
 
Odpowiedź ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej 

na interpelację nr 4589 

w sprawie zasad rozliczania kosztów ogrzewania 

   Odpowiadając na skierowaną do Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, pismem 

z dnia 27 sierpnia 2003 r. o znaku SPS-0202-4589/03, interpelację Pani Poseł Sylwii Pusz w 

sprawie zasad rozliczania kosztów ogrzewania, przedstawiam następujące wyjaśnienia. 

   Fizyczne właściwości ciepła, polegające na jego przenikaniu przez przegrody budowlane, 

powodują, że część ciepła dostarczonego do budynku wydostaje się na zewnątrz przez 

wentylację oraz przez powierzchnie zewnętrzne budynku, tj. fundamenty, ściany, dach, okna, 

drzwi zewnętrzne. Udział poszczególnych lokali w tych stratach ciepła jest zróżnicowany i 

zależny od ich ustytuowania w bryle budynku. Przenikanie ciepła przez powierzchnie 

wewnętrzne budynku, np. ściany pomiędzy poszczególnymi mieszkaniami, nie ma wpływu 

na bilans całego budynku, jest natomiast ważne dla bilansu ciepła poszczególnych lokali 

znajdujących się w budynku. Kilkukrotnie wyższe wartości współczynników przenikania 

ciepła dla przegród wewnętrznych oraz kilkunastokrotnie większa powierzchnia tych 

przegród od powierzchni przegród zewnętrznych sprawiają, że nawet przy niewielkich 

różnicach temperatury wewnętrznej pomiędzy sąsiednimi lokalami w sezonie grzewczym 

straty ciepła z tytułu wzajemnego ogrzewania się lokali są znaczące i mogą przekraczać 

nawet straty ciepła z lokalu do powietrza zewnętrznego. Prawidłowy i w miarę sprawiedliwy 

system ustalania wysokości opłat za ogrzewanie poszczególnych lokali powinien 

uwzględniać tę specyfikę ciepła. 

   Podstawę ustalenia wysokości opłat pobieranych za ogrzewanie poszczególnych lokali 

stanowią koszty ogrzewania całego budynku. Nie ulega wątpliwości, że w pokrywaniu tych 

kosztów, w tym kosztów ogrzewania pomieszczeń użytkowanych wspólnie, powinni 

partycypować użytkownicy wszystkich lokali. Do niedawna, gdy jedyną stosowaną w Polsce 

metodą podziału kosztów ogrzewania w mieszkalnictwie był ich rozdział proporcjonalny do 

powierzchni lokali, zjawisko emisja ciepła na zewnątrz oraz zjawisko wymiany ciepła 

pomiędzy lokalami nie miało praktycznie żadnego znaczenia. Stosowanie tej metody nie 

sprzyjało jednak oszczędnemu zużywaniu ciepła przez jego użytkowników i uniemożliwiało 

zapobieżenie gwałtownemu wzrostowi opłat za ciepło przy zmniejszającym się dotowaniu 

ciepła z budżetu państwa. Dlatego też Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 września 

1991 r. podjął uchwałę w sprawie powszechnego wprowadzania indywidualnego rozliczania 

ilości dostarczanej energii cieplnej. 



   Podstawę dla wdrażania systemów rozliczeń indywidualnych kosztów ciepła stanowiły 

regulacje zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie (DzU z 1995 r. Nr 10, poz. 46, z późn. zm.). Rozporządzenie to, wydane na 

podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU Nr 89, poz. 

414, z późn. zm.), w § 136 stanowiło, że ˝instalacje centralnego ogrzewania w budynku 

przyłączonym do sieci scentralizowanego zaopatrzenia w ciepło powinny być wyposażone w 

liczniki do pomiaru ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczej budynku oraz 

urządzeń niezbędnych do indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania poszczególnych 

mieszkań lub lokali˝. Aktualnie obowiązujące Prawo budowlane i wydane na jego podstawie 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU Nr 75, poz. 690) 

przepisami § 135 utrzymały obowiązek stosowania urządzeń umożliwiających dokonywanie 

rozliczeń za ciepło z użytkownikami poszczególnych mieszkań. Wybór urządzeń, o których 

mowa w powyższych przepisach, należy do właściciela lub zarządcy budynku. 

   Podzielniki kosztów ogrzewania są jednym z wielu rodzajów urządzeń, wykorzystywanych 

w systemach rozliczeń indywidualnych kosztów ciepła, opartych o urządzenia instalowane w 

poszczególnych lokalach. Warunki dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie podzielników kosztów ogrzewania, które nie są przyrządami pomiarowymi, 

lecz wyrobami budowlanymi, określają przepisy art. 10 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. 

Odpowiednio do postanowienia tego artykułu dopuszczone do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie są m.in. wyroby budowlane właściwie oznaczone, dla których 

zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności 

lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (pkt 1 lit. b). Podstawowe 

zasady dopuszczenia do obrotu i znakowania wyrobów budowlanych określa wydane na 

podstawie art. 10 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (DzU Nr 113, poz. 

728). Zgodnie z § 3 pkt 1 tego rozporządzenia jednym z systemów stosowanych do oceny 

zgodności jest certyfikacja, polegająca na wydaniu certyfikatu zgodności z dokumentem 

odniesienia. Certyfikatem z godności jest, w myśl art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 

r. o badaniach i certyfikacji (DzU Nr 55, poz. 250, z późn. zm.), ˝dokument wydany zgodnie z 

zasadami systemu certyfikacji, wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 

należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub 

przepisami prawnymi˝. Certyfikat zgodności podzielnika z dokumentem odniesienia jest 



wydawany na 3 lata przez akredytowaną jednostkę certyfikującą po przeprowadzeniu 

odpowiedniej procedury certyfikacyjnej. Drugim systemem, o którym mówi powyższe 

rozporządzenie, jest deklarowanie zgodności z dokumentem odniesienia. Deklaracja 

zgodności jest oświadczeniem składanym przez producenta, stwierdzającym, na jego 

wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces wytwórczy lub usługa są zgodne z 

dokumentem odniesienia. Zgodnie z § 5 ust. 1 cytowanego rozporządzenia, deklarację 

zgodności producent może wydać po wykonaniu pełnych badań wyrobu w zakresie i 

metodami określonymi we właściwym dla wyrobu dokumencie odniesienia, przy prowadzeniu 

systematycznych działań kontrolnych procesów produkcyjnych wyrobu w ramach zakładowej 

kontroli produkcji oraz przy badaniu gotowych wyrobów, wykonywanych zgodnie z ustalonym 

programem badań. 

   Od 18 marca 1999 r. dokumentu odniesienia nie stanowią już aprobaty techniczne 

wydawane dla podzielników kosztów ogrzewania jako wyrobów budowlanych celem 

dopuszczenia ich do jednostkowego stosowania w obiektach budowlanych, lecz Polskie 

Normy, opracowane przez Polski Komitet Normalizacyjny, na wzór dwóch norm 

europejskich. Normami tymi są: PN-EN-834 - podzielniki kosztów ogrzewania do 

rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki (przyrządy zasilane energią elektryczną) i PN-

EN-835 - podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki 

(przyrządy bez zasilania energią elektryczną, działające na zasadzie parowania 

dyfuzyjnego). Normy PN-EN-834 i PN-EN-835 traktują o kryteriach, jakie winy spełniać 

podzielniki wraz z dostosowanym do ich typu systemem rozliczeń, nie opisują jednak takiego 

systemu ani nie nakładają szczegółowych wymogów, jakie dany system rozliczeń musiałby 

spełniać. Z postanowień wspomnianych norm można wyprowadzić podstawowe 

uwarunkowania dla systemu rozliczeń, bez których system ten nie może funkcjonować. 

Według Normy PN-EN-835 warunkiem koniecznym dla poprawności działania systemu 

stanowi należyte: 

   1) zainstalowanie w znajdującym się w budynku węźle cieplnym układu pomiarowo-

rozliczeniowego (ciepłomierza), mierzącego ilość ciepła zużytego na ogrzanie danego 

budynku, 

   2) zamontowanie na wszystkich grzejnikach zaworów termostatycznych, dających 

każdemu lokatorowi możliwość regulacji dopływu ciepła do grzejników, 

   3) dokonanie pomiaru grzejnika (określenie jego typu, rodzaju konstrukcji, wydajności 

cieplnej), 



   4) odpowiedni montaż podzielników na grzejnikach, 

   5) zainstalowanie podzielników w całym budynku, 

   6) dokonanie odczytu pierwotnego, 

   7) ustalenie wielkości oraz wprowadzenie do obliczeń tzw. współczynników korekcyjnych, 

   8) ustalenie podziału opłaty na część rozliczaną według powierzchni użytkowej i część 

rozliczaną według wskazań podzielników. 

   Zgodnie z obowiązującym prawem i treścią wspomnianych Polskich Norm, które nie 

stanowią przepisów prawnych, zarówno określenie wielkości współczynników korekcyjnych, 

jak i ustalenie podziału na część rozliczaną według powierzchni jednostki użytkowej i część 

rozliczaną według wskazań podzielników mogą być określane tylko przez właściciela lub 

zarządcę budynku, który w myśl postanowienia zawartego w art. 45a ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.) odpowiada za 

rozliczenie kosztów zakupu ciepła. 

   Kompletne systemy, związane z określonymi typami podzielników, prezentują firmy 

montażowo-rozliczeniowe. Lecz na ile systemy te są poprawnie skonstruowane oraz 

kompatybilne z typem montowanych podzielników i warunkami technicznymi budynku, 

trudno powiedzieć, bowiem na poprawność funkcjonowania systemów rozliczeń wpływa 

szereg czynników. Ponadto, brakuje jednostek upoważnionych do oceny poprawności i 

kompletności takich systemów. Obecna sytuacja wskazuje, że zapisy te nie są wystarczające 

dla stworzenia skończonego oraz dokładnego systemu rozliczeń. 

   Ze względu na liczne skargi obywateli, dotyczące rozliczania kosztów zużycia ciepła w 

lokalach mieszkalnych przy pomocy podzielników kosztów ogrzewania, Rzecznik Praw 

Obywatelskich wystąpi o wydanie przepisów regulujących kwestię stosowania w lokalach 

mieszkalnych, dla potrzeb rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej, nagrzejnikowych 

podzielników kosztów ogrzewania. Prezes Rady Ministrów postanowieniem z dnia 13 lutego 

2003 r. wskazał Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej jako organ właściwy do 

wydania przepisów regulujących sposób funkcjonowania i użytkowania w lokalach 

mieszkalnych, dla potrzeb rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej, nagrzejnikowych 

podzielników tych kosztów. 

   Jednak opracowanie jednoznacznych uregulowań prawnych, ujmujących kompleksowo 

problematykę indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania w budownictwie 



wielorodzinnym, określających wymagania w stosunku do wszystkich systemów rozliczeń 

stosowanych w Polsce, z uwzględnieniem specyfiki technicznej i technologicznej istniejących 

instalacji centralnego ogrzewania i budynków, jest zagadnieniem bardzo złożonym. Przy tym 

nie można wzorować się wprost na przepisach krajów zachodnich, gdyż przyjęte przez nie 

rozwiązania w większości nie przystają do rozwiązań systemów grzewczych stosowanych w 

naszym kraju. Podjęte przez Ministerstwo prace nad opracowaniem projektu stosownych 

przepisów znajdują się obecnie na etapie opracowywania założeń do prawnego 

uregulowania problematyki rozliczeń kosztów ciepła, ze szczególnym uwzględnieniem 

rozliczeń kosztów ogrzewania przy zastosowaniu nagrzejnikowych podzielników kosztów 

ogrzewania. 

   Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia zostaną przyjęte za wyczerpującą odpowiedź na 

interpelację. 

   Minister 

   Jerzy Hausner 

   Warszawa, dnia 16 września 2003 r 

 


