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Wypowiedź przedstawiciela firmy rozliczającej METRONA
Kilka uwag do nowelizacji ustawy Prawo

energetyczne dot. art. 45a:
– Ustawa niestety ma wiele niejednoznacz-

ności i sprzeczności: z jednej strony wła-
ściciel /zarządca „dokonuje wyboru me-
tody rozliczeń, która ma stymulować
energooszczędne zachowania użytkow-
ników, a z drugiej strony dopuszcza roz-
liczanie ryczałtowe, „z metra kwadrato-
wego”, które nigdy nie zachęcało ani nie
będzie zachęcać użytkowników do ener-
gooszczędnych zachowań;

– Ustawa nie przewiduje podziału stałej czę-
ści kosztów zużycia ciepła na przygotowa-
nie ciepłej wody użytkowej w oparciu o po-
wierzchnie mieszkań, co jest powszechnie
stosowane z powodzeniem w innych kra-
jach, a wymienia jedynie możliwość rozli-
czania kosztów według wskazań wodo-
mierzy lub liczby osób stale zamieszkałych
w mieszkaniu. Należy się spodziewać, że
ustalenie liczby osób stale zamieszkujących
w mieszkaniu będzie nie lada zadaniem
dla każdego zarządcy. Takie rozwiązanie
zachęca zarządców do rozliczania całości
kosztów (stałych i zmiennych) zużycia cie-
pła na c. w. u. jedynie wg wskazań wodo-
mierzy mieszkaniowych, co jest błędem,
ponieważ mieszkania nie zużywające wo-
dy nie ponoszą przy takim rozwiązaniu
kosztów cyrkulacji wody, a w tych kosztach
powinny partycypować; 

– Sporo kłopotów powoduje brak przepi-
sów wykonawczych do ustawy. Ustawa

nie precyzuje kiedy należy ją wprowa-
dzić w życie w sytuacji, gdy biegnie jesz-
cze „stary” okres rozliczeniowy. W kom-
fortowej sytuacji są zarządcy, którzy mie-
li okresy rozliczeniowe kończące się 
30 kwietnia, bo wprowadzenie ustawy
w życie od kolejnego okresu rozliczenia,
począwszy od maja 2005 nie sprawia
żadnych kłopotów. A co zrobią ci, którzy
mają okresy rozliczeniowe np. 01stycz-
nia 2005 – 31 grudnia 2005 r. i w regu-
laminie rozliczeń wprowadzonych przed
nowelizacją Prawa energetycznego rozli-
czają koszty podgrzania wody wg wska-
zań wodomierzy i powierzchni mieszkań,
albo stosują zasadę uśredniania kosztów
ogrzewania na poszczególne budynki?
Tu obowiązuje zasada „martwcie się sa-
mi” – większość zarządców przyjmuje
rozsądne rozwiązanie, że do końca bie-
żącego okresu rozliczeniowego obowią-
zują „stare” zasady regulaminowe, przy-
jęte jeszcze przed wejściem nowelizacji
Prawa energetycznego, a nowe Prawo
energetyczne zostanie zastosowane od
kolejnego okresu rozliczeniowego, tj. od
01.01.2006 r. Szkoda, że w zapisach
nowelizacji tej ustawy nie znalazło się
stwierdzenie, że do zakończenia okresów
rozliczeniowych, których bieg rozpoczął
się przed wejściem nowelizacji w życie,
czyli przed 03.05.2005 r. powinny być
stosowane zasady rozliczeń wg dotych-
czasowych regulaminów; 

– Osobny temat, który budzi kontrowersje to
sprawa „zamiennego rozliczania opłat za
ciepło” i warunków stosowania takiego za-
miennego rozliczania. Ten enigmatyczny
zapis dopuszcza wiele interpretacji, które
znajdują swoje odzwierciedlenie w regula-
minach rozliczania kosztów ogrzewania.
Na przykład część zarządców planuje
wprowadzanie zamiennego rozliczania
całej nieruchomości wg metra kwadrato-
wego w przypadku, gdy co najmniej 80%
mieszkańców nieruchomości złoży indywi-
dualne pisma, w których rezygnują z rozli-
czeń opartych o wskazania podzielników
przy czym to zamienne rozliczanie obo-
wiązuje od kolejnego okresu rozliczenio-
wego. Są i inne interpretacje: zamienne
rozliczanie wg powierzchni mieszkań na-
stępuje w przypadku, gdy koszty ogrzewa-
nia mieszkania ustalone na podstawie od-
czytów podzielników przekraczają 300%
średniego kosztu na m2 ogrzewania danej
nieruchomości, bądź są niższe, niż 50%
średniego kosztu na m2 ogrzewania danej
nieruchomości i wtedy koszt ogrzewania
dla takich mieszkań jest ustalony odpo-
wiednio na poziomie 300% średniej lub
50% średniej, podczas gdy reszta opomia-
rowanych w podzielniki mieszkań jest roz-
liczana na podstawie rzeczywistych odczy-
tów podzielników. 
Czy takie były intencje autorów i twórców

ustawy?
dr Michał Kozak

Wypowiedź przedstawiciela firmy rozliczającej Minol Stein-Pol
Znowelizowana ustawa Prawo energe-

tyczne (art. 45a) nie wnosi żadnych zasadni-
czych zmian do obowiązującego ustawo-
dawstwa w zakresie indywidualnych rozli-
czeń kosztów zużycia ciepła. 

Brak jest jednoznacznych wskazań co do
sposobu rozliczeń, jak chociażby określenia
stosunku kosztów stałych do zmiennych czy
metody ustalania współczynników wyrów-
nawczych. Podobnie brak bliższych wytycz-
nych dotyczących regulaminu rozliczeń, któ-

ry z założenia ma określać sposób rozlicze-
nia kosztów ciepła zużytego na c. o. i przy-
gotowanie c.w.u. w danym budynku.

Istotny jest z pewnością ust. 9, zgodnie
z którym właściciel lub zarządca budynku
dokonuje wyboru takiej metody indywidu-
alnych rozliczeń, która będzie zachęcała
użytkowników do oszczędzania zużycia
ciepła. Niemniej z zapisów ustawy nie wy-
nika obowiązek stosowania podzielników
kosztów lub ciepłomierzy jako podstawy

rozliczenia kosztów c. o., z kolei możliwość
zamiennego rozliczenia kosztów na pod-
stawie powierzchni lub kubatury lokali
z pewnością nie przyczyni się do „stymulo-
wania energooszczędnych zachowań”
o których mowa w ustawie. 

Podsumowując, niezbędne są dalsze
zmiany w ustawie Prawo energetyczne zmie-
rzające do uściślenia ww. zagadnień. 

Wolfgang Stein
Prezes Zarządu Minol Stein-Pol

Jest ustawa – co dalej  
KAZIMIERZ DUDZIŃSKI

Ustawa długo oczekiwana – pro-
blem indywidualnego rozliczania
kosztów ogrzewania mieszkań

Znowelizowana ustawa Prawo energe-
tyczne (Dz. U. Nr. 62 z dnia 18.04.2005 r.
poz. 552) weszła w życie w dniu 3 maja br..

Dostosowując nasze prawo do wymogów
Unii Europejskiej, reguluje ona także w art.
45a sprawę indywidualnego rozliczania
kosztów ogrzewania i zużycia ciepłej wody
użytkowej w budynkach mieszkalnych wielo-
rodzinnych. 

Powszechne było oczekiwanie, że ustawa
wypełni lukę prawną i w sposób komplekso-
wy i jednoznaczny ureguluje ten ważny spo-
łecznie ale zarazem trudny technicznie pro-
blem. Oczekiwanie takie było uzasadnione

tym bardziej, iż Ministerstwo Gospodarki
i Pracy, opracowując projekt ustawy, zwraca-
ło się do właściwych instytucji i organizacji
o opinie. W przedmiocie indywidualnego
rozliczania opinię taką przedstawił m. in.
Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkanio-
wych RP oraz COBRTI INSTAL, który przeka-
zał ministerstwu kompletne opracowanie tego
problemu. Ponieważ ostatecznie treść ustawy
nie zawiera tych propozycji, warto może je
tutaj przybliżyć. Proponowano m. in.: 

dr Kazimierz Dudziński – Stowarzyszenie 
ds. rozliczania energii zgodnie z jej zużyciem 




