nieopomiarowanej oraz Kappung, która 
pozwala określić maksymalny i minimalny próg zużycia.

Co w Takim razie sTanowi ideę rozliCzenia za PomoCą 
Podzielników?
Ideą rozliczeń przy użyciu podzielników kosztów ciepła jest umożliwie-
nie użytkownikom wnoszenie opłaty za dostarczone ciepło według 
ich indywidualnego zapotrzebowania. Podobnie było kiedyś 
z licznikami wody. Mieszkańcy płacili za zużytą wodę według 
powierzchni swojego lokalu, co budziło mnóstwo kontrowersji. 
Rodzina  pięcioosobowa, mając takie samo mieszkanie jak dwu-
osobowa, płaciła tyle samo. To właśnie dlatego wprowadzono licz-
niki do pomiaru ilości zużytej wody, aby mieszkańcy mogli płacić 
za swoje zużycie.

W przypadku ciepła sprawa jest bardziej skomplikowana, szczegól-
nie w przypadku budynków starszych, z instalacją wielopunktową. 
Budynki z instalacją wielopunktową charakteryzują się pionową 
dostawą ciepła do grzejników np. do każdej kuchni od parteru 
do najwyższego piętra przez wszystkie mieszkania dostarczane 
jest ciepło z jednego punktu. Tak samo w pozostałych pomieszcze-
niach. Zmierzenie ilości ciepła dostarczonego przez każdy grzejnik 
do pomieszczenia, wymagałoby instalacji przed grzejnikiem 
ciepłomierza, który jest urządzeniem pomiarowym, wykazującym 
ilości odebranego ciepła. Niestety, taka inwestycja jest bardzo droga, 
bo wymaga przebudowy instalacji i montażu urządzeń, które są bar-
dzo kosztowne. Zgodnie z prawem o miarach należy co 5 lat lega-
lizować je lub wymieniać. To właśnie z tego względu opracowano 
podzielnik kosztów centralnego ogrzewania, który na podstawie 
temperatury grzejnika i pomieszczenia całkuje w czasie i wskazu-
je procentowy udział dostarczonego ciepła przez dany grzejnik 
w całej nieruchomości. Urządzenie to jest znacznie tańsze i pozwala 
na montaż bez poniesienia znaczących nakładów fi nansowych.

Podzielniki kosztów centralnego ogrzewania zostały skonstru-
owane, aby umożliwić racjonalne wykorzystanie ciepła, bo wiąże 
się to z rosnącymi kosztami oraz ochroną środowiska i powietrza, 
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którym oddychamy. Aby skutecznie działać na rzecz zmniejsze-
nia emisji CO2, efektywność energetyczna naszych domów musi  
się poprawiać. Koszty ogrzewania stanowią 60% kosztów, jakie  
ponosimy na eksploatację mieszkania, zatem nie jest tajemnicą,  
że wszystko w rękach mieszkańców. Zarządcy mogą tylko  
poprawiać właściwości techniczne budynku, wpływając na jego 
strukturę, ocieplając go czy wymieniając zawory termostatyczne  
na +160C. Tylko takie działania uniemożliwiają mieszkańcom nad-
miernie oszczędzającym wyziębienie mieszkań w celu uzyskania 
mniejszych kosztów/zwrotu. To jedno z tych dodatkowych działań,  
które w ostatnim czasie zostało podjęte w LSM w celu zmniejszenia 
problemów z rozliczeniami i dopłatami.

Czy CzęsTo zdarza się niezadowolenie mieszkańCów 
z oTrzymanego rozliCzenia koszTów CiePła?
Chciałbym podkreślić, że rozliczenie przy użyciu podzielników 
kosztów ciepła nie jest czymś nowym  i wymyślonym przez LSM.  
W Europie ten system działa już od lat 60., ale przez bardzo dłu-
gi czas w Polsce nie były określone jednolite przepisy dotyczące 
sposobu rozliczenia, co budziło wiele kontrowersji. Jeżeli chodzi  
o przepisy prawa, to w Polsce wprowadzona została ustawa Prawo 
energetyczne już w 1997 roku, w której określono dostępne sposo-
by rozliczenia ciepła i w której uwzględniono również podzielniki.  
Drugim dokumentem jest prawo budowlane, które również wska-
zuje na stosowanie urządzeń umożliwiających indywidualne  
rozliczenie mediów.

Wracając do przypadków reklamacji, to nie zdarzają się one zbyt 
często i w głównej mierze dotyczą złej analizy otrzymanego  
rozliczenia. Mieszkańcy patrzą na saldo tj. czy jest dopłata, czy zwrot  
i na jakim poziomie. Nie zwracają przy tym uwagi na to, jakie 
wpłacili zaliczki i jakie koszty ogrzewania wygenerował budynek,  
w którym mieszkają w danym okresie rozliczeniowym. Tylko pełna 
analiza, tj. porównanie sum zaliczek względem kosztów końcowych 
po sezonie grzewczym, pozwala ocenić rzeczywisty koszt, jaki użyt-
kownik musi ponieść na poczet centralnego ogrzewania. 

Przy rosnących kosztach energii tj. gazu, oleju czy ciepła systemo-
wego i braku zwiększenia zaliczek, najczęściej następuje sytuacja 
związana z koniecznością dopłat widocznych na rozliczeniach indy-
widualnych kosztów ogrzewania. Zaliczki są niczym innym jak opła-
tą roczną rozłożoną na części. Jeśli uzbierana kwota jest zbyt mała, 
aby pokryć koszty, to oczywistym jest, że nastąpi dopłata. Podobnie 
dzieje się w przypadku rozliczenia prądu.

Czy w rozliCzeniaCh, kTóre oTrzymują mieszkańCy, 
zdarzają się błędy?
System rozliczenia kosztów ogrzewania przy użyciu podzielni-
ków kosztów ogrzewania firmy Techem jest w pełni zautomaty-
zowany. Dane odczytowe pobierane są z urządzeń drogą radiową  
bez konieczności wchodzenia do mieszkań, a rozliczenie wykony-
wane jest w oparciu o Regulamin rozliczenia kosztów ogrzewania 
przekazany przez LSM. Ewentualne reklamacje dotyczą zmian zasad  
w nowym okresie rozliczeniowym, złej interpretacji informacji 
umieszczonych na rachunku indywidualnym lub zastrzeżeń doty-
czących powstałej dopłaty, sugerujących niepoprawne działanie 
urządzenia. Ryzyko nieprawidłowego działania urządzenia jest zni-
welowane poprzez zastosowanie w algorytmie jego pracy systemu 
autokontroli. Jeśli uszkodzeniu ulegnie np. czujnik, to podzielnik  
automatycznie wyłączy się i nie będzie naliczał jednostek zużycia.

jak wygląda ProCes rozliCzenia koszTów  
ogrzewania?
W pierwszej kolejności dla zamontowanych urządzeń wykonywany 
jest odczyt. Ze względu na to, że urządzenia są radiowe, następuje 
to zdalnie, bez konieczności wchodzenia do mieszkań. Podzielnik 
zawsze zapamiętuje wartość na koniec okresu rozliczeniowego  
i wysyła tę informację drogą radiową do systemu rozliczeniowego 
Techem. W kolejnym kroku przekazywane są do firmy rozliczenio-
wej informacje dotyczące powstałych kosztów oraz zaliczek, jakie  
zostały pobrane przez LSM od mieszkańców. Należy mieć  
na uwadze, że zebranie i dostarczenie wszystkich danych, w tym 
otrzymanie faktury od dostawcy ciepła, może potrwać do kilku  
tygodni. Równolegle trwa analiza wykonanych odczytów oraz kon-
trola urządzeń, które zarejestrowały błędy. Po wyjaśnieniu wszyst-
kich wątpliwości, wprowadzeniu zmian lokatorów, doszacowaniu 
mieszkań, wprowadzeniu kosztów i zaliczek, na podstawie obo-
wiązującego regulaminu kosztów ogrzewania, następuje rozlicze-
nie kosztów ogrzewania przez system Techem dla całych zasobów 
spółdzielni. Ostatnim krokiem jest przekazanie określoną formą  
indywidualnych rozliczeń kosztów ogrzewania wszystkim  
właścicielom mieszkań. 

Czy jesT różniCa między Podzielnikami isTy  
a TeChemu?
Zasadniczą różnicą pomiędzy podzielnikami obu firm jest sposób 
prezentowania wskazań urządzeń. Podzielniki Techem „wiedzą”  
na jakim grzejniku są zamontowane, bo taką informację kodu-
je monter podczas instalacji. Dzięki temu bardziej zaawansowa-
ny technicznie podzielnik Techem na bieżąco przelicza wskaza-
nia przez współczynnik grzejnika, zgodnie z wytycznymi normy  
PN-EN 834. Jest to znaczne uproszczenie dla mieszkańców ponieważ  
nie muszą wykonywać żadnych ddatkowych działań,  
aby zweryfikować swoje zużycie/jednostki pomiędzy wskazaniem 
na wyświetlaczu  a tym, co otrzymali na rachunku indywidualnym.  
Dodatkowo może analizować zużycie na bieżąco. W przy-
padku rozliczenia dokonywanego przez poprzednią  
firmę wartości wskazywane przez podzielnik były mno-
żone przez współczynnik grzejnika (nazywany UF)  
na etapie rozliczenia. Analiza wymagała dodatkowych działań, które 
musieli wykonywać użytkownicy i które sprawiały trudności. Trudno 
było również na bieżąco monitorować i porównywać swoje zuży-
cia według poprzednich okresów. Podzielniki Techem, w powtarza-
jącej się pętli, co 5 sekund wskazują naprzemiennie trzy wartości:  
wartość aktualną, wartość zapamiętaną na koniec poprzedniego 
okresu rozliczeniowego, cztery ostatnie cyfry numeru seryjnego ce-
lem identyfikacji bez konieczności osobistego udziału pracownika.

Co Powinien zawierać regulamin rozliCzenia  
koszTów ogrzewania?
Nie istnieje pojęcie idealnego regulaminu rozliczenia kosztów 
ogrzewania. Regulamin powinien być tak skonstruowany, aby  
odpowiadał przepisom oraz bieżącej sytuacji budynków i warun-
ków technicznych w danych zasobach.

dziękuję za rozmowę.
Dziękuję za wywiad. Mam nadzieję, że omówione kwestie przy-
bliżą Państwu tematykę związaną z rozliczeniem indywidualnym  
kosztów ogrzewania oraz odpowiedzą na większość pojawia-
jących się wątpliwości. Jak wszyscy, wiemy, że każda zmiana  
w naszym życiu wymaga pewnego dostosowania się i podobnie  
jest w przypadku zmiany operatora systemu rozliczeniowego 
i szablonu rozliczenia.
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dlaczego potrzebowaliśmy 
nowego regulaminu?

wiosną 2020 roku legnicka spółdzielnia mieszkaniowa przeprowadziła przetarg 
na wymianę podzielników kosztów ciepła w swoich zasobach. 
ze względu na mijający już dziesięcioletni okres użytkowania urządzeń firmy ista, 
było to przedsięwzięcie konieczne.

Podzielniki firmy Ista służyły nam przez okres, który gwarantował 
ich prawidłowe działanie i sprawność baterii. Po tym czasie koniecz-
na stała się ich wymiana, przede wszystkim ze względu na prze-
widziany przez producenta okres przydatności do użytkowania,  
ale również dlatego, że dekada to bardzo długo dla rozwoju techno-
logii. Wystarczy popatrzeć na sprzęty, których na co dzień używamy 
w naszych domach – najwyraźniej widać to na przykładzie telefo-
nów komórkowych. Jeśli weźmiemy do ręki telefon z 2010 roku,  
to w porównaniu z aparatem z 2020 roku od razu zauważymy różni-
cę w jego możliwościach technicznych – nie tylko w wyglądzie.

Przetarg na wymianę podzielników wygrała firma Techem, która  
złożyła bardzo korzystną finansowo ofertę. Zgodnie z procedurą,  
to właśnie tej firmie powierzono przeprowadzenie prac związanych 
z wymianą a następnie rozliczeniem kosztów ogrzewania.

Rozpoczęta w 2020 i kontynuowana w 2021 r. wymiana podziel-
ników, charakteryzujących się innymi niż wcześniejsze urządzenia 
właściwościami, była przyczyną nowelizacji Regulaminu rozliczania 
kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali  
i podgrzewania wody wodociągowej w LSM 
w kwietniu 2021 r.

w związku z powyższym rozliczenie kosztów za sezon 2020/21 
musiało odbyć się w oparciu o znowelizowany i uchwalony  
27 kwietnia 2021 r. regulamin. W obowiązującym wcześniej  
dokumencie, regulującym kwestie rozliczenia kosztów, kalkula-
cji dokonywano w oparciu o współczynniki korekcyjne LAF i UF,  
odnoszące się odpowiednio do położenia lokalu w bryle budynku  
oraz do parametrów grzejnika. Dlatego też w regulaminie uwzględ-
niona była informacja o zastosowaniu tych współczynników  
przy dokonywaniu rozliczenia. Nowe podzielniki, ze względu  
na obecne możliwości techniczne, zostały wyposażone w mikropro-
cesory, do których na etapie montażu wprowadzono już wartości 
dotyczące mocy cieplnej danego grzejnika. Takiego rozwiązania  
nie przewidywał poprzedni regulamin i dlatego na potrzeby doko-
nania prawidłowego rozliczenia sezonu 2020/21 trzeba było wpro-
wadzić zmiany w kwietniu 2021 r.

To była zasadnicza zmiana. Druga zmiana dotyczyła mieszkań,  
w których nie zamontowano podzielników kosztów ciepła. Regu-
lamin z 2019 r. zakładał, że te mieszkania zostaną rozliczone we-
dług powierzchni, poprzez iloczyn średniego zużycia ciepła w bu-

dynku oraz liczbę metrów kwadratowych mieszkania  
pomnożone przez 4. Zapis ten usunięto w kwietniu 
2021 r. i zdecydowano o rozliczeniu takich miesz-
kań iloczynem najwyższego zużycia ciepła w nieru-
chomości oraz powierzchni użytkowej mieszkania, 
powiększone o 200%.

Wspomniane wyżej dwie zmiany są najważniej-
szymi, które wprowadzał kwietniowy regulamin.  

Poza nimi, nie wydarzyło się nic za-
sadniczego, co wpły-

nęłoby na wysokość 
Państwa rozliczeń.  
Dlatego nie ma pod-
staw, aby dopatrywać 
się niewłaściwych 

działań Legnickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej  

w omawianym zakresie.
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