
„Stowarzyszenie d/s rozliczania energii” popularyzuje rozliczanie kosztów ogrzewania w budynkach
wed∏ug indywidualnego zu˝ycia jako sposób na racjonalne gospodarowanie ciep∏em.
Konsekwentnie dzia∏a w kierunku nowelizacji obowiàzujàcych przepisów i dostosowania ich do
standardów europejskich oraz potrzeb  zarzàdcy budynku i odbiorcy indywidualnego w lokalu.
Stowarzyszenie jest wspó∏organizatorem konferencji naukowo – technicznych dotyczàcych problematyki
rozliczania kosztów ciep∏a w budynkach; popularyzuje najlepiej funkcjonujàce na rynku systemy rozliczeƒ. 

SpecjaliÊci Stowarzyszenia opracowujà i prezentujà w specjalistycznej prasie oraz na konferencjach 
i szkoleniach informacje o metodach rozliczeƒ kosztów ogrzewania wed∏ug indywidualnego zu˝ycia.
Dzia∏ajàc w interesie odbiorcy ciep∏a, Stowarzyszenie wspó∏dzia∏a z w∏aÊciwymi organami adminis-
tracji paƒstwowej oraz instytutami i oÊrodkami naukowymi zajmujàcymi si´ statutowo problematykà
racjonalnego wykorzystania energii w sektorze komunalno – bytowym. Od 2007 roku  

„Stowarzyszenie d/s rozliczania energii” aktywnie uczestniczy w promowaniu dyrektywy 2006/32/WE
w sprawie efektywnoÊci koƒcowego wykorzystania energii i us∏ug energetycznych i inicjuje oraz realizuje,
wynikajàce z niej ró˝norodne dzia∏ania w interesie odbiorcy ciep∏a w lokalu a tak˝e zarzàdcy
budynku. 

Wi´cej informacji o Stowarzyszeniu na stronie: www.irkom.org.pl
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Informacja ze strony internetowej Ministerstwa Gospodarki: 
Jednym z rozwiàzaƒ pozwalajàcych na podniesienie efektywnoÊci koƒcowego
wykorzystania energii jest zastosowanie w budynkach wielolokalowych
indywidualnych systemów rozliczania kosztów zakupu ciep∏a.

Opracowanie Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii pt. „Jak korzystaç z podzielników kosztów ogrzewania”

zawiera podstawowe informacje o podziale kosztów ciep∏a dostarczonego do budynku. W publikacji

przedstawione zosta∏y opisy zasad dzia∏ania podzielników kosztów ogrzewania oraz wykorzystujàcych

je systemów rozliczeƒ. Prezentowane wiadomoÊci mogà byç pomocne w wyjaÊnieniu wàtpliwoÊci

towarzyszàcych rozliczaniu kosztów ogrzewania oraz stanowiç przyk∏ad do wykorzystania przez

podmioty odpowiedzialne za rozliczenia.

Copyright © Ministerstwo Gospodarki

Pl. Trzech Krzyzy 3/5, 00-507 Warszawa
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1. Dlaczego warto rozliczaç i p∏aciç za ciep∏o wed∏ug zu˝ycia? 1

2. Czym sà i jak dzia∏ajà podzielniki kosztów ogrzewania? 2

3. System rozliczeƒ, czyli jak sà dzielone koszty ciep∏a 

dostarczonego do budynku? 6

4. Jakie warunki trzeba spe∏niç, aby prawid∏owo i efektywnie

wykorzystaç podzielniki kosztów? 8

5. Czy rozliczanie kosztów ogrzewania wed∏ug wskazaƒ podzielników 

jest zgodne z polskim prawem? 10

6. Regulamin rozliczeƒ przyjacielem lokatora 12

7. Co powinno byç w rachunku za ogrzewanie, który otrzymuje lokator? 13

8. Jak mo˝na obni˝yç op∏aty za ciep∏o? 17
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2 JAK KORZYSTAå Z PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA

Dlaczego warto rozliczaç i p∏aciç 
za ciep∏o wed∏ug zu˝ycia?

Koszty ogrzewania i przygotowania ciep∏ej wody

u˝ytkowej stanowià znaczàcà cz´Êç op∏at

miesi´cznych, ponoszonych przez mieszkaƒców

budynków wielorodzinnych ogrzewanych cen-

tralnie. Koszty te z roku na rok rosnà, co boleÊnie

odczuwajà szczególnie osoby o ni̋ szych dochodach.

Racjonalne gospodarowanie ciep∏em i poziom

jego zu˝ycia sà istotne nie tylko z punktu

widzenia bud˝etów domowych. Majà równie˝

swój wymiar ekonomiczny w skali ca∏ego kraju.

Sektor komunalno- bytowy, którego cz´Êcià sà

gospodarstwa domowe, zu˝ywa bowiem 40%

produkowanej w kraju energii, z czego oko∏o

86% w postaci ciep∏a.

W warunkach polskich 90% energii pochodzi

ze spalania w´gla, to zaÊ wià˝e si´ z emisjà do

atmosfery gazów, g∏ównie dwutlenku w´gla

(CO2). Gazy te zanieczyszczajà atmosfer´ 

i prawdopodobnie sà przyczynà tzw. efektu

cieplarnianego powodujàcego zmiany klimatu.

Polska podpisa∏a mi´dzynarodowe zobowiàzania

do ograniczenia emisji CO2. Je˝eli nasze ciep∏ownie

i elektrociep∏ownie przekraczajà przyznane im

limity emisji, muszà kupowaç dodatkowo prawo

do emisji. Koszty wliczane sà potem do kosztów

produkcji energii elektrycznej i ciep∏a. W rezultacie

koszty te przenoszà si´ na u˝ytkowników lokali,

dlatego powinni oni byç szczególnie zainteresowani

racjonalnym zu˝ywaniem ciep∏a i energii elek-

trycznej.

Obni̋ enie temperatury 
w mieszkaniu o 1st.C zmniejsza
zu˝ycie ciep∏a o oko∏o 6%.

1
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2JAK KORZYSTAå Z PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA

Pomimo prowadzonej od wielu lat termomoder-

nizacji budynków i propagowania idei racjonalnego

gospodarowania ciep∏em, w Polsce, zu˝ywa si´ go

Êrednio oko∏o dwukrotnie wi´cej na ogrzanie metra

kwadratowego powierzchni mieszkalnej w po-

równaniu np. z Niemcami, Szwecjà czy Danià,

znajdujàcymi si´ w podobnej strefie klimatycznej.

W tych krajach, od dziesi´cioleci, powszechnie

stosuje si´ systemy indywidualnego rozliczania

kosztów ciep∏a, stymulujàce racjonalne zachowania

mieszkaƒców.

Indywidualne systemy rozliczeƒ oparte na tzw.

podzielnikach kosztów ogrzewania, z powodzeniem

funkcjonujà w Polsce ju˝ w oko∏o 3 milionach

mieszkaƒ. Oznacza to jednak, ˝e systemów takich

nadal nie stosuje si´ w po∏owie istniejàcych

mieszkaƒ. Przy zachowaniu po˝àdanego komfortu

cieplnego w pomieszczeniach, systemy te pozwalajà

obni˝yç ponoszone przez mieszkaƒców op∏aty

za centralne ogrzewanie Êrednio od oko∏o 15%

nawet do 30%. 

JednoczeÊnie czas zwrotu nak∏adów ponoszonych

na wdro˝enie systemów rozliczeƒ, jest najkrótszy

w porównaniu do innych dzia∏aƒ modernizacyjnych,

majàcych na celu ograniczenie zu˝ycia ciep∏a.

OczywiÊcie, zabiegi termomodernizacyjne takie

jak ocieplanie Êcian, wymiana okien i moder-

nizacja systemu ogrzewczego sà niezb´dne dla

radykalnego zmniejszenia zu˝ycia ciep∏a przez

budynek, zw∏aszcza w starych budynkach

(g∏ównie wielkop∏ytowych), dla których ówczesne

wymagania izolacyjnoÊci Êcian zewn´trznych

by∏y dwu - trzykrotnie ni˝sze od obecnych. 

Ocieplenie budynku jest jednak powa˝nym

przedsi´wzi´ciem inwestycyjnym, wymagajàcym

cz´sto wieloletniego gromadzenia Êrodków,

zaciàgni´cia przez w∏aÊciciela lub zarzàdc´

budynku kredytu i wykonania robót budowlanych,

które te˝ trwajà jakiÊ czas.

Nie czekajàc na ocieplenie budynku i inne

kosztowne zabiegi termomodernizacyjne,

sami mieszkaƒcy mogà przyczyniç si´ do

zmniejszenia kosztów ponoszonych na

ogrzewanie, poprzez bardziej racjonalne, 

a zatem bardziej oszcz´dne korzystanie 

z centralnego ogrzewania przez wprowadzenie

systemu rozliczania kosztów ogrzewania

zale˝nych od zu˝ycia, opartego na wskazaniach

podzielników kosztów, montowanych na

grzejnikach. 

Brak systemu indywidualnych rozliczeƒ, a tym

samym brak motywacji do racjonalnego gospo-

darowania ciep∏em, mo˝e nawet po kosztownej

termomodernizacji skutkowaç zamiast zmniej-

szeniem zu˝ycia ciep∏a, dalszym jego zwi´kszeniem

i marnotrawstwem. Jednak stosowaniu systemów

rozliczeƒ kosztów ogrzewania zale˝nych od zu˝ycia

nadal towarzyszy wiele nieporozumieƒ, niejasnoÊci

i wàtpliwoÊci.

Kto jest rozliczany 
z indywidualnego zu˝ycia, 
stara si´ p∏aciç mniej.

Aby rozwiaç wàtpliwoÊci, 
ta broszura opowie 
Paƒstwu czym jest 
nagrzejnikowy podzielnik
kosztów, jak dzia∏a 
system rozliczeƒ z jego 
zastosowaniem i jak 
racjonalnie gospodarowaç
ciep∏em.
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3 JAK KORZYSTAå Z PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA

Aby odpowiedzieç na postawione pytanie

nale˝y najpierw okreÊliç od czego zale˝y iloÊç

ciep∏a oddawanego przez grzejnik centralnego

ogrzewania. WielkoÊç ta zale˝y od:

• wielkoÊci grzejnika, ÊciÊle od wielkoÊci jego

powierzchni oddajàcej ciep∏o do pomieszczenia

- im wy˝sza temperatura tej powierzchni tym

wi´cej ciep∏a oddaje grzejnik,

• ró˝nicy temperatury powierzchni grzejnika 

i temperatury w pomieszczeniu, które on ogrzewa;

ten sam grzejnik w pomieszczeniu o niskiej

temperaturze (np. 10oC) odda wi´cej ciep∏a,

ni˝ w pomieszczeniu o temperaturze normalnej

(np.20oC) oraz

• temperatury i wielkoÊci strumienia wody grzejnej,

która przep∏ywa przez grzejnik.

W poprawnie dzia∏ajàcej instalacji centralnego

ogrzewania istnieje centralna regulacja temperatury

wody dop∏ywajàcej do grzejników, w zale˝noÊci

od temperatury panujàcej na zewnàtrz budynku;

wi´c temperatura wody jako noÊnika ciep∏a stale si´

zmienia, a wraz z nià iloÊç ciep∏a oddawana przez

grzejniki.

Temperatura grzejnika nie jest jednakowa na ca∏ej

jego powierzchni; najwy˝sza tam gdzie woda do

grzejnika dop∏ywa, a najni˝sza na odp∏ywie. Majàc

do dyspozycji zawór zamontowany przy grzejniku,

u˝ytkownik mo˝e, w pewnych granicach, zmieniaç

rozk∏ad temperatury na powierzchni grzejnika

poprzez zmian´ iloÊci dop∏ywajàcej wody. Aby wi´c

okreÊliç iloÊç ciep∏a oddawanego (emitowanego)

przez grzejnik musimy odnosiç si´ do Êredniej

temperatury jego powierzchni. I tak w∏aÊnie ustalane

sà wydajnoÊci ró˝nych typów i wielkoÊci grzejników,

podawane nast´pnie przez ich producentów 

w postaci wzorów lub tablic, okreÊlane jako

„charakterystyka cieplna” grzejnika.

Czym sà i jak dzia∏ajà podzielniki 
kosztów ogrzewania?

2
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4JAK KORZYSTAå Z PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA

Je˝eli znamy typ grzejnika, jego wielkoÊç i charak-

terystyk´ cieplnà, wystarczy rejestrowaç ró˝nic´

Êredniej temperatury jego powierzchni i tem-

peratury w pomieszczeniu w ciàgu ca∏ego sezonu

grzewczego, aby na tej podstawie okreÊliç ile

ciep∏a dany grzejnik wyemitowa∏, lub inaczej,

ile ciep∏a zu˝yto w pomieszczeniu. I tu dochodzimy

do urzàdzenia zwanego podzielnikiem kosztów

ogrzewania.

Nagrzejnikowych podzielników kosztów

ogrzewania u˝ywa si´ wówczas, gdy w budy-

nku istnieje system centralnego ogrzewania,

w którym ciep∏o rozprowadzane jest do

mieszkaƒ (lokali) i grzejników przy pomocy

pionów, przebiegajàcych przez wszystkie

kondygnacje. Jest to najcz´Êciej spotykany

system rozprowadzenia czynnika grze-

jnego, charakteryzujàcy si´ tym, ˝e poszcze-

gólne grzejniki w tym samym mieszkaniu

(lokalu), zasilane sà z ró˝nych pionów i nie

ma mo˝liwoÊci zmierzenia w jednym miejscu,

iloÊci ciep∏a dostarczonego do danego lokalu.

Stosowane sà dwa rodzaje podzielników:

podzielniki cieczowe i podzielniki elektroniczne.

Podzielnik cieczowy sk∏ada si´ z metalowej

podstawy (zwanej tak˝e p∏ytkà przewodzàcà

podzielnika, patrz rys.1) z wy ∏̋obieniami, w których

umieszczone sà dwie ampu∏ki lub kapilary z cieczà

parujàcà, ÊciÊle przylegajàce na ca∏ej swojej

d∏ugoÊci do metalowej Êcianki podstawy;

podzia∏ki umieszczonej wzd∏u˝ ampu∏ek oraz

przezroczystej pokrywy, mocowanej do pod-

stawy, przykrywajàcej ampu∏ki i skal´, tak, aby

uniemo˝liwiç dost´p do nich osobom nie-

powo∏anym. Pokrywa jest zaplombowana.

Jedna z ampu∏ek jest przeznaczona do odczytu

wskazaƒ bie˝àcych, a druga s∏u˝y do porównania

jakie by∏o zu˝ycie w roku ubieg∏ym. Metalowa

podstawa wykonana jest z metalu bardzo

dobrze przewodzàcego ciep∏o i ukszta∏towana

aby zapewniç dobry kontakt z powierzchnià

grzejnika, do którego jest mocowana Êrubami

tak, ˝e nie mo˝na ich odkr´ciç bez zerwania

plomby na podzielniku. (W przypadku grzejników

stalowych p∏ytowych Êruby sà zgrzewane do p∏yty

grzejnika).

Podzielnik kosztów 
ogrzewania jest przyrzàdem
rejestrujàcym ró˝nic´ 
temperatury powierzchni 
grzejnika i pomieszczenia. 
Na tej podstawie system
rozliczeƒ, ÊciÊle zwiàzany 
z konstrukcjà danego 
podzielnika, pozwala ustaliç
jaka cz´Êç kosztów ciep∏a
zu˝ytego w trakcie sezonu
grzewczego w danym 
budynku przypada na lokal, 
w którym dany grzejnik 
si´ znajduje. 

Rys. 1. Schemat budowy cieczowego
podzielnika kosztów ogrzewania

medium grzewcze

grzejnik

p∏ytka przewodzàca

ampu∏ka pomiarowa
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5 JAK KORZYSTAå Z PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA

Ampu∏ka jest elementem rejestrujàcym emisj´

cieplnà grzejnika. Poprzez iloÊç odparowanej

cieczy pomiarowej w ciàgu sezonu grzew-

czego wskazuje iloÊç umownych jednostek

wyemitowanego przez grzejnik ciep∏a,

która odczytywana jest na umieszczonej

obok skali.

Zale˝noÊç szybkoÊci parowania cieczy i wskazaƒ

podzielnika od temperatury powierzchni grzejnika

w miejscu, w jakim znajduje sí  ampu∏ka pomiarowa,

a tak˝e od wspomnianej ju˝ charakterystyki

cieplnej grzejnika, ustalana jest w drodze d∏ugo-

trwa∏ych badaƒ laboratoryjnych, prowadzonych

przez firmy, które podzielniki dostarczajà i oferujà

us∏ug´ rozliczania kosztów ogrzewania na

podstawie ich wskazaƒ. Informacje te sà cz´Êcià

systemu rozliczeƒ, integralnie zwiàzanego

z danym typem podzielnika.

Niektóre firmy stosujà w swoich podzielnikach

tzw. skaĺ  jednolità, która nie uwzgĺ dnia wielkoÊci

grzejnika. Dane grzejnika znajdujà si´ w systemie

komputerowym firmy rozliczajàcej, jako tzw.

wspó∏czynnik grzejnikowy, wprowadzony wczeÊniej

do systemu na podstawie inwentaryzacji grzejników

dokonanej przy monta˝u podzielników. Inne firmy

stosujà tzw. skaĺ  zu˝ycia, uwzgl´dniajàc dane

dotyczàce wielkoÊci grzejnika w podzia∏ce skali

podzielnika, co pozwala wprost na porównywanie

wielkoÊci emisji ciep∏a przez grzejniki o ró˝nej

wielkoÊci.

Niektórzy producenci podzielników stosujà w swoich

wyrobach, zamiast ampu∏ki tzw. kapilar´, czyli

cienkà rurk´ szklanà, zawierajàcà mniej parujàcej

cieczy pomiarowej. Wszystkie ciecze pomiarowe,

u˝ywane w podzielnikach cieczowych w Polsce,

zosta∏y dopuszczone do stosowania przez

paƒstwowe organy kontroli sanitarnej. Ciecz

pomiarowa paruje stale, w niskich temperaturach

bardzo powoli, w wy˝szych szybkoÊç parowania

roÊnie. A wi´c ciecz paruje, aczkolwiek bardzo

powoli, równie˝ wtedy, gdy grzejnik jest zimny,

poza sezonem grzewczym. Zjawisko to uwzgĺ dnia

si´ przy nape∏nieniu cieczà ampu∏ki (lub kapilary)

poprzez nape∏nianie jej powy˝ej kreski zerowej,

oznaczajàcej poczàtek skali. Nazywa si´ to

„naddatkiem na zimne parowanie”. 

WielkoÊç tego naddatku firma rozliczajàca ustala

w swoim systemie rozliczeƒ zgodnie z Polskà

Normà PN-EN 835.

Podzielnik elektroniczny sk∏ada si´ z podstawy

(p∏ytki przewodzàcej podzielnika, patrz rys. 2),

mocowanej do grzejnika, w sposób analogiczny

jak podzielnik cieczowy; czujnika temperatury

umieszczonego tak, ˝eby przylega∏ do powierzchni

grzejnika; mikroprocesora; ekranu do odczytu

informacji zarejestrowanych w podzielniku

oraz d∏ugowiecznej baterii (˝ywotnoÊç 10 lat).

Ca∏oÊç zamkni´ta jest w zaplombowanej 

obudowie, posiadajàcej okienko odczytowe.

W odró˝nieniu od podzielnika cieczowego, w którym

informacj´ o wielkoÊci emisji ciep∏a przez grzejnik

uzyskujemy na podstawie iloÊci odparowanej

cieczy, podzielnik elektroniczny rejestruje i wy-

Êwietla na ekranie liczb´ impulsów, zale˝nà

od ró˝nicy temperatury powierzchni grzejnika

i pomieszczenia. SzybkoÊç zliczania jest tym

wi´ksza, im wy˝sza jest temperatura grzejnika,

a wi´c im wi´cej ciep∏a grzejnik oddaje do

otoczenia. Mikroprocesor daje szerokie mo l̋iwoÊci

rejestrowania równie˝ innych informacji.

Mo˝na w nim zakodowaç informacj´ o wielkoÊci

i charakterystyce grzejnika, na którym umieszczono

podzielnik. Podzielnik elektroniczny nie zlicza

impulsów w okresie przerwy w ogrzewaniu (nie

zlicza emisji ciep∏a, gdy temperatura powierzchni

grzejnika jest ni˝sza od zaprogramowanej
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stosowane sà tzw. podzielniki dwuczujnikowe.

Zawierajà one dwa czujniki mierzàce: jeden

temperatur´ Êcianki grzejnika, a drugi,

umieszczony na obudowie od strony ogrze-

wanego pomieszczenia, temperatur´ powietrza

w pomieszczeniu. Poniewa˝ iloÊç ciep∏a emi-

towanego przez grzejnik zale˝y od ró˝nicy

temperatury powierzchni grzejnika i temperatury

w ogrzewanym pomieszczeniu, podzielnik dwu-

czujnikowy eliminuje ze wskazaƒ podzielnika wp∏yw

innych ni˝ grzejnik êróde∏ ciep∏a w ogrzewanym

pomieszczeniu, a przez to dok∏adniej ni˝

podzielnik jedno-czujnikowy odwzorowuje

emisj´ cieplnà grzejnika.

Podzielnik powinien byç umieszczony we w∏aÊciwym

miejscu na grzejniku. Normy europejskie (w∏àczone

do systemu Polskich – zob. rozdzia∏ przepisy)

wymagajà, ˝eby dostawca podzielników ustali∏

dla swojego podzielnika w∏aÊciwe miejsce

monta˝u na grzejnikach okreÊlonych typów.

Norma podaje tylko ramowe wymagania co do

miejsca usytuowania podzielnika. 

Producent (dostawca) podzielników ustala to

miejsce na podstawie d∏ugotrwa∏ych badaƒ

laboratoryjnych podzielnika z ró˝nymi typami

grzejników.

W trakcie monta˝u podzielników na grzejnikach,

instalator wype∏nia kart´ monta˝owà, w której

rejestruje typ, wielkoÊç grzejników, identyfikacj´

zamontowanego podzielnika oraz informacje

o usytuowaniu pomieszczeƒ w budynku. Dane

te sà wprowadzane do bazy komputerowej

firmy rozliczeniowej.

Odczytu wskazaƒ podzielników cieczowych

dokonuje si´ wzrokowo i zapisuje w karcie

odczytu. Mo˝na równie˝ odczytywaç wskazanie

podzielnika cieczowego przy pomocy czytnika,

który rejestruje obraz skali wraz z ampu∏kà

(ew. kapilarà) i przekazuje go do systemu

rozliczeniowego, po pod∏àczeniu czytnika 

do komputera. Odczytu wskazaƒ podzielników

elektronicznych, tak˝e mo˝na dokonywaç

wzrokowo w oknie podzielnika i zapisywaç 

na karcie odczytu, lub rejestrowaç za pomocà

elektronicznych czytników i przenosiç do 

komputera. Dodatkowo mo˝na wyÊwietliç

dane zapami´tane przez podzielnik, dotyczàce

zu˝ycia za poprzednie okresy grzewcze do

dwóch lat wstecz. Zaletà podzielników elek-

tronicznych jest mo˝liwoÊç wyposa˝enia ich 

w modu∏ radiowy, czyli miniaturowà radiostacj´

o zasi´gu od kilkunastu do kilkudziesi´ciu

metrów, przekazujàcà odczyt do centralki

zbierajàcej dane z ca∏ego budynku. Eliminuje

to potrzeb´ wchodzenia do mieszkaƒ przez

osoby dokonujàce odczytu (co niektórzy

u˝ytkownicy lokali traktujà jako ucià˝liwoÊç).

Modu∏ radiowy stosowany w podzielnikach

kosztów nie wymaga zgody inspekcji radiowo-

telekomunikacyjnej, nie zak∏óca pracy innych

urzàdzeƒ (telewizor, radio, telefon itp.) i jest

ca∏kowicie bezpieczny dla osób przebywajàcych

w pomieszczeniach gdzie takie urzàdzenia

zainstalowano.

Rys. 2. Schemat budowy
elektronicznego podzielnika kosztów
ogrzewania, dwuczujnikowego

medium grzewcze

grzejnik

p∏ytka przewodzàca

czujnik temperatury
grzejnika

czujnik temperatury
otoczenia
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Podzielniki kosztów ogrzewania,
zarówno cieczowe jak i elektro-
niczne, nie sà urzàdzeniami
pomiarowymi, mierzàcymi
zu˝ycie ciep∏a w jednostkach
fizycznych. Sà to tzw. przyrzàdy
do rejestrowania oddawania
ciep∏a przez grzejniki, ustalajàce
wielkoÊç emisji ciep∏a w miesz-

kaniach (lokalach) w jednostkach
umownych, które sà zliczane dla
poszczególnych mieszkaƒ (lokali)
a nast´pnie w ca∏ym budynku.
Sà podstawà do ustalania udzia∏u
ciep∏a wyemitowanego przez
grzejniki w poszczególnych miesz-
kaniach (lokalach) w ogólnym
zu˝yciu ciep∏a w budynku.

System rozliczeƒ, czyli jak sà dzielone
koszty ciep∏a dostarczanego do budynku

3

Podstawà do rozliczenia kosztów ciep∏a na
poszczególne mieszkania (lokale) sà koszty
poniesione przez zarzàdc´ budynku zasilanego
w ciep∏o, odpowiednio z sieci ciep∏owniczej lub
w∏asnego êród∏a ciep∏a. Ustawa Prawo ener-
getyczne nakazuje przy tym, aby mi´dzy
koƒcowych u˝ytkowników dzielone by∏y
wy∏àcznie koszty ciep∏a wynikajàce z faktury
dostawcy lub w przypadku w∏asnego êród∏a
ciep∏a - rzeczywiÊcie poniesione koszty na
wyprodukowanie ciep∏a. 
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W przypadku dostawy ciep∏a z sieci ciep∏ow-
niczej, op∏aty którymi przedsi´biorstwo ciep∏ow-
nicze obcià˝a zarzàdc´ za dostarczone ciep∏o
na podstawie zawartej mi´dzy nimi umowy 
i zgodnie z przepisami Prawa energetycznego
obejmujà nast´pujàce sk∏adniki, uwidocznione
na fakturach wystawianych odbiorcy (zarzàdcy):

• Op∏ata za zamówionà moc cieplnà - zap∏ata
za to, ˝e dostawca ciep∏a jest w gotowoÊci
dostarczenia do danego budynku takiej iloÊci
ciep∏a, jaka wynika z obliczeniowego (projek-
towego) zapotrzebowania ciep∏a w najbardziej
niekorzystnych warunkach pogodowych,
okreÊlonych dla danej miejscowoÊci jako
tzw. temperatura obliczeniowa zewn´trzna.
Je˝eli w budynku jest instalacja ciep∏ej wody
przygotowywanej centralnie, to zamówiona
moc cieplna dzieli si´ na zamówionà moc
cieplnà do ogrzewania i do przygotowania
ciep∏ej wody u˝ytkowej

• Op∏ata za ciep∏o - zap∏ata dostawcy za faktycz-
nie dostarczonà do danego budynku iloÊç
ciep∏a w okresie rozliczeniowym. IloÊç ta
mierzona jest przez zainstalowany na
doprowadzeniu sieci ciep∏owniczej do
budynku ciep∏omierz, który w j´zyku
przepisów prawnych nazwany jest uk∏adem
pomiarowo-rozliczeniowym. Do iloÊci ciep∏a
zmierzonej przez uk∏ad pomiarowo-
rozliczeniowy stosuje si´ cen´ ciep∏a, jakà
Urzàd Regulacji Energetyki zatwierdzi∏ dla
danego przedsi´biorstwa ciep∏owniczego na
dany okres (sezon grzewczy).

• Op∏ata za czynnik grzewczy – zap∏ata za
pobranà lub straconà wod´ w sieci
wewn´trznej centralnego ogrzewania w
budynku, tzn. w przypadku, gdy zarzàdca
budynku pobierze wod´ grzejnà z sieci
ciep∏owniczej do nape∏nienia instalacji
wewn´trznej centralnego ogrzewania, np. po
jej remoncie, a tak˝e jeÊli z winy zarzàdza-
jàcego budynkiem czynnik grzewczy z sieci
wycieka w w´êle ciep∏owniczym.

• Op∏aty przesy∏owe:
- sta∏a - zale˝na od mocy cieplnej, tak samo
jak op∏ata za moc zamówionà, za gotowoÊç

dostawcy do zapewnienia okreÊlonej w umowie
iloÊci ciep∏a zmienna - zale˝na od iloÊci pobranego
ciep∏a, s∏u˝y pokryciu kosztu transportu noÊnika
ciep∏a do odbiorcy, tzn. kosztu pracy pomp.

W przypadku dostawy ciep∏a z w∏asnych
êróde∏ i instalacji cieplnych, rozliczeniu na
koƒcowych u˝ytkowników podlegajà bezpoÊrednie
koszty wyprodukowania ciep∏a, jak: zakup paliw
i energii elektrycznej do jego produkcji. 

Zarzàdzajàcy budynkiem powinien zgodnie 
z Prawem energetycznym „przydzieliç” ka˝demu
lokatorowi mieszkania lub u˝ytkownikowi innego
lokalu (sklepu, warsztatu, biura), znajdujàcego
si´ w tym obiekcie, odpowiednià cz´Êç ogólnego
kosztu ciep∏a, zakupionego od przedsi´biorstwa
energetycznego lub wyprodukowanego we
w∏asnej kot∏owni.

Podzia∏ kosztów ciep∏a wg
powierzchni poszczególnych 
lokali nie sprzyja oszcz´dnemu
gospodarowaniu ciep∏em. 
Prawo energetyczne daje 
w∏aÊcicielowi lub zarzàdcy prawo
wyboru metody rozliczania 
ca∏kowitych kosztów zakupu ciep∏a
na poszczególne lokale mieszkaniowe
i u˝ytkowe w budynku ze
wskazaniem m.in., aby wybrana
metoda stymulowa∏a energo-
oszcz´dne zachowania u˝ytkowników
oraz zapewnia∏a ponoszenie op∏at
odpowiednio do zu˝ycia ciep∏a.
Warunek ten spe∏niajà systemy
rozliczeƒ kosztów ogrzewania,
oparte na wskazaniach podzielników
kosztów.
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jak op∏ata za moc zamówionà, za gotowoÊç

dostawcy do zapewnienia okreÊlonej w umowie
iloÊci ciep∏a 

- zmienna - zale˝na od iloÊci pobranego
ciep∏a, s∏u˝y pokryciu kosztu transportu noÊnika
ciep∏a do odbiorcy, tzn. kosztu pracy pomp.

W przypadku dostawy ciep∏a z w∏asnych
êróde∏ i instalacji cieplnych, rozliczeniu na
koƒcowych u˝ytkowników podlegajà bezpoÊrednie
koszty wyprodukowania ciep∏a, jak: zakup paliw
i energii elektrycznej do jego produkcji. 

Zarzàdzajàcy budynkiem powinien zgodnie 
z Prawem energetycznym „przydzieliç” ka˝demu
lokatorowi mieszkania lub u˝ytkownikowi innego
lokalu (sklepu, warsztatu, biura), znajdujàcego
si´ w tym obiekcie, odpowiednià cz´Êç ogólnego
kosztu ciep∏a, zakupionego od przedsi´biorstwa
energetycznego lub wyprodukowanego we
w∏asnej kot∏owni.

Podzia∏ kosztów ciep∏a wg
powierzchni poszczególnych 
lokali nie sprzyja oszcz´dnemu
gospodarowaniu ciep∏em. 
Prawo energetyczne daje 
w∏aÊcicielowi lub zarzàdcy prawo
wyboru metody rozliczania 
ca∏kowitych kosztów zakupu ciep∏a
na poszczególne lokale mieszkaniowe
i u˝ytkowe w budynku ze
wskazaniem m.in., aby wybrana
metoda stymulowa∏a energo-
oszcz´dne zachowania u˝ytkowników
oraz zapewnia∏a ponoszenie op∏at
odpowiednio do zu˝ycia ciep∏a.
Warunek ten spe∏niajà systemy
rozliczeƒ kosztów ogrzewania,
oparte na wskazaniach podzielników
kosztów.
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Zgodnie z powy˝szà zasadà, zarzàdca dzieli
ca∏kowity koszt zu˝ytego w budynku ciep∏a 
w okresie rozliczeniowym (12 miesi´cy) na koszt
centralnego ogrzewania i koszt przygotowania
ciep∏ej wody, z wykorzystaniem w tym celu
m.in. wskazaƒ ciep∏omierzy i wodomierzy zain-
stalowanych w w´êle cieplnym. 

Koszt ciep∏a do przygotowania ciep∏ej wody,
rozdzielany jest na u˝ytkowników proporcjon-
alnie do wskazaƒ wodomierzy ciep∏ej wody w
lokalach, a w przypadku ich braku, propor-
cjonalnie do liczby osób stale zamieszkujàcych
w lokalu. 

Na koszty ogrzewania budynku, które muszà
byç podzielone na u˝ytkowników sk∏ada si´
ciep∏o zu˝yte zarówno w mieszkaniach jak 
i w pomieszczeniach u˝ytkowanych wspólnie
(klatki schodowe, korytarze, pralnie, suszarnie
itp.), a ponadto op∏ata za moc zamówionà,
czyli za gotowoÊç dostawy ciep∏a, niezale˝nie
od tego ile rzeczywiÊcie tego ciep∏a zostanie 
w danym okresie wykorzystane. Dlatego
ca∏kowity koszt ciep∏a do ogrzewania w danym
budynku dzieli si´ na:

• tzw. koszty sta∏e – jako cz´Êç kosztów
niezale˝nà bezpoÊrednio od u˝ytkowników,
obejmujàcà zu˝ycie ciep∏a w pomieszczeniach
wspólnych (klatki schodowe, korytarze, pralnie
suszarnie itp.), oraz,

• tzw. koszty zmienne – jako cz´Êç kosztów
powstajàcych w lokalach, zale˝na od u˝yt-
kowników.

Pierwszà, niezale˝nà od zu˝ycia cz´Êç kosztów
(tzw. kosztów sta∏ych) u˝ytkownicy lokali
muszà pokryç solidarnie; dlatego zarzàdca
dzieli jà proporcjonalnie do powierzchni
(czasami kubatury) lokali. Druga, zale˝na
od zu˝ycia cz´Êç kosztów, zwanych zmiennymi,
dzielona jest wg wskazaƒ podzielników
kosztów ogrzewania. Koƒcowa op∏ata za
ogrzewanie danego lokalu jest sumà
opisanych powy˝ej kosztów niezale˝nych
od u˝ytkownika (tzn. kosztów sta∏ych) 

i kosztów zale˝nych od u˝ytkownika (tzn.
kosztów zmiennych).

Przyj´to w systemach rozliczeƒ, ˝e koszty sta∏e,
ustalone przez zarzàdc´ budynku, dzielone wg
powierzchni, nie powinny przekraczaç 50%
op∏aty ca∏kowitej, a koszty zmienne nie powinny
byç mniejsze ni̋  50% op∏aty ca∏kowitej ponoszonej
przez zarzàdc´ budynku na rzecz dostawcy ciep∏a.

W praktyce zarzàdcy budynków przyjmujà,
jako motywujàcy u˝ytkowników do racjonalnego
zu˝ywania ciep∏a, podzia∏ ca∏kowitych kosztów
zakupu ciep∏a w proporcji 70% (tzw. koszt
zmienny) do 30% (tzw. koszt sta∏y). Jest to podzia∏
umowny; powinien byç zapisany w regulaminie
rozliczeƒ.

Sk∏adajàce si´ na op∏at´ „koszty sta∏e” za
ogrzewanie lokalu, sà iloczynem iloÊci metrów
kwadratowych powierzchni mieszkania przez
przypadajàcy na metr kwadratowy powierzchni
budynku ogólny „koszt sta∏y” ogrzewania
budynku, wynikajàcy z podzielenia ogólnego”
kosztu sta∏ego” przez iloÊç metrów kwadratowych
powierzchni u˝ytkowej budynku.

Bardziej z∏o˝one jest wyliczenie „kosztów 
zmiennych” ogrzania lokalu. Odczytane
wskazania podzielników kosztów z ka˝dego
grzejnika, wyra˝one sà w tzw. jednostkach
zu˝ycia, albo przeliczane sà na jednostki
zu˝ycia przy uwzgl´dnieniu rodzaju i wielkoÊci
grzejnika oraz innych czynników, o których
by∏a mowa przy opisie podzielników.

Jednostki zu˝ycia sà sumowane dla ka˝dego
lokalu oddzielnie, a nast´pnie dla ca∏ego
rozliczanego budynku. Stosunek liczby
jednostek zu˝ycia w danym lokalu do sumy
jednostek zu˝ycia w ca∏ym budynku wyznacza
u∏amkowy udzia∏ danego lokalu w cz´Êci
kosztów zale˝nych od zu˝ycia, okreÊlonych
dla ca∏ego budynku. W ten sposób wysokoÊç
op∏at u˝ytkownika za koszty ogrzewania jest
uzale˝niona od rzeczywistego zu˝ycie energii
i realizowana zasada „p∏acenia za siebie”.
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Rys. 3. Schemat rozliczenia kosztów ciep∏a w budynku wed∏ug indywidualnego zu˝ycia.

Taki sposób podzia∏u kosztów ciep∏a zale˝nych
od zu˝ycia mo˝e byç jednak traktowany jako
nie spe∏niajàcy wymogu sprawiedliwoÊci.
Poszczególne lokale w tym samym budynku,
sà bowiem ró˝nie usytuowane. Sà lokale przy
szczytowych Êcianach, lokale pod nie ogrzewanym
poddaszem i lokale nad nie ogrzewanà piwnicà;
wreszcie lokale ponad przeÊwitami (bramami)
lub obok nich. Lokale takie majà, w przeliczeniu
na metr kwadratowy powierzchni, wi´ksze
zapotrzebowanie ciep∏a do utrzymania normalnej
temperatury w pomieszczeniach ni˝ lokale
znajdujàce si´ w Êrodkowej cz´Êci budynku. 
W znacznej cz´Êci przypadków w Polsce,
mieszkania by∏y przydzielane a nie wybierane
przez ludzi, zarówno te komunalne, jak i w du˝ej
mierze spó∏dzielcze. Dlatego zach´cajàc u˝yt-

kowników lokali do oszcz´dzania ciep∏a wed∏ug
zasady, ̋ e „ka˝dy p∏aci za siebie”, wprowadzono
do systemów rozliczeƒ tzw. „wspó∏czynniki
wyrównawcze” w stosunku do lokali niekorzystnie
po∏o˝onych w bryle budynku. Wspó∏czynniki te
wylicza si´ wg specjalnego wzoru, na podstawie
projektowanego zapotrzebowania ciep∏a lokali
w danym budynku (potrzebna jest do tego
dokumentacja budynku wraz z obliczeniami
cieplnymi). Wspó∏czynniki wyrównawcze majà,
dla lokali niekorzystnie po∏o˝onych w bryle budynku,
wartoÊci mniejsze od jednoÊci, wyra˝one
u∏amkiem dziesi´tnym. Dla lokali najcieplejszych
w budynku stosuje si´ wspó∏czynnik równy 1,0.
Wspó∏czynnik wyrównawczy stosuje si´ do
sumy jednostek zu˝ycia wszystkich podzielników
w danym lokalu.

Koszty zakupu ciep∏a do bydynku

Op∏ata za ogrzewanie lokalu

koszty ciep∏a zu˝ytego do 
ogrzewania budynku

Koszty ogrzewania budynku niezale˝ne 
od zu˝ycia (tzw. sta∏e)

Koszty ogrzewania lokalu
(tzw. sta∏e)

koszty ciep∏a do przygotowania CW
Rozdzielane wg. zu˝ycia wody lub liczby 

osób w lokalach

Koszty ciep∏a zu˝ytego na ogrzewanie
budynku (tzw. zmienne)

Koszty ogrzewania lokalu 
(tzw. zmienne)
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12 JAK KORZYSTAå Z PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA

Jakie warunki trzeba spe∏niç aby 
prawid∏owo i efektywnie wykorzystaç
podzielniki kosztów?

Warunkiem niezb´dnym zastosowania po-

dzielników i wprowadzenia opartego na ich

wskazaniach systemu rozliczeƒ kosztów ogrzewania

jest zapewnienie, ˝e ka˝dy u˝ytkownik lokalu

b´dzie mia∏ zapewnionà dostaw´ ciep∏a,

pozwalajàcà na uzyskanie w pomieszczeniach 

normowej temperatury wewn´trznej. Je˝eli

lokator ma oszcz´dnie gospodarowaç ciep∏em,

to musi mieç z czego oszcz´dzaç. Nie da si´

oszcz´dzaç ciep∏a w lokalu, w którym nie

mo˝na uzyskaç wymaganej temperatury.

Oznacza to, ̋ e instalacja centralnego ogrzewania

powinna byç sprawna, dobrze wyregulowana 

i nie zapowietrzona.

Lokator powinien mieç mo˝liwoÊç regulowania

wydajnoÊci cieplnej grzejników, a zarzàdca

budynku mo˝liwoÊç dokonania podzia∏u

kosztów dostawy ciep∏a do budynku na koszty

ciep∏a do ogrzewania i koszty ciep∏a do przy-

gotowania ciep∏ej wody. Niezb´dne jest wi´c

wyposa˝enie instalacji wewn´trznych centralnego

ogrzewania w budynku, wzgl´dnie budynków

zasilanych z jednego w´z∏a cieplnego, w nast́ pujàce

urzàdzenia:

• liczniki ciep∏a, instalowane w w´z∏ach

cieplnych i ewentualnie dodatkowe ciep∏omierze

jako podliczniki ciep∏a dla ustalania iloÊci

ciep∏a zu˝ywanego do przygotowania ciep∏ej

wody (cw),

• zawory termostatyczne przy grzejnikach 

w mieszkaniach i lokalach u˝ytkowych,

umo˝liwiajàce u˝ytkownikom regulowanie

temperatury w pomieszczeniach,

• wodomierz wody zimnej na przy∏àczu do

wymiennika przygotowujàcego cw,

• wodomierze wody ciep∏ej w mieszkaniach 

i lokalach u˝ytkowych.

Pami´taç nale˝y, ˝e instalacja centralnego

ogrzewania wyposa˝ona w zawory ter-

mostatyczne powinna mieç odpowietrzniki

miejscowe na wszystkich pionach. Zawory ter-

mostatyczne nie mogà wspó∏pracowaç z cen-

tralnym odpowietrzeniem instalacji.

4
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G∏ównym aktem prawnym okreÊlajàcym

zasady pomiaru zu˝ycia ciep∏a i podzia∏u

kosztów ciep∏a na u˝ytkowników jest Ustawa

Prawo energetyczne [Dz. U. z 2006 r., Nr 89,

poz. 625 z póên. zm.]. Art. 45a, tej ustawy:

• nak∏ada na w∏aÊciciela lub zarzàdc´ budynku

wielolokalowego obowiàzek wyposa˝ania

go w tzw. „uk∏ad pomiarowo rozliczeniowy,

s∏u˝àcy do obliczania nale˝noÊci za ciep∏o

dostarczane do budynku”,

• dopuszcza stosowanie do rozliczania kosztów

ogrzewania lokali mieszkalnych i u˝ytkowych

wskazania ciep∏omierzy oraz „urzàdzeƒ

wskaênikowych nie b´dàcych przyrzàdami

pomiarowymi” - czyli podzielników kosztów

ogrzewania,

• zobowiàzuje zarzàdc´ budynku do wyboru

metody rozliczania ca∏kowitych kosztów

zakupu ciep∏a na poszczególne lokale

mieszkalne i u˝ytkowe w budynku tak, „aby

wybrana metoda, uwzgl´dniajàc wspó∏-

czynniki wyrównawcze zu˝ycia ciep∏a na

ogrzewanie, wynikajàce z po∏o˝enia

lokalu w bryle budynku (...), stymulowa∏a

energooszcz´dne zachowania” (...), za-

pewnia∏a ponoszenie op∏at odpowiednio

do zu˝ycia (...).

Czy rozliczanie kosztów ogrzewania
wed∏ug wskazaƒ podzielników jest
zgodne z polskim prawem?

5
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Wyposażenie budynku i lokali w urządzenia do 

pomiaru i rozliczeń ciepła, określa wydane na 

podstawie ustawy Prawo budowlane Rozporzą-

dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
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5
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powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

[Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.]. 

Definiuje ono opisane wcześniej warunki, jakie 

trzeba spełnić, aby prawidłowo i efektywnie wy-

korzystać podzielniki kosztów .

Z Prawa energetycznego i powyższego Rozporzą-

dzenia wynika, że prawnie dopuszczonymi urzą-

dzeniami do określania zużycia i rozliczeń ciepła 

– obok ciepłomierzy mieszkaniowych - są także 

urządzenia wskaźnikowe czyli podzielniki kosz-

tów ogrzewania.

Ciepłomierze mieszkaniowe można stosować 

tylko w lokalach zasilanych w całości w ciepło 

z jednego pionu (poziomy system rozprowadze-

nia ciepła w lokalu). Podzielniki są urządzeniami 

przystosowanymi do masowego i stosunkowo 

taniego wykorzystywania do wszelkich instalacji 

z grzejnikami. Wymagania techniczno-systemo-

we dla podzielników określone są w Polskich 

Normach:

PN EN 835 „Podzielniki kosztów ogrzewania • 

do rejestracji zużycia ciepła – Przyrządy bez 

zasilania energia elektryczną, działające na 

zasadzie parowania dyfuzyjnego” (popularnie 

zwane „podzielnikami cieczowymi”), 

PN EN 834 „Podzielniki kosztów ogrzewania do • 

rejestracji zużycia ciepła przez grzejniki – Przy-

rządy zasilane energia elektryczną” (popularnie 

zwane „podzielnikami elektronicznymi”). 

Podzielniki kosztów są więc prawnie usankcjono-

wanym narzędziem służącym do rozliczania kosz-

tów ogrzewania, zależnych od indywidualnego 

zużycia. 
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Regulamin rozliczeƒ 
przyjacielem lokatora

6

Prawo energetyczne stanowi, ˝e w∏aÊciciel lub

zarzàdca budynku wielolokalowego wprowadza,

w formie wewn´trznego regulaminu, wybranà

metod´ rozliczeƒ ciep∏a przeznaczonego na

ogrzewanie budynków i przygotowanie ciep∏ej

wody dostarczanej centralnie poprzez instalacj´

w budynku oraz ,˝e regulamin rozliczeƒ podaje

sí  do wiadomoÊci u˝ytkownikom w terminie 14 dni

od dnia jego wprowadzenia do stosowania.

Regulamin rozliczeƒ jest podstawowym

dokumentem ustalajàcym zasady wed∏ug

jakich dzielona jest na poszczególne lokale

op∏ata za ciep∏o, którà zarzàdca budynku

ponosi na rzecz przedsí biorstwa ciep∏owniczego.

Regulamin okreÊla prawa i obowiàzki stron 

w zakresie zwiàzanym z rozliczaniem

kosztów ciep∏a: u˝ytkownika lokalu, zarzàdcy

budynku i ewentualnie wyspecjalizowanej

firmy, która obs∏uguje system rozliczeƒ.

Dobrze sporzàdzony regulamin jest przyjacielem

lokatora, wyjaÊnia bowiem w jaki sposób

wyliczana jest op∏ata za ciep∏o dla jego lokalu.

Dobry regulamin powinien:

• byç zgodny z przepisami ogólnymi: ustawami

i rozporzàdzeniami,

• uwzgl´dniaç wewn´trzne przepisy i pro-

cedury obowiàzujàce w jednostce, której

dotyczy regulamin (statuty spó∏dzielni

mieszkaniowej, uchwa∏y wspólnoty itp.),

• byç zgodny z zasadami systemowymi 

i warunkami technicznymi rozliczeƒ

kosztów ogrzewania opartych na wskazaniach

podzielników kosztów, ustalonymi w systemie

rozliczeƒ oferowanym przez firm´, z którà

zarzàdca zawar∏ umow´ o zainstalowanie

podzielników i obs∏ug´ systemu rozliczeƒ.
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14JAK KORZYSTAå Z PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA

W treÊci regulaminu rozliczeƒ nale˝y przy-
wo∏aç i opisaç:

• Zasady podzia∏u ca∏kowitego kosztu ciep∏a
dostarczonego do budynku ( zob. rys. 3 ),

• OkreÊliç okres rozliczeniowy, zasady i terminy
dokonywania odczytów.

Okres rozliczeniowy wynosi na ogó∏ 12 miesi´cy.
Terminy rozliczeƒ ustalane sà przewa˝nie: na
koniec sezonu grzewczego (np. koniec maja);
rozpocz´cie sezonu grzewczego (np. poczàtek
paêdziernika) lub koniec roku. Zarzàdca powinien
zapewniç u˝ytkownikowi dwa podstawowe
terminy odczytów (g∏ówny i dodatkowy), o których
b´dzie powiadamiany z ustalonym kilkudniowym
wyprzedzeniem w ustalonej formie (poprzez np.
komunikat na tablicy og∏oszeƒ) oraz, w przypadku
nieobecnoÊci u˝ytkownika w tych terminach,
dodatkowy, indywidualnie ustalony termin, z którym
mo˝e si´ wiàzaç jednak dodatkowa op∏ata.

U˝ytkownik lokalu powinien mieç regulaminowy
obowiàzek byç obecnym osobiÊcie lub zapewniç
obecnoÊç doros∏ej osoby przy odczycie podziel-
ników kosztów. U˝ytkownik osobiÊcie lub poprzez
innà upowa˝nionà doros∏à osob´ potwierdza
podpisem dokonanie odczytu oraz zgodnoÊç
zapisów w karcie odczytu ze stanem faktycznym.

• Wspó∏czynniki wyrównawcze dla lokali
niekorzystnie po∏o˝onych. Wspó∏czynnikami
korygowana jest liczba jednostek zu˝ycia

odczytana na podzielnikach w danym lokalu.
• Rozliczanie lokali w przypadkach szczególnych.

Powinny byç podane rozwiàzania w nast́ pujàcych
przypadkach:
- zasady rozliczania lokali u˝ytkowych, znaj-

dujàcych si´ w budynku mieszkalnym, ze 
wzgĺ du na odmienny sposób ich u˝ytkownia,

- stwierdzenie niesprawnoÊci podzielnika bez
winy lokatora,

- uszkodzenie podzielnika zawinione przez 
lokatora,

- zmiana u˝ytkownika lokalu w trakcie okresu
rozliczeniowego,

- rozliczanie lokali, w których z jakichÊ wzgĺ dów
nie zainstalowano podzielników lub nie 
by∏o mo˝liwoÊci dokonania ich odczytu,
po up∏ywie okresu rozliczeniowego.

• Zasady i terminy zap∏aty za zu˝yte ciep∏o.
Ogólnà zasadà jest, ˝e zap∏ata za ciep∏o
dokonywana jest zaliczkowo w okresach
miesi´cznych. Rozliczenie wniesionych przez
u˝ytkowników op∏at na poczet kosztów
indywidualnego zu˝ycia ciep∏a nast´puje na
podstawie rozliczenia kosztów w nieruchomoÊci
na indywidualnych u˝ytkowników i w ustalonym
w regulaminie terminie, po zakoƒczeniu okresu
rozliczeniowego.

• Reklamacje. Regulamin rozliczeƒ – podobnie
jak umowa rozliczeniowa z profesjonalnà
firmà rozliczeniowà – powinien zapewniç
u˝ytkownikowi prawo do reklamowania
otrzymanego rozliczenia.
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16 JAK KORZYSTAå Z PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA

Co powinno byç w rachunkach za ciep∏o
i wod´, które otrzymuje lokator?

7

U˝ytkownikowi przys∏uguje prawo do otrzymywania

indywidualnego rozliczenia (rachunku) za zu˝yte

ciep∏o za ka˝dy sezon grzewczy, w mo˝liwie prze-

jrzystej i czytelnej formie. Wzór indywidualnego

rozliczenia (rachunku) dla u˝ytkownika powinien

stanowiç za∏àcznik do regulaminu rozliczeƒ.

Rozliczenia (rachunki) z poszczególnych firm mogà

ró˝niç si´ pod wzgl´dem treÊci i formy, jednak

wszystkie powinny standardowo zawieraç:

• Dane identyfikujàce zleceniodawc´ us∏ugi,

u˝ytkownika, nieruchomoÊç i mieszkanie.

• Ustalenie iloÊci jednostek zu˝ycia dla mieszkania

(lokalu) na podstawie odczytanych wskazaƒ

podzielników,

• OkreÊlenie kwoty kosztów sta∏ych, przypada-

jàcych na jednostk´ powierzchni (m2) i kosztów

zmiennych, przypadajàcych na jednostk´

zu˝ycia wed∏ug wskazaƒ podzielników dla

ca∏ej nieruchomoÊci.

Przyk∏adowe rozliczenie: 

A. Dane identyfikujàce: 

> Nazwa zleceniodawcy i adres > Nazwisko, imi´ i adres u˝ytkownika > Numer nieruchomoÊci

> Numer dokumentu > Po∏o˝enie lokalu > Numer jednostki u˝ytkowej > Indeks klienta 

> Okres rozliczeniowy > Okres u˝ytkowania lokalu.

B. Ustalenie iloÊci jednostek zu˝ycia dla lokalu X:

LOKAL RODZAJ PKO NUMER PKO  STAN STAN RÓ˚NICA WSPÓ¸. ILOÂå JEDN. WSPÓ¸. ILOÂå JEDN.
KO¡COWY POCZÑT. GRZEJNIK. ZU˚YCIA WYRÓW. ZU˚YCIA

(1) (2) (4 - 5) (3) (6 x 7) (4) (8 x 9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P1 PC 0000101 15 0,00 15 1,325 19,87 0,70 13,91

P2 PC 0000146 11 0,00 11 0,550 6,05 0,70 4,23

K PC 0000172 7 0,00 7 0,250 1,75 0,70 1.22

¸ PC 0000276 8 0,00 8 0,250 2,.00 0,70 1,4
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17JAK KORZYSTAå Z PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA

JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA RODZAJ KOSZTÓW KWOTA (PLN) ILOÂå JEDNOSTEK KWOTA JEDNOSTKOWA

(3 : 4)

1 2 3 4 5

NieruchomoÊç Koszty CO ogó∏em 145.525,50
z tego:

• koszty sta∏e (30%) 43.657,65 6.645 m2 6,570105

• koszty zm. (70 %) 101.868,65 3.089 jedn. zu˝ycia 32,977873

C. OkreÊlenie kwot jednostkowych dla nieruchomoÊci:

RODZAJ KOSZTÓW KWOTY JEDNOSTKOWE ILOÂå JEDNOSTEK KWOTA KOSZTÓW UWAGI DODATKOWE

(2 X 3)

1 2 3 4 5

Koszty sta∏e 6,570105 50,0 m2 328,00

Koszty zmienne 32,977873 20,76 684,62

D. Sumaryczne koszty ogrzewania dla lokalu X – rachunek koƒcowy.

Koszty CO lokalu: 1.012,62 z∏

Przedp∏ata: 1.200,00 z∏

Nadp∏ata (zwrot): 187,38 z∏

-ObjaÊnienia:

(1) Pomieszczenia, w których zamontowano
podzielniki (P- pokój, K- kuchnia, ¸ -∏azienka).

(2) PKO – Podzielnik kosztów ogrzewania (PC
cieczowy lub PE elektroniczny).

(3) Wspó∏czynnik grzejnikowy – wartoÊç
przeliczeniowa, która uwzgl´dnia wielkoÊç,
konstrukcj´ i wydajnoÊç cieplnà grzejnika.

(4) Wspó∏czynnik wyrównawczy po∏o˝enia
mieszkania, o który zostajà pomniejszone
iloÊci jednostek zu˝ycia; ustalony mi´dzy
zleceniodawcà us∏ugi i firmà rozliczeniowà.

Koƒcowe rozliczenie (rachunek) kosztów
centralnego ogrzewania mo˝e, na zlecenie
w∏aÊciciela (zarzàdcy), zostaç poszerzone
równie˝ o koszty przygotowania ciep∏ej
wody.

Po uwzgl´dnieniu wysokoÊci wp∏aconych
zaliczek za zu˝yte ciep∏o, rozliczenie wykazuje
w danym lokalu „nadp∏at´” lub „niedop∏at´”.
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18 JAK KORZYSTAå Z PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA

Jak mo˝na obni˝yç op∏aty 
za ciep∏o?

8

W Polsce, pomimo obowiàzujàcych przepisów,

nadal w prawie po∏owie mieszkaƒ nie stosuje si´

systemów indywidualnego rozliczania kosztów

ogrzewania, stymulujàcych oszcz´dne u˝ytkowanie.

Op∏aty za ciep∏o ponoszone przez zarzàdc´

budynku, na rzecz przedsi´biorstwa energetycz-

nego, a nast´pnie dzielone pomi´dzy wszystkich

u˝ytkowników lokali, jak przedstawiono wy˝ej,

sk∏adajà si´ z dwóch cz´Êci. Cz´Êç sta∏a zale˝na

od mocy zamówionej mo˝e byç zmniejszona

na podstawie uzgodnieƒ mi´dzy zarzàdcà 

i dostawcà ciep∏a. Nie mo˝na jednak czyniç

tego w sposób dowolny, gdy˝ w przypadku wys-

tàpienia ni˝szych ni˝ wynika to z dokumen-tacji

budynku i przyj´tych do wyliczenia tzw. tem-

peratur obliczeniowych, budynek mo˝e byç

niedogrzany, co mo˝e wywo∏aç nie- 

zadowolenie i skargi u˝ytkowników. Moc

zamówionà, mo˝na i nale˝y obni˝aç dopiero

po dokonaniu termomodernizacji budynku,

ociepleniu Êcian, wymianie okien, usprawnieniu

wentylacji. Termomodernizacja jest zabiegiem

jak najbardziej celowym i po˝àdanym, jednak

wymaga znacznych nak∏adów finansowych i doÊç

d∏ugiego czasu na realizacj´.

Znacznie szybciej i taniej mo˝na
uzyskaç ogólne obni˝enie kosztów
dostawy ciep∏a do budynku i in-
dywidualnych op∏at u˝ytkowników,
je˝eli obni˝y si´ cz´Êç zmiennà
op∏at p∏aconych dostawcy po-
przez to, ˝e u˝ytkownicy lokali
b´dà oszcz´dniej gospodarowali
ciep∏em i mniej go zu˝yjà.
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19JAK KORZYSTAå Z PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA

Zu˝ycie ciep∏a na przygotowanie ciep∏ej wody
mo˝na zmniejszyç np. poprzez takie zabiegi jak:
mycie naczyƒ kuchennych w czaszy zlewozmy-
waka, a nast´pnie p∏ukanie pod wodà bie˝àcà,
korzystanie z kàpieli pod natryskiem, a nie 
w wannie, bez obni̋ ania standardów higienicznych.
Mo˝na tak˝e oszcz´dzaç ciep∏à wod´ poprzez
stosowanie armatury czerpalnej, takiej jak baterie
jednouchwytowe, wyposa˝one dodatkowo
w perlatory (urzàdzenia napowietrzajàce stru-
mieƒ wody) na koƒcu wylewki i dzi´ki temu
spowodowaç ∏àczne zmniejszenie iloÊci ciep∏a
zu˝ywanego do przygotowania ciep∏ej wody,
nawet o 30%.

Oszcz´dzanie ciep∏a zu˝ywanego na ogrze-
wanie wymaga uÊwiadomienia sobie w jaki sposób
ciep∏o jest dostarczane do pomieszczenia i w jaki
sposób z tego pomieszczenia odp∏ywa.

Ciep∏o do pomieszczenia jest emitowane przez
zainstalowany w pomieszczeniu grzejnik.
Jednak grzejnik nie jest jedynym êród∏em
dostarczajàcym ciep∏o. Znaczàcym êród∏em ciep∏a
sà osoby przebywajàce w danym pomieszczeniu
i wszelkie czynnoÊci gospodarcze, takie jak:
gotowanie, pranie, u˝ywanie odkurzacza, a tak˝e
oÊwietlenie, telewizor, komputer itp., a tak˝e
ciep∏o przenikajàce przez przegrody we-
wn´trzne z sàsiednich lokali (jeÊli wyst´puje
pomi´dzy nimi ró˝nica temperatury).

Aby utrzymaç w pomieszczeniu temperatur´
pozwalajàcà na dobre samopoczucie prze-
bywajàcych w nim ludzi, nale˝y dostarczyç do
pomieszczenia takà iloÊç ciep∏a, która pokryje
straty ciep∏a tego pomieszczenia. Pomieszczenie
traci ciep∏o drogà przewodzenia przez Êciany
zewn´trzne, okna i drzwi balkonowe. Traci
równie˝ ciep∏o unoszone z powietrzem
wywiewanym przez przewody wentylacyjne.
Ciep∏o mo˝e tak˝e przenikaç przez Êciany
wewn´trzne do pomieszczeƒ sàsiednich, je˝eli
panuje w nich temperatura ni˝sza od tej, która
jest w pomieszczeniu rozpatrywanym. Strat
ciep∏a nie da si´ nigdy ca∏kowicie wyeliminowaç.
Nie ma bowiem takich materia∏ów do budowy

Êcian, ani takich okien, które ca∏kowicie nie
przewodzà ciep∏a. Równie˝ nie mo˝emy ca∏kowicie
odciàç dop∏ywu powietrza zewn´trznego do
pomieszczenia i zaprzestaç jego usuwania
przez system wentylacyjny, bo dop∏yw Êwie˝ego
powietrza jest niezb´dny do oddychania i usuní cia
z pomieszczenia wilgoci, której êród∏em sà ludzie
i czynnoÊci gospodarcze przez nich wykonywane
(np. gotowanie). Mo˝na jednak ograniczyç
iloÊç traconego ciep∏a do niezb´dnego minimum
rozsàdnie nim gospodarowaç, tak jak gospo-
darujemy innymi dobrami materialnymi
poprzez m.in.:

• Okresowe obn˝anie temperatury w pomiesz-
czeniu. Komfortowo czujemy sí  gdy w pomiesz-
czeniu panuje temperatura ok. 20 – 21oC.
Jednak nie zawsze musimy utrzymywaç takà
temperatur´. Korzystnym jest obni˝enie
temperatury w pokoju w którym Êpimy
(zalecane przez lekarzy). Równie˝ w trakcie
wykonywania ci´˝szych czynnoÊci (np.
sprzàtanie), lepiej b´dziemy si´ czuli w ni˝szej
temperaturze. Je˝eli w lokalu ma przebywaç
wí ksza liczba osób (np. spodziewamy sí  goÊci),
to nale˝y zawczasu przykr´ciç zawór ter-
mostatyczny przy grzejniku, bo ka˝da osoba
emituje ciep∏o w iloÊci porównywalnej z wy-
dajnoÊcià po∏owy „˝eberka” grzejnika.
Nale˝y jednak unikaç zbytniego wych∏odzenia
pomieszczenia w d∏u˝szym okresie, bo na jego
ponowne dogrzanie stracimy zbyt wiele ciep∏a.

• Efektywnie wykorzystywaç zawory ter-
mostatyczne w celu obni˝enia temperatury.
Zawory termostatyczne nie majà skali tempe-
ratury w stopniach. Na pokr´tle zaworu
naniesione sà: gwiazdka i kreski oznaczone
kolejnymi cyframi od 1 do 5. W po∏o˝eniu
„gwiazdka” zawór jest zamkni´ty. W odwrotnà
stron´, przy przestawieniu pokr´t∏a do wartoÊci
wy˝szych (np. 5) emisja ciep∏a z grzejnika
roÊnie. Ka˝dy zawór termostatyczny, w chwili
monta˝u, ma ustawionà, niedost´pnà dla
u˝ytkownika (zaplombowanà), tzw. nastaw´
monta˝owà. Nastawa ta zapewnia, ˝e
obliczeniowà temperatur´ w pomieszczeniu
(np. 20oC) osiàga si´ przy po∏o˝eniu pokr´t∏a
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20 JAK KORZYSTAå Z PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA

pomi´dzy kreskami oznaczonymi 3 i 4.
Zawory termostatyczne sà zabezpieczone
przed zamarzni´ciem grzejnika: przy ustawieniu
pokr´t∏a w po∏o˝eniu „gwiazdka” zawór
termostatyczny otwiera si´ samoczynnie jeÊli
temperatura w jego otoczeniu spadnie
poni˝ej ok. 6 –7oC.

• Wietrzyç nale˝y krótko i intensywnie. Op∏aca
si´ szybka (2 – 3 minuty) wymiana powietrza
poprzez szerokie otwarcie okien i drzwi
balkonowych z jednoczesnym zamkni´ciem
zaworów przy grzejnikach. Nie nale˝y uchylaç
okna na d∏u˝szy czas nieobecnoÊci w mieszkaniu
(np. wychodzàc na wiele godzin do pracy),
poniewa˝ zimne powietrze och∏adza grzejnik
i termostat otwiera si´ maksymalnie co
powoduje du˝e i zb´dne straty ciep∏a.

• Nie zabudowywaç i nie zas∏aniaç grzejników.
Aby grzejnik oddawa∏ ciep∏o do pomieszczenia,
potrzebna jest w∏aÊciwa cyrkulacja powietrza
w jego otoczeniu. Grzejnik nie powinien byç
zabudowany, zas∏oni´ty i zastawiony meblami,
gdy˝ wówczas ciep∏o nie rozprzestrzenia si´
równomiernie w pomieszczeniu, powstaje
strefa przegrzana w pobli˝u Êciany zewn´trznej
i rosnà straty przez przenikanie, a w konsekwencji
trzeba wi´cej ciep∏a na ogrzanie pomieszczenia.

• Zmniejszaç straty ciep∏a przez okna. Okno jest
najlepiej przewodzàcym ciep∏o elementem
przegrody zewn´trznej. Oprócz przewodzenia,
ciep∏o wypromieniowuje przez okno z wn´trza
pomieszczenia. Dlatego aby ograniczyç
straty ciep∏a nale˝y na noc opuszczaç ˝aluzje
ewentualnie zaciàgaç zas∏ony, jednak bez
zas∏aniania grzejników.

• Zapewniç odpowiednià szczelnoÊç okien i drzwi
zewn t́rznych. W wí kszoÊci starszych budynków,
gdzie mamy do czynienia z wentylacjà naturalnà
(grawitacyjnà), powietrze niezb´dne do
przewietrzania pomieszczeƒ dop∏ywa przez
nieszczelnoÊci w stolarce okiennej (infiltruje
do pomieszczenia). IloÊç tego powietrza jest
niekontrolowana i mo˝e byç powodem
powa˝nych strat ciep∏a. Celowa jest wymiana
okien na szczelne, zaopatrzone w specjalne
nawiewniki powietrza. W ten sposób zapewnimy
w∏aÊciwà wentylacj´, która uchroni mieszkanie

przed zawilgoceniem, a równoczeÊnie
ograniczymy do niezb´dnego minimum
straty ciep∏a, unoszonego z wywiewanym
powietrzem wentylacyjnym. W ˝adnym
wypadku nie nale˝y ograniczaç wentylacji
lokalu przez zamykanie (zaklejanie) kratek
wentylacji grawitacyjnej. Grozi to zawilgoceniem
(póêniej zagrzybieniem lokalu), a w lokalach
gdzie u˝ywane sà kuchenki gazowe lub
piece kàpielowe opalane gazem, nawet
zatruciem u˝ytkowników.

• Zwracaç uwag´ na w∏aÊciwe u˝ytkowanie
pomieszczeƒ wspólnych w budynku. Klatki
schodowe, korytarze i piwnice, cz´sto
traktowane jako „niczyje”, ogrzewane sà 
w sposób niekontrolowany. W okresie
zimowym nale˝y zwracaç m.in. uwag´ na
zamykanie drzwi wejÊciowych i okien na
klatkach schodowych, zamykanie okienek 
w piwnicach i innych pomieszczeniach
wspólnego u˝ytku.

Podejmowane przez mieszkaƒców
(u˝ytkowników lokali) dzia∏ania
oszcz´dzajàce ciep∏o powinny
znaleêç swoje odzwierciedlenie
w zmniejszeniu ponoszonych
przez nich op∏at za ogrzewanie.
Z natury rzeczy jedni b´dà
oszcz´dzaç bardziej inni mniej.
Stosownie do tego powinny
kszta∏towaç si´ op∏aty za ciep∏o
jakie zarzàdca budynku wylicza
dla poszczególnych lokali.
Narz´dziem pozwalajàcym okreÊliç
wysokoÊç op∏aty dla danego
lokalu zgodnie ze zu˝yciem ciep∏a
sà nagrzejnikowe podzielniki
kosztów ogrzewania i zwiàzane
z nimi systemy rozliczeƒ.

Warszawa, paêdziernik 2009 r.
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Informacja ze strony internetowej Ministerstwa Gospodarki: 
Jednym z rozwiàzaƒ pozwalajàcych na podniesienie efektywnoÊci koƒcowego
wykorzystania energii jest zastosowanie w budynkach wielolokalowych
indywidualnych systemów rozliczania kosztów zakupu ciep∏a.

Opracowanie Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii pt. „Jak korzystaç z podzielników kosztów ogrzewania”

zawiera podstawowe informacje o podziale kosztów ciep∏a dostarczonego do budynku. W publikacji

przedstawione zosta∏y opisy zasad dzia∏ania podzielników kosztów ogrzewania oraz wykorzystujàcych

je systemów rozliczeƒ. Prezentowane wiadomoÊci mogà byç pomocne w wyjaÊnieniu wàtpliwoÊci

towarzyszàcych rozliczaniu kosztów ogrzewania oraz stanowiç przyk∏ad do wykorzystania przez

podmioty odpowiedzialne za rozliczenia.
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„Stowarzyszenie d/s rozliczania energii” popularyzuje rozliczanie kosztów ogrzewania w budynkach
wed∏ug indywidualnego zu˝ycia jako sposób na racjonalne gospodarowanie ciep∏em.
Konsekwentnie dzia∏a w kierunku nowelizacji obowiàzujàcych przepisów i dostosowania ich do
standardów europejskich oraz potrzeb  zarzàdcy budynku i odbiorcy indywidualnego w lokalu.
Stowarzyszenie jest wspó∏organizatorem konferencji naukowo – technicznych dotyczàcych problematyki
rozliczania kosztów ciep∏a w budynkach; popularyzuje najlepiej funkcjonujàce na rynku systemy rozliczeƒ. 

SpecjaliÊci Stowarzyszenia opracowujà i prezentujà w specjalistycznej prasie oraz na konferencjach 
i szkoleniach informacje o metodach rozliczeƒ kosztów ogrzewania wed∏ug indywidualnego zu˝ycia.
Dzia∏ajàc w interesie odbiorcy ciep∏a, Stowarzyszenie wspó∏dzia∏a z w∏aÊciwymi organami adminis-
tracji paƒstwowej oraz instytutami i oÊrodkami naukowymi zajmujàcymi si´ statutowo problematykà
racjonalnego wykorzystania energii w sektorze komunalno – bytowym. Od 2007 roku  

„Stowarzyszenie d/s rozliczania energii” aktywnie uczestniczy w promowaniu dyrektywy 2006/32/WE
w sprawie efektywnoÊci koƒcowego wykorzystania energii i us∏ug energetycznych i inicjuje oraz realizuje,
wynikajàce z niej ró˝norodne dzia∏ania w interesie odbiorcy ciep∏a w lokalu a tak˝e zarzàdcy
budynku. 

Wi´cej informacji o Stowarzyszeniu na stronie: www.irkom.org.pl

STOWARZYSZENIE
ds. ROZLICZANIA ENERGII

Jak korzystaç z podzielników
kosztów ogrzewania.
Poradnik u˝ytkownika lokalu.

STOWARZYSZENIE
ds. ROZLICZANIA ENERGII

Warszawa 2009

OGRZEWANIE

RACJONALNE  ZU˚YCIE =  OSZCZ¢DNOÂå

KOSZTY
PODZIELNIK
KOSZTÓW

OGRZEWANIA
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