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Z KART HISTORII
Pierwsi mieszkańcy budynków przy ulicy Błonie 12 i 14 co potwierdzają zapisy w książkach 
meldunkowych to Założyciele Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”. Wśród nich są
p. Jadwiga Zając, p. Roman Królak oraz p. Czesław Ślązek. Do dziś tylko p. Roman Królak nie-
przerwanie zamieszkuje przydzielony w styczniu 1959 roku lokal.
Zaprosiliśmy Państwa aby powspominać jak było 50 lat temu, kiedy powstawała Spółdziel-
nia.
Cz.Ś. Rzeczywiście szybko przeleciało, byliśmy młodzi pełni zapału, zjednoczyła nas potrzeba 
uzyskania własnego mieszkania, a inicjatorzy powołania Spółdzielni dawali nadzieję szybkie-
go uzyskania własnego lokalu. 
Kto wpadł na pomysł utworzenia Spółdzielni?
R.K. Tak dokładnie to ja nie wiem. Byłem na liście zapisany pod numerem 9. Jako ciekawostkę 
mogę powiedzieć, że nazwa „Przełom” została przyjęta dlatego, że wcześniej podobna inicjaty-
wa nie została zrealizowana. Myślę, że za Założycieli Spółdzielni można uznać panów Wierz-
bickiego i Główkę. Pierwszym blokiem spółdzielczym, w którym mieszkam do dziś, był wyku-
piony od Miejskiej Rady budynek przy ulicy Błonie nr 14.
Jak wynika z dokumentów w sprawie przydziału mieszkania pisaliście Państwo pisma do 
Prezydium Miejskiej i Powiatowej Rady Narodowej.
Cz.Ś. W tamtym czasie pracowałem w Warszawie, a moja żona w banku w Mińsku i to wła-
śnie ona wszystko załatwiała, ona była członkiem spółdzielni. Później, kiedy trzeba było wnieść 
wkład, członkostwo przepisano na mnie. Na dobrą sprawę trudno ustalić inicjatora czy może 
raczej inicjatorów tworzenia Spółdzielni.
Wspomniał pan o żonie, która pracowała w banku. W innych dokumentach można prze-
czytać, że inicjatywa wyszła między innymi właśnie z banku.
Cz.Ś. Żona zapisała się do Spółdzielni, ponieważ ja, jak już mówiłem, 
pracowałem w Warszawie. Do pracy wyjeżdżałem rano i wracałem póź-
no. Żona dowiedziała się o tej inicjatywie i uzgodniliśmy że się zapisze-
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my. To ona zgłosiła akces przystąpienia do Spółdzielni.
Jakie były Wasze odczucia w odniesieniu do tej inicjatywy, 
czego oczekiwaliście?. 
Cz.Ś. Po wojnie był głód mieszkaniowy. Ja z bratem mieszka-
łem w pokoju z kuchnią. Było nam bardzo ciasno. Mieszkało z 
nami również dwoje dzieci. Starałem się o mieszkanie w War-
szawie. Wytypowali mnie i w zasadzie mogłem dostać miesz-
kanie zakładowe. Tyle tylko, że trwałoby to dłużej.
R.K. Ja natomiast zapisałem się do Spółdzielni ponieważ pra-
cowałem prywatnie. Nie miałem więc szansy dostać mieszka-
nia kwaterunkowego. Mieszkałem wraz z żoną w wynajętym 
mieszkaniu.
Ile wynosił wymagany wkład do Spółdzielni? Jak to się od-
nosiło do waszych zarobków?
Cz.Ś. Trudno powiedzieć, nie pamiętam.
R.K. Ze względów finansowych zapisany byłem na pokój z 
kuchnią. Stało się jednak tak, że nie otrzymałem tego miesz-
kania. W zamian zaproponowano mi 2 pokoje z kuchnią. Na  
proponowane mieszkanie potrzebne było 26 czy 28 tysięcy 
złotych.  Nie dysponowałem taką kwotą. Problemem podzieli-
łem się ze swoim szefem- właścicielem zakładu krawieckiego, 
który zgodził się pożyczyć mi tę kwotę.
J.Z. Wpłaciliśmy 25 000 zł ale zwrócono nam 2 000 zł. Wiel-
kość wkładu uzależniona była od wielkości mieszkania. 
Jak to się odnosiło do wysokości zarobków? 
J.Z.  To było dużo, około 4 średnich pensji.
A jakie były średnie zarobki? 
J.Z. Wydaje się, że około 1500 zł miesięcznie.
To w świetle tego co Pani mówi wkład wynosił nie 4 średnie 
pensje, a przeszło 15.
J.Z. Tak to było dużo jak na tamte czasy, a koszt 1m² o ile pa-
miętam wynosił 2000 zł.
 A jakie były wpisowe i udział?
R.K. Wpisowe wynosiło 100 zł, a udział członkowski 500 zł.
J.Z. Przy naszych zarobkach była to poważna kwota, około 
25% wynagrodzenia.
Czy w tych dwóch pierwszych spółdzielczych blokach 
mieszkania otrzymali wyłącznie Założyciele? 
J.Z. Tak, tylko oni ale nie wszyscy. Chciałam tu wrócić do po-
czątków Spółdzielni. Pracowałam wówczas w Oświacie. Byli-
śmy młodzi, na dorobku, bez mieszkań. Założyliśmy rodziny. 
W Związku Nauczycielstwa Polskiego powstał pomysł aby po-
wołać do życia spółdzielnię mieszkaniową i dzięki temu zdo-
być upragnione mieszkanie. Było nas jednak za mało. Zainte-
resowaliśmy innych. Ostatecznie zgłosiło się 37 osób w tym 
około 12 osób z Oświaty. Na Walnym Zgromadzeniu powoła-
no władze Spółdzielni. 
Cz.Ś. Przy przydziale mieszkań było więcej osób niż lokali. 
Została powołana komisja, która sprawdzała warunki miesz-
kaniowe poszczególnych członków i na tej podstawie kwali-
fikowano do przydziału mieszkania. W pierwszej kolejności 
dostawali mieszkania Ci, którzy mieli najgorsze warunki.
Z tego co mi wiadomo, do członkowstwa w spółdzielni  
trzeba było ludzi namawiać. Niezbyt chętnie chcieli wstę-
pować w jej szeregi. 
J.Z. W Oświacie akces do spółdzielni złożyło 10 osób. Zbyt 
mała liczba żeby powoływać Spółdzielnię, w związku z tym 

werbowano członków z innych zakła-
dów  pracy, w tym z banku.
Jakie zdarzenia z tego okresu utkwiły 
w Państwa pamięci?

R.K. Pamiętam, że w pierwszym roku, kiedy już mieszkali-
śmy w przydzielonych lokalach, z uwagi na wpłacony wyższy 
niż wymagany wkład mieszkaniowy, nie wnosiliśmy żadnych 
opłat czynszowych.
J.Z. Chodziło o to, że po rozliczeniu kosztów zakupu pierw-
szego bloku okazało się, że była to cena zawyżona w stosun-
ku do kosztów. Nadwyżka została  zaliczona na poczet czyn-
szu. Muszę tu również powiedzieć, że dla młodej osoby,  któ-
ra dopiero co założyła rodzinę, członkowstwo w spółdziel-
ni i otrzymanie w pierwszym bloku mieszkania, było czymś 
wspaniałym. Pracowałam w Wydziale Oświaty Powiato-
wej Rady Narodowej. Przepracowałam tam 17 lat. Kolejnym 

moim miejscem pracy była  Szkoła Podstawowa nr 3. Był to 
czas kiedy w  Miejskiej Radzie przewodniczącym był Pan 
Aleksander Krzewiński. Wspominam go jako wspaniałego 
człowieka i przyjaciela spółdzielców.
Jak wynika z dokumentów Panowie Ślązek i Królak miesz-
kają w tym samych mieszkaniach, które im wówczas zosta-
ły przydzielone. 
R.K. Zgadza się, to już blisko 50 lat
Cz.Ś. No nie. Ja przeniosłem się później do bloku nr12. W 
tym bloku, który Spółdzielnia budowała już samodzielnie, na 
pierwszym piętrze, w mieszkaniu jednopokojowym, powsta-
ło biuro Spółdzielni. Po sąsiedzku mieszkał Prezes Jurow-
ski. Kiedy wyprowadził się, połączono oba lokale i powstało 
mieszkanie większe, do którego wprowadziłem się ja. Do tej 
pory mieszkanie to jest moją własnością. 
J.Z. Mój mąż bardzo lubił zajmować się działką. Hodował  
kwiaty i powoli zaczął budować dom.  Mieszkanie spółdziel-
cze przekazaliśmy córce. Córka wyszła za mąż i mieszkanie, 
której jej przekazaliśmy zostało sprzedane. Młodzi wyprowa-
dzili się do Wyszkowa, gdzie obecnie zamieszkują. Z Miń-
skiem są jednak dalej związani, ponieważ zięć prowadzi tu 
działalność gospodarczą.
Wracając do historii, mam kolejne pytanie. Skąd pocho-
dziły środki inwestycyjne na realizację budynku?
J.Z. W pierwszej kolejności środki finansowe pochodziły z 
wpłat członków Spółdzielni (20%), a na resztę został zacią-
gnięty kredyt bankowy. Blok budowało, tak jak i Błonie 12 
Wojskowe Przedsiębiorstwo Budowlane w Warszawie.
Cz.Ś. Kredyt był brany na 30 lat. Przez ten czas spółdzielcy 
musieli ten kredyt spłacić, przy umorzeniu 30% wartości za-
ciągniętego kredytu.
J.Z. Ja nasz kredyt spłacałam 28 lat.
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Kiedy pojawiły się etaty w Spółdzielni? Do pewnego czasu 
Zarząd i Rada Nadzorcza pracowały przecież społecznie.
J.Z. Stali pracownicy zatrudnieni na etatach pojawili się w 1962 
roku. Między innymi został zatrudniony pan Marian Mrozik 
jako główny księgowy. Mam dla niego wiele uznania. 
Na zakończenie powiedzcie Państwo kilka słów o sobie.
J.Z. Przebieg mojej pracy zawodowej to oświata,a potem Spół-
dzielnia „Chema” w Dębem Wielkim skąd odeszłam na eme-
ryturę. Wychowałam dwójkę dzieci. Córka jest absolwent-
ką SGGW, a syn ukończył nasz popularny „Mechanik”, ożenił 
się i mieszka w Sulejówku. Mam pięcioro wnuków i prawnuka. 
Przepracowałam bez dwóch miesięcy 50 lat.
A Pan Panie Romanie?
R.K . Mam trzy córki, 11 wnucząt i 3 prawnuków. Syn nie żyje. 
Cały czas pracowałem jako krawiec, prawie 50 lat. Pracowałem 
w prywatnej firmie, w której ubierali się wszyscy dostojnicy 
państwowi, między innymi Premier Józef Cyrankiewicz. 
Cz.Ś.  Mam trzech synów i córkę oraz siedmioro wnuków. Po 
powrocie z robót przymusowych w lutym 1946 roku  praco-
wałem na kolei w Szczecinie. Na początku lat pięćdziesiątych 
przeniosłem się do Warszawy.  W sumie przepracowałem 50 lat 
z tego miedzy innymi 10 lat w Fabryce Urządzeń Dźwigowych 
w Mińsku Mazowieckim i 10 lat w Fabryce Nakryć Stołowych 
w Stojadłach .
Serdecznie dziękujemy za rozmowę. Jednocześnie pragnie-
my Państwa poinformować, że 14 listopada odbędzie się 
uroczystość jubileuszowa sfinansowana wyłącznie ze środ-
ków pochodzących od sponsorów, na którą już dziś Państwa 
jako członków Założycieli w imieniu organizatorów zapra-
szamy. Życzymy Państwu długich lat życia w dobrym zdro-
wiu oraz wszelkiej pomyślności. 

 Z członkami Założycielami 
 rozmawiali:K. Roguski i  A. Maliszewski

Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni informują, że w dniu 09.11.br 
(niedziela) o godz 12.3o w Kościele pod wezwaniem Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny odprawiona zostanie z okazji 50-lecia 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” Msza Święta w intencji 
członków Spółdzielni i ich rodzin.

Redakcja

Zmiany w Zarządzie

Informujemy, że nastąpiła zmiana na stanowisku Zastępcy Prezesa ds.gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Z dniem 31.08.br 
Rada Nadzorcza odwołała p.Bogusława Zwierza z funkcji Zastępcy Prezesa ds. gzm, w związku z przejściem na emeryturę.
W tajnym głosowaniu  w dniu 17.09.br Rada Nadzorcza Spółdzielni wybrała spośród 2 kandydatów, Panią Izabelę Krupę, która 
z dniem 1 października 2008 roku objęła stanowisko Zastępcy Przezesa Zarządu ds.gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
Pani Izabela Krupa z wykształcenia jest architektem. W 2003 roku ukończyła studia wyższe na Politechnice Białostockiej w Bia-
łymstoku na kierunku Architektura i Urbanistyka. Posiada doświadczenie zawodowe predysponujące ją do pełnienia tej funk-
cji.

                                                                                                                    Redakcja

W nawiązaniu do wcześniejszych artykułów jakie 
zamieszczaliśmy na łamach „ Przełomowych Wieści” na 
temat realizacji postanowień ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r., a w szczególności 
realizacji nowelizacji w/w ustawy , która weszła w życie  31 
lipca 2007 r. i dała możliwość przekształcenia spółdzielczych 
lokatorskich praw do lokali w prawo odrębnej własności 
za nominalną kwotę umorzenia kredytu udzielonego 
przez bank na budowę danego lokalu  co w większości 
przypadków stanowiło kwotę od kilku do kilkudziesięciu 
złotych,  informujemy, że do dnia dzisiejszego tj. przez 
ponad rok od wejścia w życie powyższej nowelizacji ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych rozpatrzone  zostały 
wszystkie wnioski mieszkańców złożone do Spółdzielni w 
tej sprawie, a  wpłynęło ich 1241 w tym 655 dotyczących 
przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną 
własność i 586 dotyczących przekształcenia własnościowego 
prawa w odrębną własność. W efekcie do dnia 31.10.2008r 
zawarto  947 aktów notarialnych dot. ustanowienia prawa 
odrębnej własności lokali , z czego 552 umów notarialnych 
dotyczy przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa w 
prawo odrębnej własności, 344 umowy notarialne zawarto na 
okoliczność przekształcenia spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokali mieszkalnych w prawo odrębnej własności, 45 
umów notarialnych dotyczy przekształcenia spółdzielczych 
własnościowych praw do lokali użytkowych, a  6 umów 
dotyczy przekształcenia  spółdzielczych własnościowych 
praw do miejsc postojowych w prawo odrębnej własności . 
Na dzień 31.10.2008r w zasobach Spółdzielni liczących 3901 
lokali mieszkalnych  pozostało 186 mieszkań zajmowanych 
na zasadzie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu co 
stanowi około 4,8% całych zasobów mieszkaniowych.

JO

UWŁASZCZANIE 
LOKALI SPÓŁDZIELCZYCH
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SPÓŁDZIELCZE OSOBOWOŚCI
Moim rozmówcą w cyklu spółdzielczych osobowości w przeddzień jubileuszu 50 lecia 
Spółdzielni jest Pan Krzysztof Roguski. Nim trafił do „Przełomu” zdobywał doświad-
czenie i wiedzę administracyjną w zakresie gospodarki gruntami w Urzędzie Miejskim. 
Z wykształcenia jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Warszawskiego, co ułatwia mu poruszanie się w gąszczu przepisów, które szcze-
gólnie w zakresie spółdzielczości mieszkaniowej zmieniają się w ostatnich latach bar-
dzo często. Mój rozmówca przez 2 kadencje w latach 1994 – 2002 był radnym Rady Mia-
sta, wiceprzewodniczącym Rady dzięki czemu udało mu się doprowadzić do wybudowa-
nia ze środków miasta kortów tenisowych przy ul. Wyszyńskiego oraz kompleksu boisk 
sportowych na osiedlu Targówka, które od początku są oblegane szczególnie przez mło-
dzież. W wolnych chwilach gra w brydża sportowego, posiada tytuł mistrza międzyna-
rodowego i występuje w drużynie mińskiej „ Mazovii” rywalizującej aktualnie w II lidze. 
W utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej pomaga mu jazda na rowerze oraz wędkarstwo 
spiningowe, połowy drapieżników.
Cz.G.: W jaki sposób trafił Pan do Spółdzielni ?

K.R.: Pracowałem w Urzędzie Miejskim w Mińsku Mazowieckim zajmując się przede wszystkim gospodarką gruntami, przy-
gotowywaniem i przekazywaniem Spółdzielni „Przełom” terenów pod inwestycje mieszkaniowe. Funkcję Zastępcy Prezesa d/s 
gospodarki zasobami mieszkaniowymi zaproponował mi Pan Andrzej Łodyga Prezes Spółdzielni, a Rada Nadzorcza propozycje 
tę zaakceptowała powołując mnie na to stanowisko z dniem 01.01.1986 r. Członkiem Spółdzielni jestem od 1969 r., a w jej zaso-
bach zamieszkuję od 1977 roku. Po powołaniu Pana Andrzeja Łodygi na stanowisko Naczelnika Miasta, Rada Nadzorcza  po-
mimo sprzeciwów ze strony ówczesnych władz politycznych w marcu 1987 r. w tajnym głosowaniu powierzyła mi funkcję Pre-
zesa Zarządu Spółdzielni.  
Cz.G. : Co szczególnego utkwiło w Pana pamięci z półwiecza Spółdzielni ?
K.R.: Z mojej pracy najbardziej pamiętam pierwsze lata, była to druga połowa lat 80 – tych. Niedogrzane mieszkania, przeciążo-
na kotłownia o słabej mocy w stosunku do potrzeb, problemy z wodą, która często nie dochodziła do mieszkań powyżej II kon-
dygnacji, planowe wyłączanie światła wg bzdurnej w tamtych czasach teorii oszczędzania energii co powodowało w okresie zi-
mowym iż pompy tłoczące ciepło do bloków pozbawione prądu nie funkcjonowały i w wychłodzonych mieszkaniach było co-
raz zimniej. Mieszkańcy spółdzielczych bloków nie wytrzymywali nerwowo, czemu nie można się dziwić i odreagowywali swo-
je frustracje w pierwszej kolejności na Zarządcy spółdzielczych zasobów. W tym czasie dużym utrapieniem był las indywidual-
nych anten TV na budynkach. 
Z miłych wspomnień między innymi to oddanie do użytku w roku 1994 setnego budynku przy ul. Sędomierskiej 10, kompleks 
sportowo rekreacyjny na osiedlu Targówka i korty tenisowe przy ul.Wyszyńskiego, przejęcie na własność od miasta przeszło 24 
ha gruntów z zastosowaniem przez Radę Miasta w stosunku do ich rynkowej wartości 95 % bonifikaty. 
Cz.G.: Tutaj mały dodatek do CV. Jest Pan sekretarzem Rady Nadzorczej Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni 
Mieszkaniowych. Czym ona się zajmuje i jak Pan widzi rolę tego Związku wśród spółdzielczości mieszkaniowej ?
K.R.: Zgadza się, drugą kadencję z woli Zebrania Walnego Członków Krajowego Związku Rewizyjnego jestem sekretarzem 
Rady Nadzorczej Związku. Od samego początku swojej działalności stoję na stanowisku i apeluję o zjednoczenie wszystkich 
spółdzielczych związków regionalnych, których jest około 20 i utworzenie Centralnego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych, 
który byłby partnerem dla Rządu i Sejmu w sprawach dotyczących spółdzielczości mieszkaniowej, z którym trzeba byłoby się li-
czyć. Związek organizuje szkolenia, jest uprawniony do przeprowadzania okresowych lustracji, bada bilanse roczne spółdzielni, 
udziela odpowiedzi na zapytania prawne, podejmuje interwencje na skierowane do niego skargi.
Cz.G.: Co Pan sądzi o znowelizowanej w ub. roku przez Sejm RP ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych . Jest wiele 
skarg w tej sprawie w Trybunale Konstytucyjnym RP. 
Poproszę o krótki komentarz.  
K.R.: Pomimo wielu prób szkodzenia spółdzielczości miesz-
kaniowej przez kolejne większościowe koalicje sejmowe i eki-
py rządzące – spółdzielczość mając za sobą blisko 150 letnią 
historię, której początki w Europie sięgają krajów rozwijają-
cych się przemysłowo – Anglii, Niemiec, Szwajcarii - nadal 
funkcjonuje zaspakajając potrzeby statutowe swoich człon-
ków.
Zamierzonego celu nie osiągnęli autorzy znowelizowanej 
14.06.2007 r. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Rów-

nież i ten akt prawny podobnie jak usta-
wa z 15.12.2000r. trafił do Trybuna-
łu Konstytucyjnego zaskarżony zarów-
no przez grupę posłów jak i Rzecznika 



Numer 18, Str.5

Praw Obywatelskich co do zgodności wielu jego przepisów z Konstytucją RP. Aktualnie Trybunał zbiera materiały potrzebne 
do podjęcia decyzji w tej sprawie. Wg uzyskanych informacji większość zaskarżonych artykułów zostanie przez Trybunał praw-
dopodobnie uchylona. Przewidując ten scenariusz w Sejmie trwają już prace nad kolejną nowelizacją ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych, swoje propozycje ma również Rząd. Oba projekty podobno są bardziej liberalne dla spółdzielców niż poprzed-
nie. Ustawa, o którą Pan mnie pyta zrobiła dużo złego w środowiskach spółdzielczych skłóciła je, naruszyła odwieczną zasadę so-
lidaryzmu spółdzielczego, w wielu spółdzielniach sparaliżowała normalne funkcjonowanie. Ustawa ta pokazała jednak jak wiel-
ka jest świadomość spółdzielców, którzy nie ulegając chwilowym hasłom przedwyborczym potrafili w trudnych dla Spółdzielni 
chwilach bezpiecznie przeprowadzić spółdzielnie przez wszystkie zagrożenia i niebezpieczeństwa. Niestety z żalem należy od-
notować fakt iż organizacje spółdzielcze innych branż biernie przyglądają się jawnym próbom likwidacji spółdzielczości miesz-
kaniowej . Zmiana takich postaw jest wielkim zadaniem dla zbliżającego się IV Kongresu Spółdzielczości i wybranej na kolejną 
kadencję Krajowej Rady Spółdzielczej.
Cz.G.: Jak Pan ocenia stan i kondycję „ Przełomu” w 50 roku istnienia ?
K.R.: Mimo dostojnego wieku kondycja fizyczna i finansowa Spółdzielni jest moim zdaniem dobra. Wynika to z lustracji, co-
rocznych bilansów, opinii i wniosków pokontrolnych. Posiadamy 110 budynków, wyposażonych blisko w 100 % w opomiarowa-
ne centralne ogrzewanie i indywidualne liczniki wody. Na 3901 mieszkań, 2220 korzysta z centralnej ciepłej wody. W gaz wypo-
sażonych jest 3475 mieszkań, a w zawory termostatyczne i podzielniki kosztów 3740 lokali. Wszystkie budynki mają wymienio-
ne pokrycia dachowe zabezpieczające mieszkania na wiele lat przed skutkami opadów atmosferycznych. Wymieniono 276 drzwi 
wejściowych, docieplono stropodachy w 70 budynkach, wymieniono dostosowując, do wymogów unijnych skrzynki pocztowe, 
wyposażono wejścia do budynków w domofony. Do termomodernizacji ścian zewnętrznych pozostało zaledwie 12 budynków. 
Dodając do tego nowe, zmodernizowane ciągi piesze, parkingi, tereny zielone oraz utrzymującą się na wysokim poziomie dzia-
łalność społeczno-wychowawczą i kulturalno-sportową oraz dobre coroczne wyniki finansowe pozytywnie należy ocenić obec-
ny stan Spółdzielni i jej kondycję jak również rokowania na najbliższe lata. 
Cz.G.: Znamy teraźniejszość „ Przełomu”. Kolejne pytanie – co dalej? 
K.R.: No cóż, dalej trzeba będzie kontynuować prace remontowe, modernizacyjne i konserwacyjne bo kolejne dziś jeszcze nowe 
budynki będą tego wymagały. Myślę że zapali się wreszcie zielone światło dla spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego, zde-
cydowanie tańszego od mieszkań oferowanych przez deweloperów. Mam nadzieje że dotychczasowi   „uzdrowiciele” spółdziel-
czości mieszkaniowej odejdą w przeszłość a nowe systemy i rozwiązania prawne będą traktowały spółdzielczość mieszkaniową 
na równych z innymi podmiotami gospodarczymi zasadach. 
Spółdzielcom mińskiego „ Przełomu” i ich rodzinom na zakończenie, korzystając z okazji 50 lecia, życzę sukcesów zawodowych, 
pomyślności w życiu osobistym oraz coraz lepszych warunków zamieszkania w zasobach „Jubilatki”. 

Z Prezesem Zarządu  Krzysztofem Roguskim
rozmawiał Czesław Gągol

Tradycyjnie już Spółdzielnia zgodnie z obowiązującą proce-
durą w miesiącu wrześniu składa wnioski do budżetu miasta 
na kolejny rok. Tegoroczny wniosek jest powtórzeniem nie 
uwzględnionych tematów w poprzednich latach jak również 
dotyczy nowych  spraw wynikających z potrzeby poprawy za-
mieszkiwania w spółdzielczych zasobach mieszkaniowych. 
Przede wszystkim oczekujemy realizacji wniosku nr 1 (dot. 
przebudowy, modernizacji ciągu pieszo-jezdnego przy bu-
dynku Okrzei 20)  szczególnie w świetle deklaracji jaką złożył 
spółdzielcom Pan Burmistrz Zbigniew Grzesiak oraz wnio-
sków nr 6 i 7 (dot. modernizacji przesyłowych sieci cieplnych 
oraz przebudowy węzłów grupowych) związanych z kosztami 
dostarczanego do mieszkań ciepła. Przedłożone wnioski to:
1) Przebudowa ciągu pieszo – jezdnego przy ulicy 
Okrzei 20
W latach 2003 – 2004 wykonano modernizację ulicy  Okrzei. 
W trakcie modernizacji został pominięty ciąg pieszo – jezdny 
łączący ulicę Okrzei z zakończeniem ulicy Zachodniej. Od-
cinek ten stanowi ogólno-miejski układ komunikacyjny, z 
którego korzystają mieszkańcy ulicy Zachodniej, budynków 
przy ulicy Okrzei 18, PEC, użytkownicy garaży oraz młodzież 
uczęszczająca do szkoły podstawowej i gimnazjum. Podwyż-
szenie niwelety ulicy Okrzei spowodowało ciągły zastój wody 
na ciągu pieszym co z kolei przyczynia się do powstania licz-

nych wyrw i nierówności, a przy bardzo intensywnych opa-
dach deszczu uniemożliwia przejście i przejazd. Wniosek 
składany w tej sprawie od kilku lat, poparty przez mieszkań-
ców osiedla,  nie został dotychczas uwzględniony. 
Kolejnym argumentem zasadności realizacji powyższego za-
dania jest  wykonanie w 2004 roku modernizacji sąsiedniej 
ulicy Zachodniej, co spowodowało wzrost ruchu pieszego tą 
ulicą, a w konsekwencji również przez teren Spółdzielni. Prze-
budowa tego ciągu przy ulicy Okrzei 20 spowoduje, że po-
wstanie w ten sposób jeden zwarty i bezpieczny układ komu-
nikacyjny, szczególnie dla dzieci i młodzieży uczęszczającej 
do szkoły podstawowej im. Mikołaja Kopernika i gimnazjum 
im. Władysława Andersa.
Stan prawny gruntu jest uregulowany, a Spółdzielnia goto-
wa jest udostępnić teren na jego modernizację, z czego ko-
rzystaliby zainteresowani mieszkańcy. Spółdzielcy wielokrot-
nie uzyskali ze strony władz miasta obietnicę realizacji tego 
zadania.
.
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W MIEŚCIE

Już od początku lat siedemdziesiątych Spółdzielnia Mieszka-
niowa „Przełom” organizuje wakacyjny wypoczynek dla dzie-
ci i młodzieży. Jak co roku objęliśmy opieką wychowawczą 60 
dzieci na półkoloniach w Klubie Osiedlowym. Miały one sze-
reg atrakcji takich jak wyjazdy na basen, wycieczki do gospo-
darstwa agroturystycznego, seanse kinowe, dużo sportu i re-
kreacji. Pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry spę-

dzały wakacje biorąc 
udział w wielu konkur-
sach, quizach.  Ponadto 
uczęszczały na cotygo-
dniowe „Środy z MO-
SiR-em”. Niezapomnia-
nych wrażeń dostarczył 
spektakl teatralny „Ba-
zyliszek” przedstawiony 
naszym dzieciom przez 

aktorów Studia Małych Form Teatralnych z Krakowa. W ra-
mach spotkań w godzinach 9.oo-15.oo dzieciom zapewniono 
drugie śniadanie oraz obiady

W KALETCE

W dniach 28.06-
12.07.2008r. Spół-
dzielnia Mieszka-
niowa „Przełom”  
przy współpracy z 
Ogniskiem TKKF 
„Albatros” zorgani-
zowała obóz spor-
towo-rekreacyjny 
w Kaletce k/Iławy. 
W obozie uczestniczyło 25 dzieci z różnych środowisk, w 
wieku od 12 do 16 lat pod opieką wykwalifikowanej kadry. 
Podstawowe cele, które miały być zrealizowane na obozie, 

to umożliwienie dzieciom 
czynnego wypoczynku oraz 
wypracowanie wśród mło-
dzieży umiejętności  organi-
zacji imprez sportowo-rekre-
acyjnych. Młodzież współ-
uczestniczyła w pracach obo-
zu i szkoliła się w poznawa-
niu tajników różnych dys-
cyplin sportowych. Oprócz 
konkurencji sportowo-rekre-
acyjnych uczestnicy korzy-
stałi z kąpieliska oraz uczest-
niczyły w grach i zabawach. 
Dużą atrakcją dbyły wyciecz-

ki do Olsztyna oraz do Iławy.

NA BOISKACH

Podczas wakacji czynne było boisko przy osiedlu Targów-
ka, codziennie bawiło się na nim około setki dzieci i mło-
dzieży z pobliskiego osiedla i z innych rejonów miasta. Od 
poniedziałku do piątku, w godzinach 9.oo – 12.oo odbywa-
ły się zajęcia szkółki tenisowej, natomiast godziny popołu-
dniowe przeznaczone były dla piłki nożnej, piłki siatkowej i 
koszykówki. W weekendy na boiskach odbywały się turnieje 
w różnych dyscyplinach sportowych, a raz w miesiącu przy 
współpracy z Ogniskiem TKKF „Albatros” organizowaliśmy 
festyny sportowo-rekreacyjne. Codziennie od poniedział-
ku do piątku czynna była bezpłatna wypożyczalnia sprzę-
tu sportowego.
W tym miejscu Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” pra-
gnie serdecznie podziękować Miejskiej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych za dofinansowanie dzia-
łalności zarówno na boiskach Targówki jak też "Akcji Lato" 
zorganizowanej w Klubie Osiedlowym. Jednocześnie mamy 
nadzieję, że nasza współpraca będzie rozwijała się równie 
owocnie w kolejnych latach.

Krzysztof Kulka

Lato ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Przełom”
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Wykonanie planu remontów i konserwacji za 10 miesięcy 2008 r

W  ramach planu remontów zatwierdzonego  Uchwałą Rady Nadzorczej  nr  4 /2008 z dnia 25.02.2008 r z późniejszymi 
zmianami  zrealizowano następujące zadania :

l.p Zakres robót Wartość 
wykonana Lokalizacja zadania

1. Docieplenie ścian 
zewnętrznych budynków 2.148.806

Warszawska 212, Dąbrówki 35, 39, Sendomierska4, 10, Łupińskiego 
5 oraz opracowano dokumentację na docieplenia budynku osiedla 
„Targówka”

2. Docieplenia stropodachów 61.160
Okrzei 31, 33, 35, Dąbrówki 33, 37, 41, Sendomierska 10, 
Łupińskiego 1, 3, 9, 11

3. Wymiana drzwi zewnętrznych 
do klatek schodowych 90.185

Warszawska 212, Okrzei 31, 33, 35, 37, 39, Dąbrówki 35, 39, 
Sendomierska 4, 10, Łupińskiego 5

4. Wymiana stolarki 
lokalowej(zwroty) 88.714

Zasoby Spółdzielni zgodnie z regulaminem

5. Remonty balkonów 383.100 Kopernika 4, 10, 20 Okrzei 20, 21 (częściowo)

6. Malowanie klatek 
schodowych 110.286

Topolowa 33, 41, 45, 47, 
Stanisławowska 1, Miodowa 5, Nadrzeczna 1, Warszawska 80, 

7. Roboty drogowe 264.229
Topolowa 33, Topolowa 39, 1PLM”Warszawa”2, 2a, 4, 4a, Błonie 12, 
14, Kościuszki 20

Ogółem koszt remontów  wyniósł  3.146.774 zł
W ramach funduszu konserwacyjnego  poza bieżącym utrzymaniem grupy konserwatorów, bieżącymi naprawami, 
usuwaniem usterek i awarii wykonano następujące zadania; 
- malowanie klatek schodowych  w budynkach przy ulicy  Szczecińskiej 11, Szczecińskiej 11A, Chełmońskiego 12, 
1PLM”Warszawa” 2, 1PLM „Warszawa” 2A, 1PLM „Warszawa”4A
- naprawę balkonów  w budynku przy ul. Chełmońskiego 11, Chełmońskiego 13,   1PLM „Warszawa” 4 (5szt z 
dociepleniem ścian loggii)
- docieplenie częściowe ścian piwnicznych w budynkach przy ul. Kopernika 16,18, Wyszyńskiego 23, 
- naprawę izolacji tarasu budynku przy ul. Nadrzecznej 4,
- naprawę urządzeń zabawowych i ogrodzeń placów zabaw przy ul. Armii Ludowej 21, Szczecińskiej 11, 
Sendomierska 8, Łupińskiego 7. 
                                                                                                                                                                          AR
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2) Przebudowa nawierzchni i parkingów przy ulicy Toruńskiej i Szczecińskiej.
Zły stan techniczny nawierzchni chodników ulicy Toruńskiej i ich brak na niektórych odcinkach od ulicy Kołowej w kierun-
ku zachodnim stanowi ogromną niedogodność dla tamtejszych mieszkańców. Brak dodatkowo wytyczonych miejsc postojo-
wych powoduje niewłaściwą organizację ruchu gdyż samochody parkowane po obu stronach jezdni ulicy Toruńskiej zagra-
żają bezpieczeństwu, natomiast na ulicy Szczecińskiej poważne zagrożenie dla mieszkańców stanowi ciężki sprzęt dojeżdżają-
cy do zlokalizowanych tam firm budowlanych, produkcyjnych i transportowych. Powyższa sytuacja uległa wyraźnemu pogor-
szeniu z chwilą wybudowania budynku wielorodzinnego przy ulicy Toruńskiej co wyraźnie zwiększyło liczbę parkowanych po 
obu stronach ulicy samochodów.
ł
3) Przebudowa ciągu pieszego wraz ze schodami pomiędzy ulicą Bulwarną i Piłsudskiego.
Ciąg ten stanowi ogólno-miejskie przejście od ulicy Piłsudskiego do ulicy Bulwarnej a następnie poprzez kładkę na rzece 
Srebrnej do ulicy Nadrzecznej i dalej w kierunku wschodnim. Charakteryzuje się on złym stanem technicznym. Schodki oraz 
wąski asfaltowy chodnik posiadają liczne wyrwy i nierówności, stanowiąc zagrożenie dla bezpiecznego ruchu pieszych.
Z tego względu konieczne jest zmodernizowanie wyżej wymienionego ciągu wraz z wykonaniem trwałych schodków z mate-
riałów kamiennych z podjazdem dla wózków.
.

4) Modernizacja ciągu pieszego wzdłuż wschodniej strony 
rzeki Srebrnej pomiędzy ulicą Warszawską i Mireckiego.
Całkowicie zniszczona nawierzchnia z płyt chodnikowych od 
strony ulicy Warszawskiej posiada liczne nierówności, ubytki 
i zapadnięcia, które stanowią bezpośrednie zagrożenie bezpie-
czeństwa pieszych i wymaga pilnej przebudowy.
Teren ten powinien stanowić wizytówkę miasta dlatego niezbęd-
ne jest odpowiednie jego zagospodarowanie z uwzględnieniem 
małej architektury. Idealne miejsce widokowe na rzekę Srebrną 
jako droga spacerowa powinno mieć utwardzoną nawierzchnię z 
kostki brukowej z przedłużeniem do ulicy Mireckiego.

5) Zmiana zagospodarowania terenu wraz z budową galerii 
pamięci przy budynku Kościuszki 2. 
Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest wzdłuż ul. Ko-

ściuszki 2. Modernizacja dotyczy tarasu przy tym budynku, ciągu pieszego wzdłuż tarasu, części pasa zieleni, istniejącego par-
kingu oraz części ulicy Kościuszki z chodnikami i pasem jezdnym oraz terenu w bezpośrednim sąsiedztwie Starostwa Powia-
towego i Urzędu Miasta. Lokalizację tę należy traktować jako prestiżową. Walory lokalizacji skłaniają do większego wyekspo-
nowania elementów dziedzictwa miasta. W zagospodarowaniu sugeruje się uwzględnić elementy historyczne, w tym miejsce 
na popiersie patrona ulicy Tadeusza Kościuszki. Pierwszoplanowym elementem koncepcji jest stworzenie wielofunkcyjnej ga-
lerii, która spełniałaby następujące funkcje:
- poprawiłaby poprzez zadaszenie tarasu korzystanie z usług lokali użytkowych znajdujących się w parterze budynku,
- dałaby możliwość organizowania wielo tematycznych imprez kulturalnych,
- miejsce to byłoby idealnym terenem do organizowania świąt państwowych i miejskich bez ograniczania ruchu na przyle-
głych ulicach.  

6) Termomodernizacja przesyłowych sieci cieplnych. 
Nieodpowiednia izolacja termiczna sieci cieplnych, która  powoduje duże straty ciepła, a tym samym generuje wysokie koszty 
związane z jego dostawą stanowi stały problem odbiorców. W celu obniżenia kosztów przesyłu niezbędne jest sfinansowanie w 
jak najkrótszym czasie wymiany sieci cieplnych z systemu tradycyjnego na system rur preizolowanych. Według naszego roze-
znania koszty tego zadania przerastają w chwili obecnej możliwości finansowe PEC, a mieszkańcy coraz intensywniej interwe-
niują  w tej sprawie nie chcąc płacić za straty ciepła na trasach przesyłowych.

7) Przebudowa i modernizacja grupowych węzłów cieplnych 
W zasobach Spółdzielni występują 3 węzły grupowe /dwa na osiedlu „Targówka” oraz przy ul. Topolowa 5/ z których rozprowa-
dzane jest ciepło do 21 spółdzielczych budynków mieszkalnych oraz do przedszkola nr 4  przy ul. Tuwima 2. Rozliczenie cie-
pła odbywa się w oparciu o jego ilość dostarczoną do węzłów grupowych wyposażonych w liczniki. Do budynków ciepła do-
chodzi mniej z powodu ubytków na sieciach przesyłowych. Nieprawidłowość tę należy jak najszybciej usunąć. Sytuacja szcze-
gólnie w obecnej chwili gdy każdy budynek zgodnie z postanowieniami znowelizowanej Ustawy o spółdzielniach mieszkanio-

wych z dnia 14.06.2007, rozliczany jest indywidualnie wymaga niezwłocznego rozwiązania. Do tego celu 
niezbędna jest pomoc finansowa na uzupełnienie środków własnych PEC, firmy odpowiedzialnej za wy-
konanie indywidualnych węzłów cieplnych we wszystkich budynkach zasilanych w ciepło z węzłów gru-
powych.                                                                                                                                                       >>
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1.Na podstawie jakich przepisów rozliczane są koszty 
centralnego ogrzewania?
Podstawą rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowiec-
kim jest „Regulamin rozliczania kosztów dostaw energii 
cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania 
wody” uchwalony przez Radę Nadzorczą dnia 7 lipca 2005r.  
(Uchwała nr 18/2005) z późniejszymi zmianami. 
Podstawę prawną opracowania regulaminu stanowią prze-
pisy Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy Prawo Spółdziel-
cze, Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz Statut 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”.
2.Dlaczego Spółdzielnia naliczyła akurat takie koszty 
ogrzewania budynku? Jakie obliczenia i kalkulacje prze-
prowadza Spółdzielnia w celu określenia kosztów dla da-
nego budynku?
Koszty ogrzewania budynku wynikają ze wskazań ciepło-
mierza w węźle cieplnym budynku, zastosowanej taryfy dla 
ciepła i umowy z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej. 
Spółdzielnia nie przeprowadza kalkulacji kosztów 
centralnego ogrzewania. Koszt centralnego ogrzewania 
wynika z faktur dostawcy. Jest to kwota, którą uzyskuje 
się sumując faktury wystawione w okresie rozliczeniowym 
dla danego budynku przez Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim.
Dostawca wystawia faktury zgodnie z obowiązującą tary-
fą dla ciepła zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki na podstawie  wskazań ciepłomierzy głównych 
w węźle cieplnym budynku. 
Obowiązek ustalania kosztów osobno dla każdego budynku 
wynika z Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych ( Dz.U.03.119.1116) z późniejszymi zmia-
nami – nowelizacja z dnia 31.07.2008r (Dz.U.07.125.879) 
zgodnie z którą Zarząd spółdzielni zobligowany został do 
prowadzenia odrębnie dla każdej nieruchomości ewiden-
cji i rozliczenia przychodów i kosztów. Dotyczy to zarówno 
kosztów podgrzania wody, jak i kosztów centralnego ogrze-
wania.
3.Dlaczego Spółdzielnia wprowadziła nowy składnik w 
czynszu - opłatę stałą za centralne ogrzewanie?       
Opłata stała nie jest nowym składnikiem czynszu. Opła-
ta stała dotychczas była przez Państwa wpłacana w jednej 
kwocie z opłatą zmienną, jako zaliczka na poczet c.o. Anali-
zując otrzymane wydruki rozliczeń z poprzednich lat mogą 

Państwo sami zobaczyć, że podczas rozliczenia kosztów sezo-
nu grzewczego zaliczka ta była rozbijana na koszty stałe i kosz-
ty zmienne.
Ze względu na strukturę ponoszonych kosztów oraz sposób ich 
ewidencjonowania i rozliczania od sezonu grzewczego 2008/
2009 dotychczasowa zaliczka na c.o. została podzielona na 
opłatę stałą oraz na zaliczkę na opłatę zmienną na poczet c.o.
4.Co to są koszty stałe, koszt zmienny wg powierzchni, koszt 
zmienny wg podzielników i skąd się one biorą? 
- koszty stałe/opłata stała - obejmują opłatę stałą uiszczaną 
na rzecz PEC,  na którą składają się: opłata za moc zamówioną 
oraz opłata za przesył. Wysokość opłaty stałej za c.o. w odnie-
sieniu do 1m2 powierzchni została wyliczona zgodnie z przepi-
sami prawa na podstawie faktur dostawcy. Koszt opłaty stałej 
za c.o. dla danego budynku określa się dzieląc wysokość mie-
sięczną opłaty stałej na powierzchnię użytkową wszystkich lo-
kali w tym budynku 
- koszt zmienny wg powierzchni/koszty wspólne – są to kosz-
ty ogrzania powierzchni wspólnych (klatki schodowe, pral-
nie, suszarnie), koszt energii zużywanej przez elementy grzej-
ne nieopomiarowane, straty wspólnej instalacji, przepływ cie-
pła przez przegrody budowlane, ogrzanie powierzchni w któ-
rych nie  zainstalowano podzielników kosztów (wc, przedpo-
koje itp.). Wysokość kosztów wspólnych dla danego budynku w 
odniesieniu do 1m2  powierzchni wylicza się na podstawie fak-
tur dostawcy. Koszt zmienny wg powierzchni określa się dzie-
ląc 30%  kosztów zmiennych dostawy energii cieplnej na po-
wierzchnię użytkową wszystkich lokali w tym budynku.
- koszt zmienny wg podzielników – są to koszty zmienne za-
leżne od indywidualnego zużycia ciepła przez lokatorów. Koszt 
zmienny wg podzielników oblicza się w odniesieniu  do ilości 
odczytanych jednostek. Koszt jednostki rozliczeniowej - „kre-
ski” określa się dzieląc 70% kosztów zmiennych dostawy ener-
gii cieplnej na ilość jednostek rozliczeniowych –„kresek” w ca-
łym budynku. 
Podział kosztów zmiennych w proporcji 30% wg powierzchni 
oraz 70% wg podzielników wynika z zapisów „Regulaminu roz-
liczania kosztów dostaw energii cieplnej na potrzeby centralne-
go ogrzewania i podgrzania wody” rozdział 2 pkt. 2.8. 
5.Czy muszę płacić opłaty stałe i opłaty za koszty wspólne, na 
które nie mam wpływu?
Tak. Obowiązek uczestniczenia w kosz-
tach stałych wynika zarówno ze struktu-
ry zakupu ciepła, jak i z przepisów odpo-
wiednich ustaw regulujących obowiązki 
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Większość wniosków składanych obecnie do budżetu mia-
sta ma już swoją kilkuletnią historię, gdyż nie zostały do-
tychczas uwzględnione. Uważamy, iż reprezentując śro-
dowisko spółdzielcze, które do budżetu miasta  corocznie 
wnosi kilkaset tysięcy złotych z tytułu podatków i opłat, co 
w skali 10 lat daje blisko 5 000 000,00zł, mamy prawo ocze-
kiwać wnikliwego rozpatrzenia wniesionych spraw, które w 
większości swoim zakresem dotyczą  całego miasta. Ocze-
kujemy odpowiedzi w tej sprawie.

Zarząd Spółdzielni
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właścicieli i użytkowników lokali w budynkach wielorodzinnych (uczestniczenie w kosztach wspólnych nieruchomości).
6.Czy niekorzystne położenie mieszkania zostanie uwzględnione w rozliczeniu?
Tak. Straty ciepła wynikające z niekorzystnego położenia mieszkania są uwzględnione w ten sposób, że ilość odczytanych „kre-
sek” jest przeliczana przez współczynnik korekcyjny lokalowy.
7.Co to jest współczynnik korekcyjny lokalowy, współczynnik grzejnikowy i po co są stosowane?
Współczynniki redukcyjne lokalowe uwzględniają straty ciepła wynikające z niekorzystnego położenia mieszkania w bryle bu-
dynku. Na wysokość współczynnika ma wpływ m.in. zastosowana technologia budowy budynku, ilość ścian szczytowych przy-
ległych do danego lokalu, usytuowanie mieszkania w bloku, przeprowadzone dotychczas termomodernizacje. Współczynni-
ki te opracowywane są na podstawie zaleceń Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej „INSTAL”. 
Współczynniki korekcyjne mieszkaniowe wyliczane są na podstawie strat ciepła obliczanych dla poszczególnych mieszkań w 
oparciu o dokumentację techniczną budynku i aktualną informację o przeprowadzonych pracach termomodenizacyjnych. 
Umożliwia to zmianę współczynników mieszkaniowych po każdej modernizacji zmieniającej straty ciepła w budynku.
Jak z powyższego wynika niekorzystne położenie lokalu – szczytowe, parterowe lub narożne mieszkania, w którym mogą wy-
stąpić zwiększone straty ciepła jest uwzględniane w rozliczeniu.
Współczynniki grzejnikowe – stosowane są z uwagi na zróżnicowanie grzejników w mieszkaniu i budynku. Grzejniki różnią 
się między sobą  długością, szerokością, ilością zamontowanych elementów oraz budową. Na przykład: w łazience mamy mały 
grzejnik płytowy, a w dużym pokoju pod oknem długi grzejnik członowy.  W zależności od rodzaju, typu i wielkości grzejni-
ka oblicza się wydajność cieplną grzejnika, której odzwierciedleniem jest współczynnik przeliczeniowy w stosowanym syste-
mie rozliczeniowym.
8.Co to są podzielniki kosztów c.o. i czy są  one legalne?
Podzielniki kosztów centralnego ogrzewania to urządzenia wskaźnikowe mocowane do grzejnika centralnego ogrzewania i za-
bezpieczone plombą. Zamontowane w naszej Spółdzielni podzielniki typu ENERGOS składają się z obudowy z naniesioną ska-
lą, w której znajdują się fiolki wypełnione tą samą cieczą kontrolną, o tych samych gęstościach, różniącą się tylko kolorem. Dzia-
łają one na bardzo prostej i jednoznacznej zasadzie odparowania cieczy z ampułki pomiarowej umieszczonej w podzielniku na 
grzejniku. Ilość odparowanej cieczy pozwala na określenie procentowego udziału kosztów ciepła wyemitowanego przez poje-
dynczy grzejnik w bilansie kosztów ogrzewania całej instalacji centralnego ogrzewania w budynku w okresie rozliczeniowym.
Stosowanie podzielników dopuszcza i reguluje Polska Norma PN/EN 835 z 1999r.
Podzielniki, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach - nie są traktowane jako przyrządy pomiarowe, 
ale urządzenia wskaźnikowe  spełniające wymagania określone w normie PN/EN 834/835, dlatego nie podlegają legalizacji, 
uwierzytelnieniu lub zatwierdzeniu typu.
9.Dlaczego podzielniki są montowane w takim miejscu i gdyby były montowane niżej to czy koszt ogrzania byłby mniej-
szy? 
Opłaty za centralne ogrzewanie nie byłyby mniejsze, gdyby podzielniki były montowane niżej na grzejniku. Wynika to z tego, 
że koszt ogrzania nieruchomości jest określany na podstawie ciepłomierza w węźle budynku. Wskazania podzielników kosz-
tów ogrzewania, wykorzystane w systemie rozliczeniowym, pozwalają na wyznaczenie procentowego udziału grzejnika (potem 
mieszkania) w kosztach ogrzewania budynku. Zasadą stosowania podzielników jest ich montaż w jednakowo reprezentatyw-
nym dla różnych grzejników punkcie. 
Miejsce zamontowania podzielnika określa Polska Norma (PN-EN 834:1999) oraz wytyczne firmy rozliczeniowej. W typowym 
grzejniku podzielnik powinien być zamontowany w środku długości grzejnika, a środek wysokości podzielnika powinien znaj-
dować się na wysokości wynoszącej 75% wysokości konstrukcyjnej grzejnika. 
10.Czy podzielniki cieczowe są już przestarzałe, czy możliwa jest ich wymiana na podzielniki elektroniczne?
Podzielnik cieczowe są wystarczające do rejestrowania zużycia w celu rozliczenia kosztów ogrzewania. Ich stosowanie dopusz-
cza i reguluje cytowana wczesniej norma PN/EN 
835 wydana w 1999 r. Są nadal stosowane we 
wszystkich krajach Europy Zachodniej, Środkowej 
i Północnej, gdzie ze względu na rodzaj budownic-
twa i klimat potrzebny jest taki system rozlicza-
nia kosztów ogrzewania. Nie oferują tylu funkcji, 
co nowsze podzielniki elektroniczne, ale ze wzglę-
du na prostą zasadę działania i nieskomplikowa-
ną konstrukcję pozwalają wprowadzić tani i nieza-
wodny system rozliczeniowy.
Podzielniki cieczowe mogą być zastąpione podziel-
nikami elektronicznymi, ale tylko wtedy gdy zosta-
ną wymienione wszystkie podzielniki w całym bu-

dynku. Wymiana podzielni-
ków cieczowych na elektro-
niczne może być dokonana 
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przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, jeśli będzie zgoda wszystkich użytkowników lokali w danym budynku. Szacunko-
wy koszt jednego podzielnika elektronicznego to około 35 - 40 zł brutto.
11.Czy możliwe jest zrezygnowanie z rozliczenia przy zastosowaniu wskazań podzielników na system rozliczeń zryczałto-
wanych proporcjonalnie do powierzchni lokali?
Tak. Budynek może być rozliczany proporcjonalnie do powierzchni użytkowej poszczególnych lokali, jeśli  zażąda tego w for-
mie pisemnej 75% użytkowników lokali w danym budynku. Zmiana systemu rozliczania kosztów zmiennych może być dokona-
na przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego.
12.Jakie czynniki mają wpływ na wysokość zaliczki na opłatę zmienną?
Każdy lokal ma wyliczoną indywidualną zaliczkę na poczet opłaty zmiennej na c.o. Wysokość tej zaliczki wyliczana jest co roku 
na podstawie kosztów zmiennych z poprzednich trzech sezonów grzewczych uwzględniając indywidualne rozliczenia mieszkań. 
Na wysokość zaliczki ma wpływ zużycie ciepła w lokalu.
13.Czy jeżeli w przyszłym roku zużyję tyle samo jednostek, to zapłacę tyle samo?
W przeważającej ilości wypadków nie. Wynika to ze zmian cen ciepła w kolejnych okresach, zmian warunków atmosferycznych, 
ale także z właściwości systemu rozliczeniowego. Koszty ogrzewania zależą nie tylko od ilości zarejestrowanych w mieszkaniu 
jednostek, ale i od ich udziału w zużyciu całej nieruchomości.
Podsumowując koszt jednej „kreski” zależy od: temperatury zewnętrznej, ilości ciepła zużytego przez cały budynek, ilości jed-
nostek rozliczeniowych w budynku oraz od taryfy zastosowanej przez  dostawcę ciepła. 
14.Jakie mogą być skutki niedogrzania pomieszczeń?
Systematyczne niedogrzewanie mieszkania i nienależyte jego wietrzenie, z całą pewnością w krótkim czasie spowoduje zawil-
gocenie ścian, a w konsekwencji rozwój grzyba i pleśni. Poza stratami materialnymi z tym związanymi, mieszkańcy takiego lo-
kalu, narażeni zostają na poważne choroby, których koszt leczenia będzie na pewno wyższy niż oszczędności uzyskane z tytu-
łu zmniejszonej ilości zużytego ciepła.
15.Jak można zaoszczędzić ciepło?
- Wietrzymy pomieszczenia w sposób racjonalny, to znaczy szybko i skutecznie, tak aby nie wychłodzić mebli i ścian. Pod-
czas otwierania okien zamykamy zawory. Długotrwałe otwarcie okna niepotrzebnie wychłodzi mieszkanie, które później trzeba 
ogrzać zużywając dodatkową energię.
- Nie zasłaniamy grzejników, to one dostarczają ciepło do naszych mieszkań.
- Różnicujemy temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach w zależności od ich funkcji i faktycznych potrzeb użytkowni-
ków.
- Im wyższa wilgotność powietrza, tym więcej potrzeba ciepła do ogrzania danego pomieszczenia 
- W miarę możliwości wymieniamy okna na energooszczędne (zawsze z rozszczelnieniem wentylacyjnym).
- Nie przesadzamy z oszczędzaniem: stabilne warunki, zapobiegają pojawieniu się grzybów lub innych alergenów. Ogrzanie nad-
miernie wychłodzonego pomieszczenia kosztuje więcej.
16.Dlaczego pomimo zamkniętego zaworu termostatycznego podzielnik kosztów wskazuje zużycie ciepła?
Podzielnik wykazuje zużycie ciepła ponieważ termozawory są tak skonstruowane, że nawet przy ich całkowitym zamknięciu 
w sposób automatyczny „otwierają” przepływ czynnika grzewczego. Konstrukcja taka zapobiega spadkom temperatury poni-
żej określonego przepisami minimum. Zawory zamontowane w naszych zasobach spełniają wymagania Polskiej Normy PN-EN 
215:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania”, zaś temperatury pomieszczeń wewnątrz budynku okre-
śla polska norma PN-82/B-02402 „Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach”. 
Ponadto należy pamiętać, że w każdym pomieszczeniu występują zyski ciepła pochodzące  z przewodów pionowych instalacji  
oraz z przenikania ciepła przez ściany wewnętrzne. 
Wyrażamy nadzieję, że powyższe odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przybliżą Państwu problem związany z zasadami 
określania  kosztów i rozliczeń kosztów z tytułu zużytego ciepła oraz pozwolą na lepsze zrozumienie tego zagadnienia.

Monika Abelska
Referent ds. rozliczeń

Z OSTATNIEJ CHWILI!

Zarząd Spółdzielni podjął działania zmierzające do wymiany cieczowych, wyparkowych podzielników kosztów centralnego 
ogrzewania na bardziej nowoczesne elektroniczne podzielniki wyposażone w opcję odczytu radiowego. Rozwiązanie to będzie 
zgodne z Państwa oczekiwaniami , a ponadto pozwoli na wykonywanie odczytów bez konieczności wejścia do mieszkań, co 
wpłynie na szybsze rozliczenie kosztów sezonu grzewczego po jego zakończeniu. W chwili obecnej trwają negocjacje cenowe 
oraz uzgodnienia dotyczące sposobu zapłaty. Zarząd proponuje ratalną spłatę należności. Zmiana podzielników może nastąpić 
po ustaleniu szczegółów oraz ich zatwierdzeniu i będzie możliwa po zakończeniu okresu rozliczeniowego za sezon grzewczy 
2008/2009.

REDAKCJA                        
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Jesteśmy najstarszą polską firmą rozliczającą koszty energii cieplnej i wody.
Nasza kadra jest merytorycznie przygotowana do rozwiązywania problemów z ogrzewnictwa i ciepłownictwa.

Dysponujemy własnym podzielnikiem dyfuzyjnym oraz podzielnikami elektronicznymi – 1 i 2 czujnikowymi renomowanej firmy KUN-
DO. Podzielniki zgodne są z wymaganiami Polskiej Normy PN EN 834.
Zalety tego podzielnika to:
• Możliwość wizualnej kontroli zużycia ciepła
• Inteligentny system rozpoznania stanu grzejnika
• Czytelny wyświetlacz ciekło krystaliczny
• Bateria o trwałości co najmniej 10 lat
• Zaprogramowany dzień odczytu.
• Pamięć elektroniczna sumująca wskazania wszystkich poprzednich sezonów  grzewczych
• Przemienne wskazania aktualnego zużycia oraz  poprzednich wartości na wyświetlaczu
• Przechowywanie przez rok wskazań zużycia ciepła za ubiegły sezon

Posiadamy własny system rozliczeniowy dostosowany do potrzeb i warunków polskiego budownictwa wielorodzinnego. Rozliczeń doko-
nujemy w kilku centrach na terenie kraju, między innymi w naszym Oddziale w Siedlcach. Dzięki temu jesteśmy blisko naszych klientów. 
Pomagamy również w rozwiązywaniu problemów związanych z dostawą ciepła dla potrzeb ciepłej wody użytkowej poprzez dobór i mon-
taż termostatycznych ograniczników cyrkulacji. Dostarczamy także system izolacji pionów. Metodą pneumatyczną docieplamy stropoda-
chy wentylowane w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych. Jako materiału izolacyjnego używamy granulowanej wełny mineralnej  
(szklanej i skalnej)  oraz celulozy. Na realizowany profil działalności posiadamy certyfikat zgodności z normą ISO 9001:2000

Zapraszamy do współpracy
ENERGOSYSTEM Oddział w Siedlcach             ENERGOSYSTEM Sp. z o. o.
ul. Brzeska 120     ul. Nieszawska 10, 61-021 Poznań
08 – 110 Siedlce      e-mail: biuro@energosystem.com tel  025    
643 46 09     tel (061) 651 44 00
e-mail : siedlce@energosystem.com  


