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IZOLACJA TERMICZNO-AKUSTYCZNA,  
KTÓRA POKONAŁA WSZYSTKIE INNE...

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE BIAŁE CIEPŁO®: 
  Rzeczywisty współczynnik przewodzenia ciepła  
λ = 0,031 W/(m·K) 

  Ultralekki materiał  (gęstość 45–55 kg/m3) 
  Barwa – śnieżnobiała w masie 
  System mineralny 
  Ekologiczny 
  Niepalny (klasa A1) 
  Doskonale wyciszający 
  W pełni paroprzepuszczalny 
  Brak mostków termicznych 
  Możliwość wykonania warstwy do 250 mm grubości 
przy jednorazowym natrysku 

  Szybki w aplikacji (50–100 m2 w ciągu 8 godzin, w za-
leżności od grubości) 

  Niska cena w stosunku do wysokich parametrów.

WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE ZE 
WZGLĘDU NA SWOJE WYJĄTKOWE CECHY: 

  Garaże wielkopowierzchniowe 
  Stropy piwnic budynków wielorodzinnych 
  Kościoły 
  Hale widowiskowo-sportowe 
  Hale produkcyjno-magazynowe, biura, restauracje, banki, 
korytarze szkół 

  Statki, platformy wiertnicze 
  Wszędzie tam, gdzie potrzebna jest izolacja ograniczająca 
hałas i straty ciepła. 

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE: 
  Aprobata techniczna AT/2015-08-0064 
  Certyfikat zgodności ITB-2438/W 
  Znak budowlany „B” 
  Atest higieniczny PZH HK/B/0443/01//2015 
  Raport badań akustycznych U-631/RB -3/2015.

„Milenium” rok założenia 1990  ul. Milenijna 44, 44-207 Rybnik  tel.: +48 32 307 79 79, fax: +48 32 733 79 34      
biuro@bialecieplo.pl          www.bialecieplo.pl



Wireland sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 10
77-100 Bytów

Producent osłon 
śmietnikowych

i wiat rowerowych

 +48 59 822 19 51                      biuro@wireland.pl                     www.wireland.pl

OSŁONY ŚMIETNIKOWE 
       ... i problem śmieci z głowy!

Wysoka jakość produktu  
potwierdzona znakiem  
TOP Produkt  
Pomorskie 2018
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Wszędzie dobrze,  
gdzie nas nie ma

Anglicy mówią, że trawa jest zawsze bardziej 
zielona po drugiej stronie płotu. My mamy 

własną wersję tego przysłowia: wszędzie dobrze, 
gdzie nas nie ma. Ale i w jednym, i w drugim 
przypadku chodzi o to samo: o poczucie, 
że czegoś nam brakuje, że lepiej byłoby w innej 
pracy, innym mieszkaniu, innym mieście, że inni 
mają lepiej i są większymi szczęściarzami.

Mamy mieszkanie spółdzielcze – źle, bo na 
pewno prezes spółdzielni kradnie, zawyża koszty 
utrzymania i nie ma znaczenia, że comiesięczne 
należności za eksploatację zmniejszyły się dzięki 
modernizacji i zastosowaniu energooszczędnych 
rozwiązań, a także wpływom z najmu lokali 
użytkowych.

Mieszkamy we wspólnocie mieszkaniowej, 
zazdrościmy spółdzielcom, bo firma zarządzająca 
naszym budynkiem na pewno kradnie i zarabia 
za dużo, bo liczy sobie 2 złote od metra 
kwadratowego. Spółdzielcy – to dopiero mają 
dobrze…

Psychologowie twierdzą, że człowiek 
ma tendencję do myślenia schematami. Dzięki 
nim ułatwia sobie poruszanie się w świecie 
i szybko wyrabia opinię na temat miejsc, ludzi 
lub sytuacji, bo tak jest łatwiej. Te opinie jednak 
nie są efektem analizy sytuacji, a częściej sądami 

wydanymi na podstawie informacji, które były 
akurat pod ręką. Jeden, drugi negatywny wpis 
w mediach społecznościowych poczyniony przez 
rozjuszonego mieszkańca na temat prezesa 
spółdzielni czy zarządcy wspólnoty mieszkaniowej 
wystarczył więc, by „przypiąć komuś łatkę” 
i zacząć pracować na negatywną opinię 
o człowieku zarządzającym nieruchomością. 
To myślenie schematami bez umiejętności ich 
modyfikacji gubi nas.

Bo – jak twierdzi Daniel Kahneman, psycholog 
i ekonomista – zamiast cieszyć się życiem i mieć 
satysfakcję z tego, co mamy, nieustająco gonimy 
króliczka, spinamy się, stresujemy, nieustannie 
myślimy kategoriami „wszędzie dobrze, gdzie nas 
nie ma”. A gdy takie myślenie stanie się sposobem 
postrzegania świata na co dzień, pozostaje już 
tylko krok do… depresji.

Wniosek nasuwa się tylko jeden: warto stawiać 
na analizę, zamiast przyjmować na wiarę 
przypinane bliźnim łatki.

Pozostaję z szacunkiem,
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ZARZADCA

3 października

NOWELIZACJE PRAWA I ICH WPŁYW NA ZARZĄDZANIE  
WSPÓLNOTAMI I SPÓŁDZIELNIAMI MIESZKANIOWYMI

w programie m.in.:

• Udział spółdzielni mieszkaniowych w programie Mieszkanie plus; reaktywacja spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu – Jerzy Jankowski, Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP

• Współpraca spółdzielnia – wyodrębniona wspólnota – zarządca nieruchomości. Wyodrębnianie 
wspólnot mieszkaniowych z majątku spółdzielczego, m.in. wzajemne rozliczenia  
– Grzegorz Abramek, radca prawny

• Zarządzanie nieruchomością mieszkalną w świetle m.in. znowelizowanych warunków technicznych, 
zaostrzonych przepisów dot. ochrony danych osobowych oraz przepisów dot. VAT  
– Eugenia Śleszyńska, ekspert w dziedzinie gospodarki i eksploatacji nieruchomości

• Wręczenie nagród laureatom Konkursu Zarządca Roku 2018

4 października

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI TO ZARZĄDZANIE  
WARTOŚCIĄ, RYZYKIEM I OCZEKIWANIAMI

w programie m.in.:

• Podtrzymanie wartości nieruchomości. Ocena potrzeb i opłacalności inwestycji – narzędziem do 
mierzenia skuteczności zarządcy – Witold Malinowski, zarządca, facility manager

• Jak i gdzie pozyskać środki na podtrzymanie wartości nieruchomości

• Kiedy inwestycja proekologiczna w budynkach mieszkalnych jest uzasadniona ekonomicznie?  
– Andrzej Rajkiewicz, Narodowa Agencja Poszanowania Energii

• Nowoczesne technologie sprzyjające energooszczędności i walce ze smogiem w starych 
budynkach, w tym z wielkiej płyty – Paweł Łaguna, architekt

• Fundusze unijne – jak po nie skutecznie sięgnąć 

ZGŁOSZENIA I INFORMACJE: TEL. 22 512 60 83, KOM. 501 333 717, E-MAIL: KZAREBA@MEDIUM.MEDIA.PL

WIĘCEJ NA: KONFERENCJA.ADMINISTRATOR24.INFO

*Program może ulec zmianie



WYDARZENIA
8 Rynek mieszkaniowy w największych metropoliach

10 GUS: w nieruchomościach rekord i sygnały spowolnienia 

11 Uwłaszczeni na mieszkaniu dawni spółdzielcy bez prawa do infrastruktury

11 92 mln zł na termomodernizację budynków mieszkalnych w województwie mazowieckim

FINANSE
12 Mechanizm podzielonej płatności w rękach nabywcy towarów i usług – Eugenia Śleszyńska

16 Koszty utrzymania zasobów lokalowych – Mirosław Gorczyca

20 Rosną opłaty za mieszkanie – Mirosław Gorczyca

PRAWO
23 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – Agnieszka Żelazna

26 Termin przedawnienia roszczeń – Jarosław Kowszuk

28 Przekroczenie terminu zawitego – Andrzej Jasiecki

32 Zakup zabytkowej nieruchomości i jej adaptacja – Marcin Jakubaszek

ORZECZNICTWO SĄDOWE 

34 Uchwała o wyborze członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej – Agnieszka Jurzec-Jasiecka, Andrzej Jasiecki

38 Do remontu potrzebna uchwała

38 Fundusz inwestycyjny we wspólnocie 

39 Jednorazowa dopłata do funduszu remontowego

40 Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane – Przemysław Gogojewicz

42 Kiedy nadzór budowlany może żądać ekspertyzy? – Przemysław Gogojewicz

EKSPLOATACJA
43 Termomodernizacja budynków zabytkowych – Michał Drozdowicz, Marta Laska

48 Trendy w modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych – Andrzej Rajkiewicz, Dorota Kowalska

50 Jaki ciepłomierz wybrać? – Katarzyna Rybka

51 Przegląd ciepłomierzy

FACILITY MANAGEMENT
56 Facility management – to mariaż wiedzy i technologii – Sabina Augustynowicz

58 Nowe technologie w starszych budynkach

58 WELL: budynek, który zadba o twoje zdrowie

ZARZĄDZANIE
59 Centrum Monitoringu 24 h/7 – rozmowa z Aleksandrem Mrozkiem

60 Co na to GIODO?

62 Sprawy dnia powszedniego – Irena Scholl

PULS SPÓŁDZIELNI
64 Kilka refleksji o spółdzielczości mieszkaniowej – Jacek Frydryszak

66 Polityka informacyjna w spółdzielni mieszkaniowej – Jacek Frydryszak

POCZTA ADMINISTRATORA
68 Nielegalny pobór energii elektrycznej 

INFORMATOR
70 Konferencje, szkolenia i imprezy targowe dla zarządców nieruchomości

70 Indeks firm

Za publikację w „Administratorze i Menedżerze  
Nieruchomości” MNiSW przyznaje jednostkom  
naukowym 5 punktów.
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zaprasza zarządców 
nieruchomości, którzy 
zarządzają wspólnotami  
i spółdzielniami 
mieszkaniowymi, oraz ich 
zarządy do uczestnictwa 
szkoleniach

Prowadzący – Eugenia Śleszyńska

USŁUGOWE PRZETWARZANIE DANYCH 
OSOBOWYCH, W TYM W WARUNKACH FIRM 
ZARZĄDZAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCIAMI

8 października br., Warszawa

Prowadzący – Michał Substyk

Prowadzący – Michał Substyk

PROCEDURY W ZARZĄDZANIU 
NIERUCHOMOŚCIĄ, W TYM JAK 
SKUTECZNIE PRZYGOTOWAĆ 
I PRZEPROWADZIĆ ZEBRANIE 
WSPÓLNOTY

ZASADY PROWADZENIA 
KSIĄŻKI OBIEKTU 
BUDOWLANEGO

19 października br., Warszawa

27 listopada br., Warszawa

Michał Substyk – licencjonowany zarządca nieruchomości, prowa-
dzący własną działalność gospodarczą m.in. w zakresie zarządzania 
nieruchomościami, w tym przede wszystkim wspólnotami mieszka-
niowymi. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębior-
czości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia 
Zarządców Nieruchomości „Warecka” oraz byłym członkiem Komisji 
Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Autor licz-
nych publikacji oraz wykładowca na kursach i szkoleniach, w tym dla 
zarządców nieruchomości.

Eugenia Śleszyńska – szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem, 
autorka licznych publikacji dotyczących aspektów prawnych, podat-
kowych i finansowych podmiotów działających na rynku nierucho-
mości oraz książek, m.in. „Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz 
rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej” i „Obowiązki właścicieli 
obiektów budowlanych oraz inwestorów Przegląd, konserwacja i ro-
boty budowlane”.

dla prenumeratorów miesięcznika 
„Administrator i Menedżer  
Nieruchomości” zniżki.  
Zapraszamy!

JESIENNE SZKOLENIA

ZAPISY I DODATKOWE 
INFORMACJE: 
Katarzyna Zaręba 
tel.: 22 512 60 83 
kom.: 501 333 717 
faks: 22 810 27 42 
e-mail: kzareba@medium.media.pl

Więcej informacji oraz szczegółowy zakres 
tematyczny szkoleń dostępny na  

szkolenia.administrator24.info

Promocja 
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Rynek mieszkaniowy  
w największych metropoliach

I kwartał 2018 r. przyniósł wzrost 
cen mieszkań w sześciu największych 
miastach w Polsce: Warszawie, 
Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Łodzi 
i Krakowie. 

Tendencja ta jest zauważalna zarówno 
na rynku wtórnym, jak i pierwotnym.

Wiadoma rzecz stolica...
Wzrosty cen mieszkań w Warszawie 

powodują większe zainteresowanie 
zakupem działek pod miastem i budową 
domu. Na rynku pierwotnym nic nie wska-
zuje na to, aby trend wzrostowy szybko 
się zakończył. Zgodnie z analizą portalu 
RynekPierwotny.pl, średnia ofertowa 
cena 1 mkw. nowych stołecznych lokali 
przekroczyła już 8000 zł. W II kw. 2018 r. 
średnia stawka ofertowa za 1 mkw. nowe-
go mieszkania deweloperskiego wzrosła 
o 3,2% (do 8110 zł). Taka zmiana miała 
miejsce pomimo dużej konkurencyjności 
stołecznego rynku i sporej podaży ofero-
wanych mieszkań. Można przypuszczać, 
że w kolejnych kwartałach przeciętna cena 
1 mkw. warszawskich mieszkań z rynku 
pierwotnego nadal będzie rosła. Do takich 
wniosków prowadzą różnice cenowe 
pomiędzy sprzedawanymi mieszkaniami 
i lokalami z niedawno rozpoczętych projek-
tów deweloperskich. 

Ponad trzyprocentowy wzrost średniej 
ofertowej ceny 1 mkw. w Warszawie 
wynikał przede wszystkim ze sporego 
spadku udziału nowych lokali kosztu-
jących 5000–8000 zł/mkw. Wyraźnie 
wzrósł natomiast odsetek mieszkań 
deweloperskich z ofertową ceną 1 mkw. 
na poziomie 8000–10 000 zł. Przybyło też 
luksusowych lokali kosztujących ponad 
10 000 zł/mkw. 

Poznaniacy kupują coraz  
   większe lokale

Poznań okazuje się liderem wzrostów 
cen na rynku mieszkaniowym. Mieszkania 
od deweloperów nadal są droższe niż lo-
kale z rynku wtórnego. Jednak ceny uży-
wanych mieszkań także cały czas rosną 
w imponującym tempie. Mimo wzrostów 
cen, nadal nie ustaje zainteresowanie 
zakupem własnego „M”. W II kw. 2018 r. 
miasto to było jednym z dwóch liderów 
pod względem tempa wzrostu cen no-
wych mieszkań. Na terenie stolicy Wiel-

kopolski średnia ofertowa cena 1 mkw. 
lokalu deweloperskiego wzrosła z 5855 zł 
(I kw. 2018 r.) do 6417 zł  
(II kw. 2018 r.), co w ujęciu procentowym 
stanowiło wzrost +9,6%. Takie kwartal-
ne wzrosty cen po raz ostatni zdarzały 
się w Poznaniu ponad dziesięć lat temu, 
podczas poprzedniego boomu mieszkanio-
wego. Warto pamiętać, że rynek dewe-
loperski w Poznaniu jest relatywnie mały 
w stosunku do liczby mieszkańców. Ta 
sytuacja sprzyja gwałtownym wzrostom 
średniej ceny nowych lokali, spowodo-
wanym np. szybką wyprzedażą tańszych 
ofert. Szybki i duży kwartalny wzrost 
cen wynikał przede wszystkim z szyb-
kiej wyprzedaży najtańszych mieszkań 
(do 6000 zł/mkw). Równocześnie zwięk-
szył się udział nowych mieszkań z ceną 
ofertową na poziomie 6000–8000 zł/mkw. 
W połowie 2018 r. takie mieszkania sta-
nowiły już ponad 50% oferty poznańskich 
deweloperów. 
Tymczasem na rynku wtórnym ceny 
mieszkań w porównaniu do analogicznego 
okresu zeszłego roku wzrosły o 11%, czyli 
tyle samo, co w Warszawie. – Dziś za 
metr kwadratowy w Poznaniu płacimy 
średnio 5905 zł. To nadal taniej niż na ryn-
ku deweloperskim, ale warto widzieć, 
że nierzadko ceny przekraczają tu już 
7000 zł – mówi Marcin Jańczuk z agencji 
Metrohouse. Mimo wzrostu cen najwięcej 
transakcji dotyczy dużych powierzchnio-
wo mieszkań. Zresztą od dłuższego czasu 
Poznaniacy wybierają do zakupu coraz 
większe mieszkania, co jest ewenemen-
tem w skali całego kraju. 

Hossa w Trójmieście
Jak twierdzą doradcy Metrohouse, na 

rynku trójmiejskim od jakiegoś czasu moż-
na zauważyć znaczące odwrócenie trendu 
– do biur pośrednictwa o pomoc o wiele 
częściej zgłaszają się klienci poszukujący 
mieszkania, niż ci, którzy dysponują nieru-
chomością na sprzedaż. Jest to związane 
z obecną hossą na nadbałtyckim rynku 
nieruchomości. Ogromne zainteresowanie 
dotyczy zarówno trójmiejskiego rynku 
pierwotnego, jak i wtórnego. Powodze-
niem cieszą się zarówno mieszkania 
inwestycyjne, jak i te do zamieszkania. 
Klienci najczęściej wybierają dobrze sko-
munikowane nieruchomości. Natomiast 
w okresie letnim można zaobserwować 

RODO: co z monitoringiem 
na osiedlu?

Nowe przepisy o RODO nie odnoszą 
się do monitoringu na nieruchomościach, 
co wywołuje wiele wątpliwości, czy 
kamera zamontowana na osiedlu jest 
legalna czy nie.

Nowa ustawa o ochronie danych osobo-
wych nie reguluje monitorowania osiedli 
mieszkaniowych, pojedynczych bloków ani 
domów jednorodzinnych. Przepisy ustawy 
dotyczą zakładów pracy i administracji 
publicznej. Stosujemy je odpowiednio 
do monitoringu prowadzonego przez pod-
mioty prywatne, w tym do nieruchomości, 
posiłkowo do ogólnych zasad RODO.

Zdaniem prawników, monitoring można 
zamontować tak jak do tej pory, by zagwa-
rantować bezpieczeństwo mieszkańcom 
osiedla. Trzeba jednak o nim poinformować, 
ale sam piktogram z kamerą lub informa-
cja, że na osiedlu działa monitoring, nie 
jest wystarczający. Musi pojawić się też 
informacja, kto administruje osiedlem czy 
blokiem oraz gdzie się zgłosić, żeby obej-
rzeć monitoring, jeżeli będzie taka potrzeba, 
np. w razie przestępstwa.

Kamer zgodnie z RODO nie wolno 
montować tam, gdzie można naruszyć 
intymność człowieka (np. w szatni czy 
toalecie), ale takich miejsc wspólnych 
na osiedlach nie ma.

Jeżeli zamontowany monitoring nie 
ma programu do rozpoznawania twarzy, 
to administrator nie musi ich zamazywać 
na żądanie lokatora albo osób postronnych. 
Oznacza to, że jeżeli np. na osiedlu jest 
ochrona, która stale śledzi kamery, to nie 
trzeba ukrywać wizerunku.

/za: rp.pl/

Pakiet odpadowy już 
podpisany przez  
Prezydenta

27 lipca br. Prezydent podpisał nowelę 
pakietu odpadowego, w którego skład 
wchodzą ustawy o odpadach i Inspek-
cji Ochrony Środowiska. Pakiet ma 
uszczelnić system i zakończyć szereg 
nieprawidłowości w polskiej gospodarce 
odpadami.

Ustawa wprowadza zmiany realizują-
ce postulaty samorządów województw 
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w sprawie rozwiązania problemu porzu-
cania odpadów w miejscach na ten cel 
nieprzeznaczonych oraz w miejscach, 
w których zakończono działalność w za-
kresie gospodarki odpadami niezgodnie 
z przepisami prawa. Celem ustawy jest 
zapobieganie częstym ostatnio pożarom na 
wysypiskach.

Najważniejszymi zmianami będzie 
wdrożenie kaucji gwarancyjnych, obo-
wiązkowy monitoring składowisk, kontrole 
interwencyjne bez zapowiedzi oraz skróce-
nie czasu magazynowania odpadów z lat 
trzech do roku.

Resort środowiska zapowiada, że nowe 
przepisy mogą wejść w życie już w poło-
wie sierpnia. Większość z nich ma 14-dnio-
we vacatio legis, zatem bardzo realne 
jest, by 15 sierpnia weszły one w życie. 
Wyjątek stanowią przepisy wprowadza-
jące obowiązek stosowania wizyjnego 
systemu kontroli miejsca magazynowania 
lub składowania odpadów, które wejdą 
w życie po upływie 6 miesięcy od dnia 
ogłoszenia. Z kolei przepisy dotyczące 
wymagań ochrony przeciwpożarowej dla 
obiektów budowlanych przeznaczonych 
do zbierania, magazynowania lub przetwa-
rzania odpadów miałyby wejść w życie 
po 12 miesiącach.

/za: PAP/

Wyodrębnianie  
lokali mieszkalnych  
w budynkach  
sprzed 1995 r.

Nowelizacja UWL ma spowodować, że 
łatwiej będzie uzyskać własność lokali 
mieszkalnych budowanych przed 1995 r. 
Usprawni ona wydawanie zaświadczeń 
o samodzielności lokalu mieszkalne-
go, dzięki czemu czynności notarialne 
i sądowe niezbędne do ustanowienia 

INTERLIFT Sp. z o.o. 

ul. Powstańców 50, 31-422 Kraków
tel. 12 411 57 60 
www.interlift.pl

zdecydowany wzrost zainteresowania 
nieruchomościami gruntowymi i doma-
mi. W przypadku rynku wtórnego ceny 
transakcyjne mieszkań wynoszą średnio 
6240 zł. Jest to aż 14% więcej niż przed 
rokiem.

W analizie gdańskich nieruchomości 
z rynku pierwotnego widać bardzo szybki 
wzrost średniej ofertowej ceny 1 metra 
kwadratowego nowych lokali (II kw. 
2018 r.). Przeciętna cena gdańskiego 
metrażu, w ciągu trzech miesięcy wzrosła 
o 12,3% (z 6146 zł do 6902 zł). Dane por-
talu RynekPierwotny.pl wskazują, że w II 
kw. 2018 r. znacząco spadł tu udział lokali 
z ceną do 5000 zł/mkw. Mimo tej zmiany, 
w połowie 2018 r. co czwarte nowe 
mieszkanie z Gdańska wciąż kosztowało 
mniej niż 5000 zł/mkw.  

Stabilnie we Wrocławiu
Z kolei we Wrocławiu największe 

wzrosty cen dotyczą rynku pierwotnego, 
gdzie za mkw. trzeba zapłacić już ponad 
6700 zł. Mieszkania z rynku wtórnego 
są sprzedawane taniej średnio o po-
nad 700 zł za mkw. Dane sprzedażowe 
z rynku wtórnego mieszkań wskazują, że 
wrocławski rynek, na tle innych analizo-
wanych miast, charakteryzuje się dużą 
stabilnością – mieszkania z drugiej ręki są 
sprzedawane średnio po 5940 zł za mkw., 
czyli w podobnej cenie co przed rokiem. 

Tymczasem na rynku pierwotnym, 
pod względem skali zmian cen, Wro-
cław wyprzedził zarówno Warszawę, 
Kraków, jak i Łódź. Wzrost średniej 
ofertowej ceny 1 mkw. wrocławskich 
lokali o 5,7% (względem I kw. 2018 r.) 
z pewnością można uznać za szybki. 
W II kw. 2018 r. średnie ceny ofertowe 
wrocławskiego metrażu znacząco prze-
kroczyły 6500 zł/mkw. i zatrzymały się na 
poziomie 6787 zł/mkw. 
Dokładniejsze dane zgromadzone przez 
RynekPierwotny.pl pokazują, jakie zmiany 
struktury cenowej skutkowały prawie 
sześcioprocentową kwartalną podwyżką 
na wrocławskim rynku pierwotnym. Od 
kwietnia do czerwca br. w analizowanym 
mieście zmniejszył się przede wszyst-
kim udział nowych „M” kosztujących 
5000–6000 zł/mkw. Ta zmiana została 
skompensowana przez wyraźny wzrost 
odsetka lokali z ceną 1 mkw. na poziomie 
ponad 8000 zł. 

Tani łódzki rynek wtórny
W Łodzi natomiast nowe mieszkania 

są znacznie droższe niż oferowane na 
rynku wtórnym – różnica cen pomiędzy 

ofertami mieszkań na rynku wtórnym 
i pierwotnym wynosi prawie 1300 zł za 
metr kwadratowy. Według analizowanych 
danych średnia cena ofertowa nowych 
mieszkań w Łodzi nie rosła bardzo 
szybko i wyniosła 2,8% w skali kwartału. 
W wyniku ostatnich podwyżek średni 
ofertowy koszt zakupu 1 mkw. mieszka-
nia od łódzkiego dewelopera wzrósł do 
5468 zł. Warto zaznaczyć, że Łódź nadal 
cechuje się lepszą dostępnością nowych 
mieszkań niż pozostałe analizowane 
metropolie. Aktualne ceny lokali dewe-
loperskich mogą jednak zwrócić uwagę 
nabywców na „tani” rynek używanych 
łódzkich mieszkań. I tak, względem I kw. 
2018 r. znacząco spadł udział mieszkań 
deweloperskich, kosztujących 4000–5000 
zł/mkw. Takie lokale stanowią już tylko 
jedną piątą oferty łódzkich deweloperów. 
W II kw. 2018 r. swoje znaczenie zwięk-
szyły natomiast nowe łódzkie mieszkania 
z ceną 6000–7000 zł/mkw. W porównaniu 
do analogicznego okresu zeszłego roku 
wzrosty cen mieszkań na łódzkim wtór-
nym rynku mieszkaniowym przekraczają 
7%. Obecnie za mkw. lokalu w tym rejonie 
trzeba zapłacić średnio 4177 zł. 

W Krakowie coraz drożej
W porównaniu do innych miast, 

w Krakowie ceny mieszkań nadal rosną, 
ale powoli. Średnia cena mieszkań na 
krakowskim rynku wtórnym wynosi obec-
nie 6528 zł. Jest to o ponad 6% więcej 
niż przed rokiem, ale wzrosty cen nie 
są tu tak bardzo widoczne jak w innych 
miastach. Jeżeli porównamy Kraków do 
Gdańska, Poznania, czy Warszawy, gdzie 
średnioroczne wzrosty przekraczają 10%, 
to kupujący mieszkania w Krakowie nie 
są wcale w najgorszej sytuacji. Podwyżki 
cen są jednak zauważalne, a nabywcy 
mieszkań muszą liczyć się z ryzykiem 
kontynuacji tego trendu. Z analizy rynku 
przeprowadzonej agencję Metrohouse 
wynika, że obecnie średni metraż naby-
wanego lokum w Krakowie to 54 mkw., 
czyli najmniejszy spośród większych 
miast w Polsce.  
W świetle danych zaczerpniętych 
z portalu RynekPierwotny.pl, w Kra-
kowie odnotowano najniższy wzrost 
średniej ofertowej ceny za 1 mkw. 
nowego mieszkania (+1,6%). Znaczą-
co szybciej rosły ceny w Warszawie 
oraz Łodzi. Natomiast średnia ofertowa 
cena krakowskiego metrażu w II kw. 
2018 r. znacząco przekroczyła 7000 zł/
mkw. i ukształtowała się na poziomie 
7110 zł/mkw. W okresie od kwietnia do 
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odrębnej własności lokali będą mogły 
przebiegać bez przeszkód.

Nowe zapisy eliminują wątpliwości 
interpretacyjne, które powstały po wpro-
wadzeniu ustawy o Krajowym Zasobie 
Nieruchomości. Nowela natomiast jedno-
znacznie wskazuje, że to starosta stwierdza 
zgodność wydzielenia samodzielnego lokalu 
mieszkalnego z ustaleniami planu miejsco-
wego lub z decyzją o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania przestrzennego oraz 
zgodnie z pozwoleniem na budowę. Oba te 
warunki muszą być spełnione, jeżeli ktoś 
zechce wyodrębnić własność lokalu.

Problemy interpretacyjne pojawiały się 
przy wyodrębnianiu lokali w budynkach 
powstałych przed 1995 rokiem, bez pozwo-
lenia na budowę. Wątpliwości spowolniły 
lub wręcz zablokowały wielu mieszkańcom 
wykupienie lokalu w starych zasobach 
gminy i w spółdzielniach mieszkaniowych. 

Nowelizacja wprowadza zasadę, że 
przepisy dotyczące wyodrębnienia lokalu 
nie będą dotyczyły budynków, dla których 
pozwolenie na budowę zostało wydane 
przed 1 stycznia 1995 r. lub budynek istniał 
przed rokiem 1995.

/za: e-prawnik.pl/

Kto zbada  
samodzielność  
lokalu?

Nowelizacja UWL sprawi, że nie 
notariusze, a starostowie będą badać 
samodzielność lokali. Nie wiadomo jesz-
cze, co będzie z wydanymi dotychczas 
przez rejentów zaświadczeniami.

Zmiana przepisów ma rozwiązać wątpli-
wości dotyczące ustalania, czy dany lokal 
jest samodzielny czy nie. Rozstrzygnięcie 
to jest konieczne w przypadku sprzedaży 
mieszkań. Wątpliwości powstały wokół  
art. 2 ust. 1a UWL, obowiązującego od  
11 września 2017 r. Na jego podstawie ba-
da się, czy ustanowienie odrębnej własno-
ści lokalu następuje zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego 
lub z decyzją o warunkach zabudowy oraz 
z pozwoleniem na budowę (ew. zgłosze-
niem) i pozwoleniem na użytkowanie.

Nowela UWL przewiduje, że po zmia-
nach to starosta będzie badał, czy lokal 
spełnia przesłanki art. 2 ust. 1a ustawy 
o własności lokali czy nie. W nowelizacji 

GUS: w nieruchomościach rekord  
i sygnały spowolnienia

Pierwsze półrocze 2018 r. przyniosło 
rekordową liczbę mieszkań oddanych 
do użytkowania, ale jednocześnie 
potwierdzenie wcześniejszych sygna-
łów, wskazujących na zbliżające się 
przesilenie na rynku nieruchomości.

W pierwszych sześciu miesiącach 
tego roku do użytkowania oddano 83 217 
mieszkań. To największa liczba nowych 
mieszkań od 1991 r., czyli od kiedy GUS 
publikuje dane na ten temat. Jednocze-
śnie to o 6,3% więcej niż w rekordowym 
dotąd pierwszym półroczu 2017 r. Tempo 
wzrostu było jednak nieco niższe niż po 
pięciu miesiącach, gdy sięgało 6,9%. Z tej 
liczby 48 159 tys. − czyli ponad połowę 
mieszkań − oddali do użytku deweloperzy. 
W tej kategorii także dynamika wyhamo-
wała z 10,4% do końca maja, do 8,9% na 
koniec półrocza. Historyczny rekord sprzed 
27 lat został więc pobity, ale …

…spowolnienie jest już faktem
To nie jedyny i prawdopodobnie nie 

najważniejszy sygnał nadchodzącego 
spowolnienia dotychczasowych trendów 
na rynku nieruchomości. W ocenie kształ-
towania się przyszłych tendencji szcze-
gólnie istotne są bowiem dane o liczbie 
wydawanych zezwoleń na budowę oraz 
rozpoczynanych budów. Te zaś pozwalają 
spodziewać się wyraźniejszej zadyszki po 
stronie podaży. W pierwszym półroczu 
wydano zezwolenia (łącznie ze zgłosze-
niami projektów) na budowę 132,3 tys. 
mieszkań. Ta liczba wydaje się duża, ale 
to tylko o 1,4% więcej niż w tym samym 
okresie 2017 r., podczas gdy w pierw-
szych sześciu miesiącach ubiegłego roku 
wzrost liczby zezwoleń przekroczył 33%. 
To już poważna dysproporcja i sygnał 
hamowania aktywności podażowej 
mieszkań. Jeszcze po pierwszym kwartale 
obecnego roku liczba wydanych zezwoleń 
rosła o ponad 10%, więc można sądzić, 

że z miesiąca na miesiąc sytuacja ulegnie 
pogorszeniu. Podobnie jest w przypad-
ku rozpoczętych budów, których liczba 
zwiększyła się o 7,2%, podczas gdy po 
pierwszym kwartale rosła o 8,6%, a po 
pierwszych pięciu miesiącach o 9,3%. 
Porównanie z ubiegłorocznymi danymi nie 
pozostawia złudzeń, że rynek coraz ostrzej 
hamuje − w pierwszym półroczu 2017 r. 
wzrost sięgał aż 23%.

Przyczyny zmian: brak działek, mocy 
    produkcyjnych i gwałtownie  
    rosnące koszty

Trudno przypuszczać, by dewelope-
rzy, widząc nieustający napór popytu 
na mieszkania, wstrzymywali swoją 
aktywność „bez powodu” lub − jak głoszą 
niektóre opinie − by wywołać większą 
presję na wzrost cen. Nie ma większych 
wątpliwości, że napotykają oni na ogra-
niczenia dostępności działek, trudności 
w wykonawstwie wynikające z wyczerpu-
jących się mocy produkcyjnych firm bu-
dowlanych. Narastającym ograniczeniem, 
hamującym rozwój w branży, stał się brak 
pracowników, a także związany z tym 
zjawiskiem wzrost kosztów. Nie bez zna-
czenia może też być wciąż mająca miejsce 
niepewność, co do kształtu przyszłych re-
gulacji i ich konsekwencji. Na korzyść de-
weloperów i rynku zdaje się przemawiać 
tzw. „specustawa mieszkaniowa”, mająca 
ułatwić pozyskiwanie działek oraz uprościć 
i skrócić formalne procedury związane 
z inwestycjami. W przeciwnym kierunku 
działają przepisy dotyczące rozliczeń VAT 
oraz ustawy deweloperskiej, zmierzające 
do wyeliminowania otwartych rachunków 
powierniczych, a w ich miejsce wprowa-
dzenia jedynie rachunków zamkniętych, 
z których środki deweloper będzie mógł 
wykorzystać dopiero po przeniesieniu na 
nabywcę prawa do lokalu.

/PVI za GUS/

czerwca br. na terenie Krakowa najbardziej 
zmalał udział nowych mieszkań kosztują-
cych 5000–6000 zł/mkw. Znacząco wzrósł 
natomiast odsetek lokali deweloperskich 
z ceną ponad 10 000 zł/mkw.

W związku z dużym zainteresowaniem 
kredytami hipotecznymi, doradcy Expande-

ra radzą kredytobiorcom składać wnioski 
do kilku banków jednocześnie. Dzięki temu 
zabiegowi wzrasta szansa na to, że kredyto-
biorca otrzyma dofinansowanie zanim minie 
termin zapisany w umowie przedwstępnej.

/za: inwestycje.pl; rynekpierwotny.pl/
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Uwłaszczeni na mieszkaniu dawni 
spółdzielcy bez prawa do infrastruktury

92 mln zł na termomodernizację budynków mieszkalnych  
w województwie mazowieckim

Właściciele mieszkań w wiejskich 
wspólnotach oraz wspólnotach dom-
ków jednorodzinnych, wyodrębnionych 
z zasobów spółdzielczych mają pro-
blemy z przejęciem części wspólnych 
nieruchomości, w tym infrastruktury 
– dróg, kotłowni, śmietników, placów 
zabaw.

Wspólnoty te powstały na bazie 
wiejskich spółdzielni mieszkaniowych 
lub – w miastach – spółdzielni domów 
jednorodzinnych. Spółdzielnie w takich 
przypadkach były właścicielami tylko 
infrastruktury, a domy – osób fizycznych.

Po ubiegłorocznej nowelizacji i wpro-
wadzeniu nowych przepisów do art. 4 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
(USM) infrastruktura jest de facto niczyja. 
Z mocy prawa zlikwidowano bowiem 
spółdzielnie, a członków takich wspólnot 
pozbawiono członkostwa.

Znowelizowany art. 4 stanowi, że czło-
nek spółdzielni, któremu w dniu wejścia 
w życie niniejszej ustawy nie przysługuje 
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 

Getin Noble Bank, w ramach współpra-
cy z EBI, rozdysponuje 92 mln zł w formie 
preferencyjnych pożyczek na moderni-
zację energetyczną budynków mieszkal-
nych w województwie mazowieckim. 
Środki na ten cel pochodzą z Regional-
nych Programów Operacyjnych, a o finan-
sowanie mogą ubiegać się już wspólnoty 
mieszkaniowe, a spółdzielnie i zarządcy 
zasobów komunalnych – jesienią.

Pod koniec lipca br. rozszerzono program 
finansowania inwestycji służących poprawie 
efektywności energetycznej w budynkach 
wspólnot mieszkaniowych. W maju br. 
przystąpiły do niego województwa pomorskie 
i kujawsko-pomorskie, które otrzymają odpo-
wiednio 129 mln zł i 63 mln zł. Województwo 
mazowieckie jako trzecie dołączyło do progra-
mu, z możliwością ubiegania się o 92 mln zł 
na termomodernizację. Łączna pula środków 
to blisko 300 mln zł.

mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu albo prawo odrębnej wła-
sności lokalu oraz któremu nie przysługuje 
roszczenie o ustanowienie prawa odrębnej 
własności lokalu lub roszczenie o ustano-
wienie spółdzielczego lokatorskiego prawa 
do lokalu mieszkalnego, traci z tym dniem 
członkostwo w spółdzielni.

Przepis jest konsekwencją zapisu wpro-
wadzonego w art. 3 USM, zgodnie z którym 
członkami spółdzielni mogą być wyłącznie 
osoby związane ze spółdzielnią węzłem 
prawnym i ma na celu wyeliminowanie 
spośród członków spółdzielni osób, które 
nie spełniają odpowiedniego kryterium. 
Zapis ten dotyczy także osób, które przed 
datą wejścia w życie noweli wyszły 
spod reżimu USM, tj. utworzyły wspól-
noty mieszkaniowe. Efekt? Właściciele 
mieszkań w wiejskich spółdzielniach oraz 
w spółdzielniach domów jednorodzinnych 
w miastach nie mogą przejąć infrastruktury 
niezbędnej do korzystania z lokali, ponieważ 
nikt nie pomyślał o regulacjach prawnych 
własności infrastruktury i konsekwencjach 
ustawowego wyeliminowania świeżo upie-

Dzięki współpracy Getin Noble Banku 
z EBI, wspólnoty mieszkaniowe z trzech 
dużych województw mogą ubiegać się 
o pożyczki na preferencyjnych warunkach. 
W przypadku inwestycji, której oszczędno-
ści energetyczne przekraczają 60%, kredyt 
inwestycyjny z EBI jest nieoprocentowany. 
Preferencyjna część finansowania różni się 
w zależności od województwa i obejmuje 
odpowiednio 90%, 84%, 78,8% wartości 
inwestycji w województwie pomorskim, 
kujawsko-pomorskim i mazowieckim.

Wspólnoty mieszkaniowe, ubiegające 
się o kredyt, muszą przygotować audyt 
energetyczny, który będzie weryfikowany 
przez bank. Kolejnym etapem jest podjęcie 
uchwał w sprawie planu gospodarczego, 
uwzględniających zakres inwestycji oraz 
w sprawie zaciągnięcia kredytu. Przyjęte 
uchwały, wraz z wnioskiem kredytowym, 
należy złożyć w wybranych oddziałach 
banku.

Zakres inwestycji objętych finansowa-
niem obejmuje: izolację cieplną budynku, 
wymianę okien i drzwi zewnętrznych 
w częściach wspólnych, montaż oświe-
tlenia energooszczędnego i systemów 
sterowania oświetleniem, remont i prze-
budowę instalacji grzewczych (w tym 
wymianę i podłączenie do źródła ciepła), 
przebudowę wentylacji i klimatyzacji, wy-
posażenie budynku w systemy zarządzania 
energią, montaż instalacji OZE (kolektorów 
słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych), 
instalację systemów pomiarowych (wodo-
mierzy i ciepłomierzy).

Program będzie trwał do końca 2042 r. 
lub spłaty wszystkich kredytów udzie-
lonych w ramach umowy operacyjnej. 
Maksymalny okres kredytowania to nawet 
20 lat. Środki należy wykorzystać do końca 
2021 r. z możliwością przedłużenia.

/mat. pras. GNB/

ustawy zawarto także rozwiązania dotyczą-
ce problematycznych, starszych budyn-
ków. Zgodnie z nią wymogi art. 2 ust. 
1a nie mają zastosowania do mieszkań 
w budynkach wybudowanych na podsta-
wie pozwoleń na budowę sprzed  
1 stycznia 1995 r. lub gdy budynek istniał 
już przed tą datą.

Nowe przepisy nic nie mówią, co dalej 
z ważnością (bezterminowych) zaświad-
czeń o samodzielności lokali wydanych 
przed 11 września 2017 r.

/za: rp.pl/

czonych członków wspólnot z członkostwa 
w spółdzielni.

Spółdzielnie mieszkaniowe powinny więc 
zostać zlikwidowane, ale nie mają nawet 
organów, które mogłyby przeprowadzić cały 
proces. Kto miałby to zrobić, nie wiadomo, 
podobnie jak nie wiadomo, kto miałby po-
nieść koszty likwidacji oraz koszty podatko-
we. Wszak podział majątku likwidacyjnego 
rodzi obowiązek pobrania przez likwidowaną 
spółdzielnię zryczałtowanego podatku do-
chodowego od osób fizycznych PIT. Problem 
nie jest bynajmniej marginalny. Dotyczy 
ponad 700 spółdzielni w kraju.

/red./
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Od 1 lipca br. obowiązuje nowy sposób rozrachunków w VAT, mechanizm tzw. płatności podzielonej, 
rozdzielający płatność nabywcy za zakupiony towar lub usługę na wpłatę wartości netto z faktury zakupu na 
rachunek rozliczeniowy dostawcy i wartość podatku VAT wpłacaną na odrębny rachunek bankowy dostawcy.

Mechanizm podzielonej płatności 
w rękach nabywcy towarów i usług

ABSTRAKT
Autorka analizuje mechanizm po-
dzielonej płatności podatku VAT (split 
payment), który obowiązuje od 1 lipca 
2018 r. Omawia m.in. nowe zasady 
rozrachunków przedsiębiorców z tytułu 
VAT, w tym wynikające z wprowadzenia 
do ustawy pojęcia „rachunek VAT” oraz 
zasady stosowania podzielonej płatności 
przez nabywcę za zakupiony towar lub 
usługę.

D o tej pory w obrocie gospodarczym było 
oczywiste, że za wykonaną dostawę 
towaru lub wykonaną usługę płacimy 

sprzedawcy należną kwotę, przelewając na je-
go rachunek bankowy kwotę brutto według 
wystawionej przez niego faktury VAT. W kwo-
cie przelewu mieściła się również kwota 
podatku VAT naliczonego przez sprzedawcę, 
z  której rozliczał się podatnik – sprzedawca 
z  organem podatkowym i  dla potrzeb rozli-
czenia podatku VAT z organem podatkowym 
sprzedawca towarów i usług nie musiał po-
siadać odrębnego rachunku bankowego. Sytu-
acja uległa radykalnej zmianie od dnia 1 lipca 
2018 r. w  związku z  wprowadzonym dla 
potrzeb rozrachunków w VAT mechanizmu 
podzielonej płatności (split payment).

Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmia-
nie ustawy o  podatku od towarów i  usług 
oraz niektórych innych ustaw wprowadzono 
nowe zasady rozrachunków przedsiębiorców 
z  tytułu VAT, w  tym poprzez wprowadzenie 
do ustawy VAT pojęcia „rachunek VAT” oraz 
zasady stosowania podzielonej płatności 
przez nabywcę za zakupiony towar lub usługę.

W mechanizmie podzielonej płatności płat-
ność nabywcy za zakupiony towar lub usługę 
odbywa się w taki sposób, że wartość netto 
z faktury zakupu wpłaca się na rachunek roz-
liczeniowy dostawcy, a wartość podatku VAT 
wpłaca się na specjalny rachunek bankowy 
dostawcy tzw. rachunek VAT.

Projektodawca ustawy uzasadnił wprowa-
dzenie mechanizmu podzielonej płatności tym, 
że: „MPP uważany jest za jedno z rozwiązań 
mających na celu przeciwdziałanie naduży-

Eugenia Śleszyńska

ciom i oszustwom podatkowym, eliminując ry-
zyko znikania podatników wraz z zapłaconym 
im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym 
podatkiem VAT. Mechanizm ten z  założenia 
utrudnia lub wręcz uniemożliwia powstawa-
nie nadużyć już na etapie samej transakcji. 
Jednocześnie zapewnia lepszą transparent-
ność rozliczeń VAT i utrudnia wyprowadzanie 
pieniędzy za granicę”.

Tak wynika z uzasadnienia ustawy, ale dru-
ga strona medalu – to skutek wprowadzenia 
mechanizmu podzielonej płatności, a miano-
wicie ograniczony dostęp podatnika-sprze-
dawcy do środków finansowych ulokowanych 
na założonym przez bank tzw. rachunku VAT, 
ponieważ niektóre firmy obawiają się, że wpły-
nie to negatywnie na ich płynność finansową.

Czy stosowanie mechanizmu 
podzielonej płatności jest 
dobrowolne? 

Podatnicy-nabywcy, którzy otrzymali 
od sprzedawcy/usługodawcy fakturę z  wy-
kazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu 
płatności kwoty należności wynikającej z tej 
faktury – mogą zastosować mechanizm 
podzielonej płatności.

Powstaje pytanie, czy każdy przelew za to-
war lub usługę dla dostawcy musi polegać 
na mechanizmie podzielonej płatności? Warto 
tu wyjaśnić, że ustawodawca założył dobro-
wolność stosowania mechanizmu podzielonej 
płatności (MPP). Przy czym inicjatywę w tym 
zakresie pozostawiono nabywcy towarów lub 
usług. Wyjątek stanowią jedynie nabywcy 
będący jednostkami sektora finansów publicz-
nych, które zostały zobowiązane do stosowa-
nia tego mechanizmu.

Sprzedawca towarów i usług nie ma jednak 
wyboru, ponieważ w tej sprawie jest uzależ-
niony od decyzji nabywcy, a ten albo skorzysta 
z metody podzielonej płatności albo nie. Tym 
niemniej skorzystanie z  tej metody rozliczeń 
przez nabywcę oznacza konsekwencje podat-
kowe zarówno dla nabywcy, jak i dostawcy/
usługodawcy. W celu umożliwienia wszystkim 
podatnikom nabywającym towary lub usługi 

dokonywania płatności w ramach mechanizmu 
podzielonej płatności, rachunek VAT został 
założony przez banki lub SKOK-i  dla każdego 
podmiotu gospodarczego i  każdej jednostki 
niemającej osobowości prawnej, w  tym dla 
wspólnot mieszkaniowych, posiadających ra-
chunek rozliczeniowy w banku lub w SKOK-u.

Zachęcanie nabywców  
do split payment

Stosowanie metody split payment ma do-
tyczyć wyłącznie transakcji pomiędzy podat-
nikami VAT czynnymi. Ta metoda rozliczeń 
nie będzie także stosowana do transakcji 
dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcą 
a konsumentem.

Decyzję, co do zastosowania MPP przy kon-
kretnej transakcji, podejmie nabywca towaru 
lub usługi. Wybór takiego sposobu zapłaty nie 
będzie jednak nakładał na nabywcę obowiązku 
jej rozdzielenia czyli nabywca nadal będzie 
płacił jednym przelewem, a podział płatności 
nastąpi przy użyciu dedykowanego komuni-
katu przelewu (nabywca zobowiązany będzie 
wskazać dwie kwoty – kwotę wartości sprze-
daży netto oraz kwotę podatku).

W  komunikacie przelewu nabywca będzie 
zobowiązany wskazać numer faktury, której 
dotyczy płatność, oraz numer NIP dostaw-
cy. Czynności, mających na celu przekazanie 
odpowiednich kwot na właściwe konta do-
stawcy, dokona bank prowadzący rachunki 
dostawcy.

Zachęta ustawodawcy wobec nabywców, 
by zastosowali ten mechanizm płatności pole-
ga na tym, że wobec podatników stosujących 
MPP nie będą miały zastosowania sankcje 
przewidziane w art. 56b Ordynacji podatko-
wej, tj. podwyższonej stawki odsetek za zwło-
kę w odniesieniu do zaległości w podatku VAT. 
Wprowadzono także zasadę, że podwyższona 
stawka odsetek nie będzie miała zastosowa-
nia do zaległości powstałej za okres, za który 
podatnik w złożonej deklaracji podatkowej VAT 
wykazał kwotę podatku naliczonego, której 
95% wynika z faktur zapłaconych z zastoso-
waniem MPP.
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Na czym polega MPP? 

Zastosowanie mechanizmu podzielonej 
płatności polega na tym, że nabywca do-
konuje:
• zapłaty kwoty podatku VAT, wynikającej 

z otrzymanej faktury od dostawcy/usługo-
dawcy, na posiadany przez dostawcę tzw. 
rachunek VAT;

• zapłaty kwoty wartości sprzedaży netto, 
wynikającej z otrzymanej faktury dostaw-
cy/usługodawcy, na rachunek bankowy 
dostawcy, albo jest rozliczana w  inny 
sposób.
Zapłata z  zastosowaniem MPP dokony-

wana jest w  złotych polskich przy użyciu 
komunikatu przelewu udostępnionego przez 
bank, przeznaczonego do dokonywania płat-
ności w ww. mechanizmie, w którym podatnik 
wskazuje:
 » kwotę podatku VAT, wynikającą z faktury, 
która ma zostać zapłacona w mechanizmie 
podzielonej płatności;

 » kwotę odpowiadającą wartości sprzedaży 
brutto;

 » numer faktury, w związku z którą dokony-
wana jest płatność;

 » numer NIP.
Wnioski: Stosowany przez nabywców 

mechanizm podzielonej płatności obejmu-
je wszystkich przedsiębiorców, także mikro 
przedsiębiorców, jednostki organizacyjne 
niemające osobowości prawnej. Oczywiste, 
że ww. przepisy nie obejmują konsumentów, 
jednakże Ministerstwo Finansów wyjaśnia, 
że MPP nie obejmuje też przedsiębiorców 
zwolnionych z  VAT, jak też przedsiębiorców 
budowlanych – w  zakresie faktur objętych 
mechanizmem odwróconego obciążenia VAT. 
Przypomnijmy, że mechanizm odwrócone-
go obciążenia VAT znajduje zastosowanie 
dla usług wymienionych w załączniku nr 14 
ustawy VAT, pod warunkiem, że zarówno 
nabywca, jak i sprzedawca są czynnymi po-
datnikami VAT. Odwrotne obciążenie polega 
na przerzuceniu obowiązku rozliczania podatku 
VAT ze sprzedawcy na nabywcę.

Przykład stosowania MPP: Nabywca 
(przedsiębiorca-podatnik VAT czynny) otrzy-
muje fakturę VAT od dostawcy na kwotę 
1230 zł, w tym podatek VAT stanowi 230 zł. 
Nabywca ma zdecydować o  mechanizmie 
podzielonej płatności przy zapłacie tej kwoty. 
Jeśli przy tej zapłacie nie zdecyduje o  jego 
zastosowaniu, to cała kwota 1230 zł trafi 
na rachunek rozliczeniowy dostawcy, a gdy 
przy tej zapłacie zastosuje mechanizm po-
dzielonej płatności, to automatycznie kwota 
230 zł z tytułu podatku VAT trafi na rachunek 
VAT – założony przez bank dla tego dostawcy, 
a kwota netto 1000 zł trafi na rachunek rozli-
czeniowy dostawcy.

STUDIUM PRZYPADKÓW  
WEDŁUG WYBRANYCH WYJAŚNIEŃ MF I BANKÓW

Jak dokonać pierwszej płatności w MPP, skoro po otwarciu rachunku nie 
będzie na nim środków?

Jeśli na rachunku VAT nie ma środków lub są one niewystarczające, wówczas 
bank „dobierze” ze standardowego rachunku brakującą kwotę. Jeżeli na rachunku 
VAT nie ma w ogóle środków – bank pobierze całą kwotę z rachunku standardowe-
go. Jednak zawsze w pierwszej kolejności bank przeznacza środki na zapłatę kwoty 
VAT, wykazanej w komunikacie przelewu z rachunku VAT.

Czy można dokonywać płatności bezpośrednio na rachunek VAT?
Nie, bank/SKOK będzie odrzucać takie przelewy.

Czy stosując MPP, trzeba wykonywać dwa oddzielne przelewy: jeden z kwo
tą netto, a drugi z kwotą VAT?

Nie, wypełnia się jeden przelew, tzw. komunikat przelewu, który będzie udo-
stępniany przez bank lub SKOK. Wskazuje się tam kwotę VAT (lub część), kwotę 
sprzedaży brutto (lub część), numer faktury i NIP dostawcy. Wystarczy zastosować 
ten komunikat i wówczas bank lub SKOK podzieli płatność i przekaże wskazaną 
w komunikacie kwotę VAT na rachunek VAT dostawcy, a pozostałą kwotę na rachu-
nek standardowy, czyli rozliczeniowy lub imienny w SKOK.

Czy można opłacić tylko poszczególne pozycje z faktury z zastosowaniem 
MPP? Czy bank uzna taki przelew?

Tak, w MPP można zapłacić zarówno całość należności, jak i dowolną jej część. 
To do nabywcy należy decyzja, ile środków zostanie wpłaconych na osobne konto 
VAT sprzedawcy. Bank nie weryfikuje wysokości kwot, czy ich prawidłowości ponie-
waż nie ma dostępu do faktury.

Czy mogę przelewać środki pomiędzy własnymi rachunkami VAT utworzo
nymi w różnych bankach?

Nie, takie środki można przelać tylko w ramach jednego banku.

Czy nabywca może dokonywać zbiorczych przelewów w podzielonej płat
ności, sumując kilka faktur w jednej zapłacie zobowiązania wobec dostawcy?

Nie, stosując MPP każdą z faktur należy uregulować osobno, dzięki czemu urząd 
skarbowy będzie mógł połączyć kwotę VAT z konkretną fakturą.

Czy prowadzenie rachunku VAT wiąże się z dodatkowymi kosztami?
Założenie i prowadzenie rachunku VAT przez bank/SKOK jest bezpłatne, mogą 

one jednak pobierać opłaty za operacje (np. przelewy) zgodnie z ustalonym przez 
siebie cennikiem usług. Nie mogą one jednak różnić się od opłat za dokonanie 
tradycyjnego przelewu. Dodatkowo środki na rachunku VAT mogą być, zgodnie 
z ustaleniami stron, oprocentowane.

Ile rachunków VAT bank będzie prowadził dla klienta? Czy będzie mógł 
posiadać w banku więcej niż jeden rachunek VAT?

Bank automatycznie otworzy jeden rachunek VAT dla każdego klienta posiada-
jącego w banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN. Na wniosek 
klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, bank może otwo-
rzyć kolejne rachunki VAT.

Czy bank otworzy rachunek VAT dla klienta-przedsiębiorcy, który nie jest 
„VAT-owcem”?

Tak, ustawa jednoznacznie wskazuje, że do każdego rachunku rozliczeniowe-
go prowadzonego dla klienta-przedsiębiorcy bank musi otworzyć i prowadzić 
rachunek VAT, nawet jeżeli nie rozlicza on VAT-u.

Czy bank na wniosek klienta-przedsiębiorcy może zamknąć rachunek VAT?
Rachunek VAT jest zamykany wraz z zamknięciem ostatniego rachunku rozli-

czeniowego. Warunkiem zamknięcia rachunku rozliczeniowego jest saldo 0 PLN 
na rachunku VAT. Jeśli saldo jest dodatnie, wtedy klient musi złożyć wniosek 
w Urzędzie Skarbowym o zwolnienie środków z rachunku VAT. Jeżeli klient 
posiada w banku kilka rachunków VAT, bank na wniosek klienta zamknie dany 
rachunek VAT, przyporządkowując rachunek rozliczeniowy, do którego był przy-
porządkowany zamykany rachunek VAT do innego rachunku VAT.
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Umowa reguluje kwestie 
stosowania MPP

Z  uwagi na swobodę zawierania umów, 
kwestie stosowania mechanizmu podzielonej 
płatności mogą być przedmiotem umowy stron, 
sprzedawcy i nabywcy. Nie ma zatem żadnych 
przeszkód prawnych, by strony uregulowa-
ły kwestię płatności w  zawieranej umowie, 
a w szczególności to, czy nabywca będzie przy 
zapłacie należności stosował MPP. Przypomnij-
my, że zgodnie art. 3531 KC: „Strony zawierające 
umowę mogą ułożyć stosunek prawny według 
swego uznania, byle jego treść lub cel nie sprze-
ciwiały się właściwości (naturze) stosunku, 
ustawie ani zasadom współżycia społecznego”.

Co mówią nowe przepisy  
o funkcjonowaniu  
rachunku VAT? 

Bankowy rachunek VAT to rachunek, który 
banki miały obowiązek założyć dla każdego 
otwartego rachunku rozliczeniowego z chwilą 
wejścia w życie przepisów wprowadzających 
instytucję split payment, czyli od dnia 1 lipca 
2018 r. Z tego względu banki założyły takie ra-
chunki VAT także dla podatników niebędących 
podatnikami VAT czynnymi.

Przepisy art. 62a ust. 1 ustawy VAT mówią, 
że bank musi prowadzić rachunek VAT dla 
każdego posiadacza rachunku rozliczeniowego. 
Zasada: jeden rachunek VAT dla jednego podat-
nika przejawia się w tym, że rachunek VAT jest 
jeden, niezależnie od liczby prowadzonych dla 
tego posiadacza rachunków rozliczeniowych. 
Jednakże na wniosek posiadacza „więcej niż 
jednego rachunku rozliczeniowego” bank może 
prowadzić więcej takich rachunków VAT.

Ważne! Bank otwiera i prowadzi rachunek 
VAT obligatoryjnie, z mocy prawa. Rachunek 
VAT jest otwierany wyłącznie do rachunku 
rozliczeniowego i imiennego rachunku w SKOK 
prowadzonego dla celów działalności gospo-
darczej. Nie można otworzyć rachunku VAT 
np. do rachunku osobistego.

Do rachunku VAT nie stosuje się prze-
pisów art. 728 KC, określających warunki 
umowy rachunku bankowego, ponieważ 
dla funkcjonowania tzw. rachunku VAT 
zasadnicze znaczenie mają przepisy prawa 
podatkowego a nie cywilnego.

Ustawa zmieniająca wprowadza szereg 
udogodnień w zakresie prowadzenia takiego 
rachunku VAT, ponieważ:
• jego otwarcie i prowadzenie nie wymaga 

zawarcia z bankiem odrębnej umowy;
• ww. czynności wolne są z  mocy prawa 

od dodatkowych prowizji i opłat bankowych.
Bank powinien poinformować posiadacza 

rachunku rozliczeniowego o numerze rachunku 
VAT oraz ustalonych zasadach i  terminach 

informowania posiadacza rachunku rozlicze-
niowego o saldzie na rachunku VAT.

Z tego m.in. względu środki pieniężne zgro-
madzone na rachunku VAT posiadacza tego 
rachunku (dostawcy) nie są z  mocy prawa 
oprocentowane, ale mogą być, jeśli jest taka 
wola ze strony posiadacza rachunku i banku.

Z mocy prawa, środki pieniężne zgromadzone 
na rachunku VAT oraz na rachunku rozliczenio-
wym w wysokości odpowiadającej kwocie VAT 
(wskazanej w komunikacie przelewu) są wolne 
od zajęcia na podstawie sądowego lub admini-
stracyjnego tytułu wykonawczego, dotyczące-
go egzekucji lub zabezpieczenia innych należno-
ści niż podatek od towarów i usług. Jak również, 
wierzytelności z  rachunku VAT nie mogą być 
przedmiotem zabezpieczenia rzeczowego.

Jak funkcje spełnia rachunek VAT? 

Rachunek VAT może być uznany wyłącznie 
środkami pieniężnymi pochodzącymi z  niżej 
wymienionych tytułów, przy użyciu specjal-
nego komunikatu przelewu. W tym zakresie 
banki zostały związane szczegółowymi przepi-
sami (zmiana przepisów prawa bankowego).

Rachunek VAT może być uznany:
• kwotą podatku VAT otrzymaną w przelewie 

MPP, który jest zapłatą za fakturę,
• kwotą podatku VAT między rachunkami VAT 

posiadacza rachunku, w tym samym banku 
(„przekazanie własne”),

• kwotą zwrotu podatku VAT,
• kwotą różnicy podatku VAT.

Rachunek VAT może być obciążony:
• kwotą podatku VAT w  ramach przelewu 

MPP tytułem zapłaty za fakturę,
• kwotą zwrotu podatku VAT w ramach prze-

lewu MPP,
• kwotą podatku VAT między rachunkami VAT 

posiadacza rachunku w tym samym banku 
(„przekazanie własne”),

• kwotą podatku VAT w  wyniku realizacji 
przelewu MPP do urzędu skarbowego,

• kwotą realizacji zajęcia na podstawie ad-
ministracyjnego tytułu wykonawczego, 
dotyczącego egzekucji należności z  tytułu 
podatku od towarów i usług,

• w  wyniku zgody urzędu skarbowego 
na przekazanie środków z  rachunku VAT 
na rachunek bieżący.
Uznanie i  obciążenie takiego rachunku 

VAT jest dokonywane odpowiednio przez 
obciążenie albo uznanie rachunku rozlicze-
niowego posiadacza rachunku VAT prowa-
dzonego w  tym samym banku. Przepisy 
mówią, że w przypadku naliczenia odsetek 
od środków zgromadzonych na rachunku 
VAT bank automatycznie uznaje ich kwotą 
rachunek rozliczeniowy, dla którego jest pro-
wadzony rachunek VAT. A gdy rachunek VAT 
jest prowadzony dla kilku rachunków rozlicze-

niowych, bank uzna rachunek rozliczeniowy 
wskazany przez ich posiadacza.

Ważne! Przepisy ustawy są obligatoryj-
ne; rachunku VAT nie można wykorzystywać 
do innych celów i funkcji niż określono w przy-
toczonych przepisach.

Banki informują o działaniu split payment 
posiadaczy rachunków rozliczeniowych, 
w tym m.in. o obsłudze przelewów z taką po-
dzieloną płatnością, tj. że są one dokonywane:
• przy użyciu dedykowanego komunikatu 

ze wskazaniem: numeru faktury, w związku 
z  którą dokonywana jest płatność, nume-
ru NIP kontrahenta, kwoty brutto faktury, 
kwoty VAT,

• realizacja płatności podzielonej z rachunku roz-
liczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym 
przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy 
wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wy-
sokości środków dostępnych na rachunku 
VAT),

• bank odbierający ww. przelew, księguje 
kwotę brutto na wskazany w  przelewie 
rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, 
a następnie kwotę VAT przekazuje na dedy-
kowany rachunek VAT, powiązany z danym 
rachunkiem rozliczeniowym.
Sytuacja jest prostsza, gdy ten sam bank 

prowadzi rachunek rozliczeniowy dla dostaw-
cy oraz dla nabywcy, ponieważ bank wykonuje 
wymienione czynności jednocześnie.

Za informacje w  komunikacie przelewu 
zawsze odpowiada nabywca-podatnik, a nie 
bank, który jak mówi ustawa – nie jest obo-
wiązany do sprawdzenia prawidłowości ob-
liczenia kwoty, odpowiadającej kwocie VAT 
wskazanej w komunikacie przelewu.

Realizacja przelewu  
– zasady postępowania banku

W celu realizacji przelewu z rachunku na-
bywcy, bank w pierwszej kolejności obciąża 
kwotą podatku VAT rachunek VAT nabywcy 
towarów i usług, i uznaje tą kwotą jego ra-
chunek rozliczeniowy zgodnie z komunikatem 
przelewu. Gdy na rachunku VAT brak środków, 
w celu realizacji tego przelewu bank obciąża 
wyłącznie rachunek rozliczeniowy nabywcy 
VAT kwotą, odpowiadającą wartości sprzeda-
ży brutto wskazanej w komunikacie przelewu.

W przypadku, gdy środki na rachunku VAT 
są niewystarczające na zapłatę kwoty VAT 
(wskazanej w komunikacie przelewu), bank ob-
ciąża rachunek VAT do wysokości salda na tym 
rachunku i uznaje tą kwotą rachunek rozlicze-
niowy nabywcy. Bank nie zrealizuje przelewu, 
gdy na rachunku rozliczeniowym nabywcy nie 
ma kwoty wystarczającej na zapłatę kwoty 
brutto wskazanej w komunikacie przelewu.

Jednakże już po otrzymaniu środków odpo-
wiadających kwocie podatku VAT, bank obciąża 
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ten rachunek rozliczeniowy kwotą odpowia-
dającą kwocie podatku VAT i uznaje tą kwotą 
rachunek VAT (prowadzony dla tego rachunku).

W przypadku, gdy płatność za fakturę zostanie 
dokonana przez nabywcę na rachunek odbiorcy, 
dla którego bank nie prowadzi rachunku VAT, 
ten bank dokonuje zwrotu przelanych środków.

Procedura zamknięcia 
rachunku VAT 

Nowe przepisy wiążą moment zamknięcia 
rachunku VAT z  zamknięciem rachunku roz-
liczeniowego, ponieważ przed zamknięciem 
rachunku rozliczeniowego bank musi zamknąć 
rachunek VAT. Oczywiście, jeżeli ten rachunek 
VAT nie jest prowadzony dla innego rachunku 
rozliczeniowego.

Nowe przepisy zobowiązują ponadto bank, 
aby przed zamknięciem rachunku VAT uznał 
kwotą środków zgromadzonych na tym rachun-
ku jego inny rachunek VAT, prowadzony w tym 
samym banku. W  przypadku niewskazania 
innego rachunku VAT, bank przed zamknię-
ciem rachunku VAT uzna właściwy rachunek 
rozliczeniowy, kwotą środków zgromadzonych 
na rachunku VAT. W tym zakresie ważny będzie 
dzień zamknięcia rachunku VAT.

Odpowiedzialność w przypadku 
niewłaściwego uznania

O odpowiedzialności solidarnej stanowią prze-
pisy art. 108a ustawy VAT. W przypadku, gdy na-
bywca dokona płatności na konto „podatnika inne-
go niż wskazany na fakturze”, podatnik, na rzecz 
którego dokonano tej płatności, odpowiada 
solidarnie wraz z dostawcą tych towarów/usług 
za nierozliczony przez tego dostawcę podatek VAT, 
do wysokości kwoty otrzymanej na rachunek VAT. 
Co trzeba zrobić w tej sytuacji – szybko naprawić 
ten błąd. Przepisy bowiem mówią, że odpowie-
dzialność solidarna podatnika jest wyłączona 
w  przypadku dokonania przez tego podatnika 
płatności na rachunek VAT dostawcy, niezwłocz-
nie po powzięciu informacji o jej otrzymaniu, 
w kwocie otrzymanej na rachunek VAT.

Co ze środkami nagromadzony
mi na rachunku VAT? 

Posiadaczowi rachunku VAT przysługuje zło-
żenie wniosku do urzędu skarbowego, który 
wyda zgodę na przekazanie środków zgroma-
dzonych na rachunku VAT na wskazany przez 
niego inny rachunek bankowy, dla którego jest 
prowadzony ten rachunek VAT. Zgoda w formie 
postanowienia musi być wydana w ciągu 60 dni 
od dnia otrzymania wniosku. W postanowieniu 
naczelnik urzędu skarbowego określi wysokość 
środków, jaka ma zostać przekazana. Informację 
o postanowieniu jest obowiązany przesłać ban-

kowi (lub do SKOK-u), który prowadzi rachunek 
VAT wskazany we wniosku.

Zauważmy, że nie zawsze podatnik otrzyma 
zgodę na przekazanie środków z rachunku VAT 
na inny rachunek rozliczeniowy. Urząd skar-
bowy odmówi wydania zgody w przypadku:
• zaległości podatkowej w podatku – w wy-

sokości odpowiadającej zaległości podatko-
wej w podatku wraz z odsetkami za zwłokę, 
istniejącej na dzień wydania decyzji;

• „gdy zachodzi uzasadniona obawa, że:
a) zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku 

nie zostanie wykonane, w szczególności gdy 
podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych 
zobowiązań z  tytułu podatku lub dokonuje 
czynności polegających na zbywaniu majątku, 
które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję 
zobowiązań z tytułu podatku, lub

b) wystąpi zaległość podatkowa w podatku 
lub zostanie ustalone dodatkowe zobowiąza-
nie podatkowe”.

Wniosek do KE ws. MPP w VAT

Rząd przyjął wniosek do Komisji Europej-
skiej (KE), który umożliwi Polsce ewentualne 
zastosowanie obowiązkowego mechanizmu 
podzielonej płatności w podatku VAT z ogra-
niczeniem. Według informacji MF, obowią-
zek rozliczania VAT tą metodą dotyczyłby 
wówczas jedynie transakcji objętych obecnie 
mechanizmem odwrotnego obciążenia w po-
datku VAT oraz odpowiedzialnością solidarną, 
tj. transakcji w  tych branżach, w  których 
zidentyfikowano istotne oszustwa w VAT. Jeśli 
wniosek zostanie zaakceptowany przez Komi-
sję Europejską, Polska mogłaby skorzystać 
z tego rozwiązania podatkowego już w 2019 r.

W reasumpcji należy zauważyć, że obecny 
etap dobrowolnego stosowania mechanizmu 
podzielnej płatności w  podatku VAT przez 
nabywców obowiązuje od dnia 1 lipca 2018 r., 
ale jest okresem przejściowym.  

Czy klient–przedsiębiorca będzie mógł zasilić własny rachunek VAT?
Nie. Klient nie będzie miał możliwości przeksięgowania środków z rachunku 

rozliczeniowego na rachunek VAT. Klient będzie mógł przeksięgować środki 
ze swojego rachunku VAT na inny rachunek VAT prowadzony w ramach tej samej 
firmy w tym samym banku.

Czy klient–przedsiębiorca będzie miał swobodny dostęp do środków zgro
madzonych na rachunku VAT?

Nie. Aby uwolnić środki zgromadzone na rachunku VAT, klient będzie musiał się 
zgłosić do Urzędu Skarbowego i uzyskać zgodę na ich przeksięgowanie na rachu-
nek rozliczeniowy. Urząd ma na decyzję 60 dni. Po jej otrzymaniu, bank powinien 
niezwłocznie zastosować się do wniosku klienta.

Czy klient–przedsiębiorca, żeby dokonać zapłaty za fakturę w MPP musi 
zlecić 2 przelewy (odrębnie w kwotach netto i VAT)?

Nie. Klient będzie wykonywał jeden przelew (na nowej formatce) na zwykły 
rachunek rozliczeniowy odbiorcy – wskazany na fakturze, tak jak w chwili obecnej.

Czy klient–przedsiębiorca może zrealizować przelew w MPP, nie mając 
wystarczających środków na pokrycie kwoty VAT na rachunku VAT?

Tak. W takim przypadku brakująca kwota zostanie pobrana ze środków na ra-
chunku rozliczeniowym. Przelew zostanie zrealizowany również w przypadku, 
gdy saldo rachunku VAT wynosić będzie 0 zł, wówczas cała kwota VAT zostanie 
pobrana z rachunku rozliczeniowego. Warunkiem realizacji przelewu MPP dla ww. 
przypadku jest posiadanie wystarczających środków na rachunku rozliczeniowym.

Czy klient–przedsiębiorca za pomocą MPP będzie mógł zapłacić tylko kwo
tę VAT z faktury?

Tak. Klient, chcąc przekazać jedynie kwotę VAT, powinien w Mechanizmie 
Podzielonej Płatności (MPP) podać kwotę VAT, równą kwocie brutto płatności. 
Przykładowo: kwota brutto otrzymanej faktury wynosi 123 zł, kwota netto faktury 
wynosi 100 zł i kwota VAT faktury wynosi 23 zł, należy w polu „kwota płatności 
(brutto)” wpisać 23 zł oraz w polu „kwota VAT” wpisać także 23 zł. W takim wypad-
ku w MPP zostanie przekazana wyłącznie kwota VAT.

Czy klient–przedsiębiorca będzie mógł wykonać przeksięgowanie środków 
pomiędzy swoimi rachunkami VAT w różnych bankach?

Nie. Ustawa nie przewiduje takiej możliwości. Będzie on mógł natomiast dokonać 
przeksięgowania środków pomiędzy swoimi rachunkami VAT w tym samym banku.

Klient–przedsiębiorca często dokonuje jednej płatności wobec kontrahenta 
z tytułu kilku faktur. Czy w ramach MPP, klient – przedsiębiorca będzie mógł 
dokonać jednym przelewem zapłaty za kilka faktur?

Nie, jedna płatność w Mechanizmie Podzielonej Płatności odpowiada jednej fakturze.
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ABSTRAKT

W  artykule zaprezentowano dane 
o wielkości i strukturze kosztów utrzy-
mania zasobów lokalowych w różnych 
grupach charakteru ich własności 
w 2016 roku oraz ich dynamikę w la-
tach 1996–2016.

Ekonomizacja gospodarki mieszkaniowej 
(wycofywanie się przez państwo z do-
tacji do niej i urynkowienie/urealnienie 

cen usług mieszkaniowych i komplementar-
nych) doprowadziła do znaczącego wzrostu 
kosztów utrzymania zasobów mieszkanio-
wych, a  w  konsekwencji do zwiększenia 
wydatków na mieszkanie gospodarstw 
domowych2), a  w  dekadach lat 90. oraz 
następnych kształtowały się na poziomie 
około 20%3).

Koszty utrzymania  
zasobów lokalowych  
według ich dysponentów

W  przedmiotowej publikacji zaprezento-
wano – na podstawie reprezentatywnej bazy 
faktograficznej – dane o wielkości i struktu-
rze kosztów utrzymania zasobów lokalowych 
w różnych grupach charakteru ich własności 
w 2016 roku [1] oraz ich dynamikę w latach 
1996–2016 [2].

Wielkość i struktura kosztów

Utrzymanie zasobów lokalowych – bez 
względu na formy ich własności – wiąże się 

1 W artykule wykorzystano materiały źródłowe Głównego 
Urzędu Statystycznego (dalej: GUS) [1–8, 14 i 16–17] 
oraz oparte na nich opracowania autora, których waż-
niejsze pozycje podano w bibliografii [9–13, 15 i 18–19]

2 Gorczyca M.: Wydatki gospodarstw domowych na 
mieszkanie w Polsce i wybranych krajach. ZBS-E GUS 
i PAN, Warszawa 1995

3 Gorczyca M., Jankowski J.: Polski dysparytet miesz-
kaniowy i uwarunkowania jego zmniejszenia. Krajowa 
Rada Spółdzielcza, Warszawa 2015

z koniecznością ponoszenia wszystkich kosz-
tów niezbędnych dla zabezpieczenia potrzeb 
mieszkaniowych ich użytkowników. Koszty 
te dzielą się na dwie podstawowe grupy: 
koszty eksploatacji i koszty świadczonych 
usług zewnętrznych.

W  ramach kosztów eksploatacji wyod-
rębniono koszty:
• konserwacji i remontów,
• zarządu i administracyjno-biurowe.

Z  kolei w grupie kosztów świadczonych 
usług wyodrębniono koszty:
• centralnego ogrzewania i ciepłej wody,
• dostarczania zimnej wody i odprowadza-

nia ścieków lub odbioru ścieków ciekłych,
• odbioru odpadów komunalnych,
• utrzymania wind.

Z kosztów ogółem wydzielono koszty bez 
centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

Różnice w  poziomie i  strukturze kosz-
tów u  różnych dysponentów zasobów lo-
kalowych – szczególnie w  relacji kosztów 
eksploatacji i kosztów świadczonych usług 
– wynikają z tego, że różne są ich możliwości 
i  rozwiązania przyjęte przy ich ponoszeniu, 
bądź przy użyciu własnych lub zewnętrznych 
mocy przerobowych.

Prezentowana analiza struktury kosztów 
utrzymania zasobów lokalowych według 
ich dysponentów oparta jest na danych 
Głównego Urzędu Statystycznego z 2016 r., 
w którym to roku badaniem kosztów utrzy-
mania zasobów lokalowych objęte było około 
7,2 mln z nich (w tym ponad 7,0 mln lokali 
mieszkalnych [1], które stanowiły prawie 
98% badanych lokali [1]). Z  zestawionych 
w tabeli 1. danych wynika, że przedmioto-
we koszty wyniosły prawie 33,5 mld zł. 
Wzrosły one w  porównaniu z  rokiem po-
przednim o  3,4% [1]. We wzroście tym 
zaważyło przede wszystkim zwiększenie 
świadczonych usług komunalnych (o 6,5%).

Poziom i struktura kosztów u poszczegól-
nych dysponentów zasobów lokalowych 
były mocno zróżnicowane (por. Tab. 1.), 
co zdeterminowane było ich wielkością oraz 

ponoszeniem kosztów w ramach własnych 
i  obcych wykonawców. W ujęciu średnim 
– koszty eksploatacji miały nieco niższy 
(o 7,0%) poziom udziału w ich wolumenie 
od kosztów świadczonych usług (46,5% 
wobec 53,5%).

Obszar zmienności udziału kosztów eks-
ploatacji u  poszczególnych dysponentów 
zasobów lokalowych przebiegał: od 41,7% 
we wspólnotach mieszkaniowych, do 69,6% 
w  zasobach lokalowych gmin i  odpowied-
nio udział usług – od 30,4% w  gminnych 
do 58,3% w zasobach lokalowych wspólnot 
mieszkaniowych.

Analizując poziom zróżnicowania udziału 
poszczególnych pozycji składowych, naj-
większe zdziwienie budzić mogą różnice 
udziału kosztów zarządu i administracyj-
no-biurowych. Wynosiły one od 13,7% 
w spółdzielniach mieszkaniowych, do 34,6% 
w zasobach Skarbu Państwa, przy średnim 
ich poziomie u  wszystkich dysponentów 
15,7%. Tak wysoka dyferencjacja udziału 
tej grupy kosztów wynikać może po części 
z przerostów administracyjnych i niegospo-
darności, ale także różnic w ewidencjono-
waniu kosztów na poszczególne pozycje. 
W  tym miejscu pozytywnie wyróżniają 
się spółdzielnie mieszkaniowe, mające 
zdecydowanie najniższy udział tej grupy 
kosztów, co świadczy o  racjonalizacji 
kosztów.

Jednostkowe koszty utrzymania 
zasobów lokalowych

Wysokość kosztów utrzymania zaso-
bów mieszkaniowych w  przeliczeniu na  
1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej 
(dalej: pu) w  różnych grupach ich dyspo-
nentów stanowi spektakularną egzemplifi-
kację ich znaczącego zróżnicowania (por. 
Tab. 2.). Owo zróżnicowanie w dominancie 
determinuje charakter własności zasobów 
oraz gospodarność zarządzających nimi. 
Stąd np. wyjątkowo niski (wręcz najniższy) 

Rosnące koszty utrzymania zasobów lokalowych1) mają bezpośredni wpływ na kształtowanie się opłat za 
mieszkanie. O tym, jak na przełomie analizowanego 20-lecia kształtowała się dynamika wzrostu kosztów 
utrzymania zasobów lokalowych oraz jak wyglądała w 2016 r. ich wielkość, struktura i zróżnicowanie 
według dysponentów w prezentowanym materiale.

Koszty utrzymania zasobów  
lokalowych

Mirosław Gorczyca
dr hab. n. ekon.
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poziom jednostkowych kosztów w  grupie 
„innych podmiotów”. Z kolei, niski poziom 
tych kosztów we wspólnotach mieszkanio-
wych wynika z tego, że użytkownicy miesz-
kań sami wnoszą opłaty za użytkowanie 
wieczyste, stąd nie obciążają one kosztu 
jednostkowego 1 m2 powierzchni użytkowej.

Najwyższy jednostkowy koszt utrzymania 
występuje w  zasobach gminnych. Ma on 
o  kilkanaście procent wyższy poziom niż 
w  zasobach spółdzielni mieszkaniowych, 
Skarbu Państwa i zakładów pracy. Relatyw-
nie wysoki poziom omawianego wskaźni-

ka w  zasobach Towarzystw Budownictwa 
Społecznego (dalej: TBS) jest następstwem 
tego, że wliczana jest do kosztów odpowied-
nia rata kredytu mieszkaniowego.

O  korzystnie niskim poziomie kosztu 
utrzymania zasobów lokalowych – w prze-
liczeniu na 1 m2 pu – znacząco waży wyso-
kość udziału w nich kosztów zarządu i ad-
ministracyjno-biurowych we wspólnotach 
mieszkaniowych i spółdzielniach mieszka-
niowych, około 2,5-krotnie niższa od wy-
stępującego w  zasobach TBS-ów i  gmin. 
W innych elementach składowych jednost-

kowego kosztu utrzymania zasobów lokalo-
wych różnice mają mniejszy, choć znaczący 
poziom. Na poziom jednostkowego kosztu 
utrzymania, podobnie jak na jego wysokość 
ogółem, wpływa – między innymi – stopień 
kumulacji w  danym roku robót z  zakresu 
konserwacji i remontów. Stąd bardzo wysoki 
udział ich w 2016 r. w zasobach lokalowych 
gmin, w porównaniu ze wspólnotami miesz-
kaniowymi i spółdzielniami mieszkaniowymi. 
I  w  tym zakresie pozytywnie wyróżnia się 
gospodarność zarządzających spółdzielniami 
mieszkaniowymi.

Zasoby

Koszty utrzymania Koszty eksploatacji Koszty świadczonych usług

koszty  
c.o. i c.w.

łącznie 
z kosztami 
c.o. i c.w.

bez kosztów 
c.o. i c.w.

razem

w tym:
łącznie 

z kosztami 
c.o. i c.w.

bez kosztów 
c.o. i c.w.

zarządu 
i admini stracyjno- 

-biurowe

konser wacji 
i remontów

Gmin (komunalne) 116,74 102,21 81,31 31,89 33,64 35,91 21,56 44,81

Spółdzielni 
mieszka niowych

103,32 69,12 48,17 14,16 21,36 55,17 20,85 36,81

Skarbu Państwa 95,24 81,09 56,21 33,12 12,50 40,71 20,69 29,66

Zakładów pracy 99,84 85,50 59,23 22,46 24,08 43,44 22,11 40,28

Wspólnot 
mieszka niowych

77,73 52,64 32,29 12,23 16,85 45,87 19,49 35,76

Towarzystw 
Budownictwa 
Społecznego

111,85 89,83 66,68 35,51 17,15 45,96 22,61 29,33

Innych 
podmiotów

64,83 47,20 35,56 19,38 11,68 31,83 15,53 21,91

Tabela 1. Koszty utrzymania zasobów lokalowych w 2016 r. – według form ich własności (tys./%)
Uwaga: ze względu na zaokrąglenia do pełnych mln zł występuje drobne niezbilansowanie danych (w oryginalnym źródle jest do I miejsca po przecinku; w tys. zł).
Źródło: obliczenia na podstawie [1] 

Koszty

Zasoby

Ogółem Gmin
Spółdzielni 

mieszkanio
wych

Skarbu 
Państwa

Zakładów 
pracy

Wspólnot 
mieszkanio

wych
TBS-ów

Innych pod
miotów

Ogółem

razem z kosztami  
c.o.  

i c.w.

33 498,7 
100,0

2 219,9 
100,0

17 888,7 
100,0

53,2 
100,0

129,3 
100,0

12 700,9 
100,0

495,4 
100,0

11,2 
100,0

bez kosztów c.o. i c.w.
22 802,6 

68,1
1 946,1 

87,7
11 941,5 

66,8
41,8 
78,4

102,6 
79,4

8 367,8 
65,9

394,1 
79,6

8,7 
77,7

Koszty 
eksplo
atacji

razem, 
w tym:

15 586,3 
46,5

1 545,6 
69,6

8 338,5 
46,6

31,4 
59,0

77,5 
59,9

5 291,9 
41,7

295,3 
59,6

6,1 
54,5

zarządu i administracyjno
-biurowe

5 243,1 
15,7

597,9 
26,9

2 450,1 
13,7

18,4 
34,6

28,1 
21,7

1 989,1 
15,7

156,2 
46,4

3,3 
29,5

konserwacji i remontów
7 046,9 

21,0
629,8 
28,7

3 659,9 
20,5

6,1 
11,5

30,1 
23,3

2 645,3 
20,8

74,0 
7,8

1,7 
15,2

Koszty 
świad
czonych 
usług

razem, 
w tym:

17 909,3 
53,5

674,3 
30,4

9 547,2 
53,4

21,8 
41,0

51,8 
40,1

7 409,1 
58,3

200,1 
40,4

5,0 
44,6

c.o. i c.w.
10 693,3 

31,9
273,8 
12,3

5 944,5 
33,2

11,4 
21,4

26,7 
20,6

4 333,2 
34,1

101,3 
20,4

2,4 
21,4

zimna woda i odprowadza
nie ścieków lub odbiór nie

czystości ciekłych

5 195,1 
15,5

287,2 
12,9

2 557,0 
14,3

6,4 
12,0

16,0 
12,4

2 256,5 
17,8

70,1 
14,2

1,9 
17,0

odbiór odpadów  
komunalnych

1 853,2 
3,5

112,9 
5,1

879,4 
4,9

3,9 
7,3

8,9 
6,9

819,4 
6,5

28,0 
5,7

0,7 
6,3

utrzymanie wind
167,9 

0,1
0,4 
0

166,7 
0,1

0,0 
0

0,1 
0,1

∙ 

∙

0,7 
0,1

0,0 
0

Tabela 2. Jednostkowe koszty utrzymania zasobów lokalowych w budynkach z lokalami mieszkalnymi w 2016 r. – według ich dysponentów (w zł na 1 m2 pu)
Źródło: [1]; uwaga, niepełne zbilansowanie występuje w źródle
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Zmiany struktury i poziomu 
kosztów utrzymania zasobów 
lokalowych

Zestawione w  tabeli 3 ważniejsze dane 
o  kosztach utrzymania zasobów w  latach 
1996–2016, (zestawione dla porównania 
na przestrzeni 20-lecia) odniesiono do 3 naj-
ważniejszych ich dysponentów, dla których 
dostępne są dane w  tym przedziale czaso-
wym. Wskazują one na znaczące zmiany 
w  ich strukturze, a  przede wszystkim 
na ich dynamiczny wzrost. Zmiany w struk-
turze kosztów mogą być spowodowane ich 
konwersją, a  przesunięcia poszczególnych 
pozycji kalkulacyjnych wynikać mogą nie 
tylko z  przyczyn obiektywnych (np. zmiany 

systemu ogrzewania, ocieplania budynków, 
procesu ich zużywania), ale także z  różnic 
w  księgowaniu kosztów. Nie bez znaczenia 
jest wzrost powszechności mieszkaniowych 
liczników zużycia wody, c.o. i c.w., co skutkuje 
racjonalnością zużycia mediów, w  wyniku 
likwidacji ich depersonifikacji.

Przedstawiając w ogólnym zarysie zmiany 
poziomu kosztów, ograniczono się do jednost-
kowego miernika, jakim jest 1 metr kwadra-
towy powierzchni użytkowej lokalu. Wskaź-
nik ten miał we wszystkich latach okresu 
1996–2016 mocno zróżnicowany poziom, tak 
w ujęciu ogólnym, jak również w odniesieniu 
do jego kalkulacyjnych składników. Jego dy-
namika w latach 1996–2016 wyniosła w za-
sobach lokalowych (1996 = 100,0):

• gmin: 198,2,
• spółdzielni mieszkaniowych: 214,8,
• wspólnot mieszkaniowych: 164,5.

Przedstawiając dynamikę jednostkowe-
go kosztu utrzymania zasobów lokalowych 
w ujęciu średniorocznego wzrostu otrzyma-
my następującą dynamikę w  omawianym 
20-leciu 1996–2016 (w%) dla zasobów:
• gmin: 3,5,
• spółdzielni mieszkaniowych: 3,9,
• wspólnot mieszkaniowych: 2,5.

Syntetyczny wskaźnik dynamiki jednostko-
wego kosztu utrzymania zasobów mieszka-
niowych, z zastrzeżeniem pewnej niedokład-
ności, wynikającej choćby z faktu, że np. dla 
wspólnot mieszkaniowych nie uwzględnia 
on opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, 

Wyszczegól
nienie

Spółdzielnie mieszkaniowe Gminy Wspólnoty mieszkaniowe

1996 1998 2003 2008 2010 2012 2016 1996 1998 2003 2008 2010 2012 2016 1996 1998 2003 2008 2010 2012 2016

Struktura 
(w%):

ogółem 
koszty, 
w tym:

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

koszty eks
ploatacji, 

w tym:
35,0 39,0 46,3 49,9 47,0 47,5 46,6 59,0 60,4 64,4 72,9 70,5 67,6 69,6 36,3 39,1 40,0 47,1 44,0 45,8 41,7

konserwacja 
i remonty 15,2 16,1 19,0 20,7 18,0 18,9 20,5 29,8 31,3 26,9 32,9 29,7 27,0 28,7 15,8 16,1 17,0 26,0 22,5 23,0 20,8

podatki 
na rzecz 
gminy

2,3 2,6 3,7 4,1 2,9 2,9 ∙ 0,7 2,3 2,2 0,6 1,5 - 1,2 1,0 0,2 - - - ∙

świadczo
ne usługi, 

w tym:
62,6 58,4 53,7 50,1 53,0 52,5 53,4 40,5 37,3 35,6 27,1 29,5 32,4 30,6 62,6 59,9 60,0 52,9 56,0 54,2 58,3

zimna woda, 
odprowadza
nie ścieków, 
wy wóz odpa

dów 
i windy

12,3 13,7 16,5 16,3 18,2 13,8 14,3 19,3 19,8 20,4 16,6 17,8 13,7 12,9 15,7 16,9 21,2 15,6 20,9 16,4 17,8

c.o. i c.w. 50,3 44,7 37,2 34,2 34,8 33,4 33,2 21,2 17,5 15,2 10,5 11,7 13,3 12,3 46,9 43,0 38,8 32,5 34,9 32,8 34,1

Koszty 
w przelicze
niu na 1 m2 
pu ogółem 

(zł), 
w tym:

48,09 62,64 79,22 86,60 97,15 102,57 103,32 58,90 68,75 79,22 93,90 98,16 101,23 116,74 47,25 59,36 53,13 69,30 73,98 76,68 77,73

koszty eks
ploatacji, 

w tym:
15,07 22,60 36,69 43,20 45,62 48,75 48,17 17,90 24,89 36,69 68,40 69,22 68,45 81,31 13,23 17,17 20,04 32,70 32,59 35,11 32,29

konserwacja 
i remonty 6,60 9,34 15,14 16,90 18,14 19,48 21,36 8,80 12,69 15,14 31,00 29,34 27,62 35,91 5,66 6,91 9,25 18,70 17,11 18,07 16,85

zarząd 
i admini
stracja

3,52 5,59 8,41 10,80 11,63 12,29 14,16 4,40 6,52 8,41 24,70 22,82 25,85 31,89 5,67 5,17 7,09 8,30 8,60 9,08 12,23

podatki 
i opłaty 
na rzecz 
gminy

1,01 1,50 2,96 3,36 2,85 3,00 ∙ 1,60 0,63 2,96 3,13 2,67 - ∙ 0,60 0,73 0,73 - - - ∙

koszty c.o. 
i c.w. x) 25,45 33,22 29,79 28,80 35,02 35,28 36,81 32,40 33,09 29,79 43,40 46,62 47,84 44,81 26,52 32,09 31,21 14,40 37,03 35,02 35,76

zimna woda, 
odprowadza
nie ścieków, 
wy wóz odpa
dów i windy

6,56 9,12 13,07 15,50 17,73 14,25 ∙ 7,00 10,14 13,07 16,00 17,79 17,34 ∙∙ 6,90 9,37 11,41 32,20 15,80 9,22 ∙

Tabela 3. Ważniejsze dane o kosztach utrzymania zasobów lokalowych – według ich dysponentów (miesiąc grudzień)
x) w przeliczeniu na 1 m2 pu lokali, dla których usługi te są świadczone; uwaga: (ewentualne niezbilansowanie wynika z przyjętych zaokrągleń)
Źródło: obliczenia na podstawie danych GUS: Koszty utrzymania zasobów lokalowych w … r. GUS, Warszawa
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uiszczanych oddzielnie przez użytkowników 
lokali, to i  tak okaże się, że to właśnie ten 
dysponent (wspólnoty) miał najniższą 
dynamikę kosztów. Z  kolei spółdzielnie 
mieszkaniowe, które odnotowały najwyż-
szą dynamikę kosztów mieszkaniowych, 
ich wzrost zawdzięczały kosztom i opła-
tom niezależnym od nich.

Koszty utrzymania  
a opłaty za mieszkanie 

Rosnące koszty utrzymania zasobów lokalo-
wych znalazły odzwierciedlenie w  wysokości 
obciążeń ich użytkowników, które aktualnie sta-
nowią około 20% wydatków gospodarstw domo-
wych. Odnotować należy, że „opomiarowanie” 
nośników mediów licznikami mieszkaniowymi, 
które spowodowało racjonalizację ich zużycia, 
nie przyniosło spodziewanych efektów w postaci 
obniżenia opłat. Uwolnienie cen opłat za nie, 
w warunkach w dominancie monopolistycznego 
charakteru dostaw wody, c.o. i c.w., sprawiło, 
że nie mogło być inaczej. Tutaj odnotować na-
leży fakt, iż dostawcy tych mediów, nastawieni 
na zaspokojenie maksymalnego zapotrzebowania 
na nie, mają wysoki poziom kosztów stałych, nie-
zależnych od rzeczywistego popytu na ich usługi. 
Stąd rosnące koszty, wobec niewykorzystanych 
mocy produkcyjno-usługowych.

Rosnące koszty utrzymania zasobów lokalo-
wych skutkują wzrostem wydatków na miesz-

kanie i  zaległości w opłatach na nie4), o czym 
piszę na kolejnych stronach (analiza okresu 
2010–2016). Tymczasem realna pomoc miesz-
kaniowa w formie dodatku w okresie 1996–2016 
zmalała około dwukrotnie, jako że wzrost kosz-
tów utrzymania zasobów lokalowych miał około 
2 razy wyższy poziom od nominalnego wzrostu 
średnich wielkości dodatków mieszkaniowych.
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ABSTRAKT

Artykuł prezentuje tendencje wzrostu 
kosztów utrzymania zasobów lokalo-
wych w Polsce, według form własności. 
Analizie poddano poziom opłat za miesz-
kanie oraz ich strukturę na podstawie 
danych GUS-u za 2016 r. oraz dynamikę 
wzrostu w okresie od 2010 r.

C hcąc prześledzić tendencje ostatnich lat 
w zakresie wysokości opłat za miesz-
kanie, w  niniejszej publikacji analizie 

poddano ich poziom i strukturę dla 2016 roku 
oraz dynamikę na podstawie podsumowania 
danych od 2010 roku.1)

Opłaty w podsumowaniu 
2016 r. 

Stawki podstawowych opłat za loka-
le w  grudniu 2016 r. charakteryzowały się 
znaczącą dyferencjacją. Uwaga ta dotyczy 
w  mniejszym stopniu średnich stawek niż 
poziomu ich zróżnicowania w ujęciu regional-
nym, a przede wszystkim odnosi się do stawek 
podstawowych składników opłat, wygenero-
wanych w 7 grupach dysponentów zasobów 

1 W informacji wykorzystano materiały Głównego Urzędu 
Statystycznego (dalej: GUS) [1 i 2] oraz oparte na nich 
opracowania autora, których najważniejsze pozycje 
podano w bibliografii [3 i 4]

mieszkaniowych (por. Tab. 1.). Ta wyjątkowa 
wręcz rozpiętość poziomu podstawowych 
składników opłat wynikała zapewne także 
z  różnic w  przyporządkowaniu wydatków 
(kosztów) na różne pozycje kalkulacyjne.

Opłaty za czynsz

Jeden z najważniejszych do porównań mier-
nik, jakim jest czynsz, w przeliczeniu na 1 m2 
powierzchni użytkowej mieszkania (dalej: pu), 
z  uwzględnieniem czynszu dla lokali socjal-
nych, (występującego jedynie w  zasobach 
gminnych na poziomie 1,39 zł), przebiegał 
od 2,38 zł we wspólnotach mieszkaniowych 
do 10,12 zł w  zasobach Towarzystwa Bu-
downictwa Społecznego (dalej: TBS).2) 
W tym składniku opłat korzystnie wyróżniają 

2 Wielkość czynszu TBS-ów obciążona jest udziałem 
kredytu spłacanego przez użytkowników mieszkań. 
Z kolei użytkownicy mieszkań ze wspólnot samodzielnie 
wnoszą opłaty za użytkowanie wieczyste.

się spółdzielnie mieszkaniowe, z  poziomem 
czynszowego składnika opłat na poziomie 
niespełna 3 zł/m2 pu, wobec 4,5–4,9 zł/m2 pu 
w zasobach gmin, Skarbu Państwa, zakładów 
pracy i innych podmiotów.

Opłaty za c.o.

Ważnym składnikiem opłat za mieszka-
nie są należności za centralne ogrzewanie. 
W odniesieniu do tego elementu składowe-
go widać pewien wpływ „opomiarowania” 

Rosnące koszty utrzymania zasobów lokalowych skutkują wzrostem opłat za mieszkanie, których poziom ogól-
ny oraz podstawowych ich składników jest zróżnicowany w grupach poszczególnych dysponentów zasobów.

Rosną opłaty za mieszkanie

Mirosław Gorczyca
dr hab. n. ekon.

Wyszczególnienie
Jednostki 

miary

Zasoby

Gmin
Spółdziel-
ni miesz

kanio wych

Skarbu 
Państwa

Zakładów 
pracy

Wspólnot 
mieszka
niowych

TBS-ów
Innych 

podmio-
tów

Czynsz ogółem

1 m2 pu

4,51 2,95 4,63 4,86 2,38 10,12 4,76

Czynsz bez lokali socjalnych 4,97 x x x x x x

Czynsz za lokale socjalne 1,39 x x x x x x

Central ne  
ogrze wanie

bez urządzeń 
pomiaro wych

3,95 3,18 4,64 4,04 3,53 3,75 3,87

z urządze niami 
po miaro wymi

3,16 2,51 2,32 4,48 3,10 4,04 4,65

Ciepła woda
bez liczników na 1 osobę 51,87 62,24 57,92 61,85 32,94 39,67 54,07

z liczni kami za m3 23,55 24,21 24,99 27,55 22,80 21,40 22,70

Zimna woda
bez liczników

na 
1 osobę

32,33 60,47 37,84 43,23 48,40 35,55 38,50

z liczni kami za m3 9,36 10,02 9,39 10,17 10,19 9,98 10,26

Odbiór nieczys-
tości ciekłych

m3 15,97 12,28 13,41 12,52 12,27 13,98 10,29

Odbiór odpadów 
komu nalnych

na 1 osobę 11,12 11,02 11,55 11,87 10,93 11,29 10,96

na 1 m2 pu 0,62 0,56 0,80 0,47 0,62 0,60 0,48

za 1 m3 4,46 4,28 2,25 4,84 4,07 4,68 2,20

Winda
na 1 osobę 2,96 7,62 4,02 5,22 - 6,42 1,60

na m2 pu 0,20 0,39 - 0,19 - 0,38 1,06

Tabela 1. Średnie stawki podstawowych składników opłat za lokale mieszkalne w grudniu 2016 r. – według form własności (w zł)
Uwaga: pozycja „czynsz” oznacza: opłatę eksploatacyjną w przypadku spółdzielni mieszkaniowych i zaliczki właścicieli we wspólnotach mieszkaniowych
Źródło: [1]
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zużycia ciepła. W  mieszkaniach z  licznika-
mi zużycia ciepła z  c.o. występuje niższa 
opłata w przeliczeniu na 1 m2 pu. W ujęciu 
finansowo-procentowym (zł/%) wynosi-
ło to w  grudniu 2016 r. w  zasobach: gmin 
0,79/27, spółdzielni mieszkaniowych 0,67/21, 
Skarbu Państwa -2,32/-50, zakładów pracy 
-0,44/-11, wspólnot mieszkaniowych 0,43/12, 
TBS-ów -0,29/-11 i  innych podmiotów 
-0,78/-21. Jak widać z powyższych danych, 
tylko w zasobach gmin i spółdzielni miesz-
kaniowych „opomiarowane” mieszkania 
przyniosły poważne oszczędności w opła-
tach, a u pozostałych ich dysponentów było 
wręcz odwrotnie. Dane te wskazują na niedo-
skonałości obciążenia użytkowników miesz-
kań ilością zużywanego przez nich ciepła z c.o.

Opłaty za ciepłą wodę 

Z  opłat w  relacji zużycia ciepłej wody 
(c.w.) w mieszkaniach wynika, że ich „opo-
miarowanej” części użytkownicy zużywali 
podobne ilości, niezależnie od ich dyspo-
nentów w  grudniu 2016 r. Z  kolei opłaty 
w  mieszkaniach „nieopomiarowanych” – 
w  przeliczeniu na 1 osobę – przebiegały 
od 33 zł we wspólnotach mieszkaniowych, 
do ponad 62 zł w spółdzielniach mieszkanio-
wych. W  tym przypadku pomiary zużycia 
c.w. są precyzyjne i należy z dużą pewno-
ścią domniemywać, że „opomiarowanie” 
zużycia c.w. opłaci się mieszkańcom.

Opłaty za zimną wodę

Opłaty za zużycie zimnej wody (z.w.), wraz 
z  odprowadzaniem ścieków, w  przeliczeniu 
na 1 m3, miały w opomiarowanych lokalach 
u  wszystkich dysponentów zasobów dość 
zbliżony poziom, jako że najwyższa jej wy-
sokość (10,26 zł u  innych podmiotów) była 
jedynie o  niespełna 11% wyższa niż w  za-
sobach gminnych. Za to znaczące różni-
ce występowały w  porównaniu poziomu 
opłat w przeliczeniu na 1 osobę w „nieopo-
miarowanych” mieszkaniach – od 32,3 zł 
w  gminnych, do 60,5 zł w  spółdzielczych. 
Informacje o tych relacjach stanowią spekta-
kularną egzemplifikację wpływu „opomiaro-
wania” na oszczędniejsze (mniej kosztowne) 
zużycie zimnej wody. Wykorzystując dane 
o przeciętnym zużyciu wody, które w 2016 r. 
wyniosło, w  przeliczeniu na 1 mieszkańca 
korzystającego: 97 l/d., tj. 301 l/m-c, oraz 
średnią cenę 1 m3 zimnej wody wodociągowej 
wynoszącą 3,85 zł, można wyliczyć, że opłata 
za miesięczne jej zużycie stanowiła przeciętnie 
w kraju niespełna 12 zł na 1 osobę.3)

3 Obliczono na podstawie Rocznika Statystycznego 
Rzeczypospolitej Polskiej 2017, GUS, Warszawa 2017

Pozostałe opłaty

Pozostałe składniki stawek opłat (odbiór 
nieczystości ciekłych i odpadków komunal-
nych) mają dość podobny poziom u wszyst-
kich dysponentów zasobów, niezależnie 
od jednostek miary. Jeśli chodzi natomiast 
o poziom opłat za windę, to występowało 
ich znaczące zróżnicowanie.

W związku z brakiem danych GUS za gru-
dzień 2016 r., dla pokazania skali rozpiętości 
podstawowych składników opłat za lokale 
mieszkalne w tym roku, wykorzystano dane 
z roku 2010 r. (por. Tab. 2.). Dyferencja tych 
mierników spektakularnie obrazuje rozpięto-
ści w przedmiotowym zakresie.

Stawki podstawowych 
składników opłat za lokale

Jak wskazują na to dane z tabeli 3., 
w  latach 2010–2016 nastąpił znaczący 
wzrost średnich stawek podstawowych 
składników opłat za lokale u wszystkich 
dysponentów zasobów. W zasadzie doty-
czy on wszystkich elementów składowych, 
poza opłatami za c.o. w lokalach „opomia-
rowanych”, co wynikać może z dokładności 
wyników pomiarów (por. szczegółowe uwa-
gi w odpowiedniej sekwencji tematycznej).

Dynamika zmian była mocno zróżnicowa-
na u  poszczególnych dysponentów zaso-
bów, a najwyższy poziom wzrostu wystąpił 
w  przypadku opłat za wywóz odpadów 
komunalnych. Opłaty za wywóz tych odpa-
dów, z wyjątkiem innych podmiotów, uległy 
prawie dwukrotnemu zwiększeniu. 

Umiarkowany wzrost, a  nawet w  nie-
których przypadkach spadek, wystąpił 
w odniesieniu do opłat za dostawę wody 
wodociągowej wraz z  odprowadzaniem 
ścieków. Zmiany w poziomie opłat za win-
dę trudno komentować, wobec małej ich 
reprezentatywności.

Jeśli przyjrzymy się wysokości czynszu 
w grudniu 2016 r., to odnotowano niewielki 
wzrost (o  3,6%) stawki w  przeliczeniu na  
1 m2 pu w stosunku do grudnia 2014 r. [1]. 
Stawka ta wzrosła w budynkach z loka-
lami mieszkalnymi w zasobach:
• towarzystw budownictwa społecznego – 

o 42 gr (o 4,3%),
• zakładów pracy – o 36 gr (o 8,0%),
• gmin – o 26 gr (o 6,1%),
• spółdzielni mieszkaniowych – o  8 gr 

(o 2,8%),
• wspólnot mieszkaniowych – o  4 gr 

(o 1,7%),
a zmalała w budynkach z lokalami miesz-

kalnymi stanowiącymi własność:
• Skarbu Państwa – o 52 gr (o 10,1%),
• innych podmiotów – o 24 gr (o 4,8%).
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Wzrost opłat za mieszkanie

W analizowanym okresie wzrost kosztów 
utrzymania zasobów lokalowych wygenero-
wał znaczące zwiększenie poziomu podstawo-
wych składników opłat za mieszkanie. Objął 
on wszystkich dysponentów zasobów miesz-
kaniowych i skutkował wzrostem wydatków 
na mieszkanie lokatorów poszczególnych za-
sobów. Co prawda, ich udział od kilkunastu lat 
ma podobny poziom w ogólnych wydatkach 
gospodarstw domowych w  ich budżetach, 

w których co piąta złotówka przeznaczona 
jest na ten cel, ale wynika to z paralelnego 
wzrostu dochodów i wydatków na miesz-
kanie. Jednak uboższa część społeczeństwa 
ma kłopot z opłatami za mieszkanie. W 2016 r. 
co czwarty użytkownik mieszkań zalegał 
z  opłatami. Tymczasem pomoc państwa – 
w formie dodatków mieszkaniowych – realnie 
maleje, gdyż wielkość dodatków mieszka-
niowych nie nadąża za wzrostem kosztów 
utrzymania mieszkań i poziomem wydatków 
na nie.  
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Zasoby Czynsz za 
1 m2pu

Centralne ogrzewanie  
(1 m2 pu)

Ciepła woda (m3) Zimna woda 
z odprowadzaniem ścieków

Wywóz odpadów 
komunalnych

Winda

bez 
podzielników

z licznikami bez 
liczników

z licznikami bez licznika 
na 1 osobę

z licznikami 
(m3)

na  
1 osobę

na  
1 m2 pu

na  
1 osobę

Gminne 4,51 
3,62

3,95 
3,96

3,16 
3,36

51,87 
31,65

23,55 
16,38

32,33 
29,15

9,36 
6,90

15,97 
8,29

0,62 
0,47

2,96 
3,93

Spółdzielni 
mieszkaniowych

2,95 
2,60 xx

3,18 
2,88

2,51 
2,44

62,24 
47,95

24,21 
16,47

60,47 
61,46

10,02 
7,41

12,28 
7,54

0,56 
0,38

7,62 
7,08

Skarbu Państwa 4,63 
2,54

4,64 
3,47

2,32 
2,92

57,92 
23,76

24,99 
18,27

37,84 
53,33

9,39 
7,26

13,41 
7,42

0,80 
0,43

4,02 
2,45

Zakładów pracy 4,86 
3,37

4,04 
3,54

4,48 
3,46

61,85 
48,39

27,55 
19,46

43,23 
54,97

10,17 
7,52

12,52 
7,35

0,47 
0,38

5,22 
5,68

Wspólnot 
mieszkaniowych

2,38 
2,12 xxx

3,53 
3,34

3,10 
2,38

32,94 
28,08

22,80 
17,21

48,40 
41,51

10,19 
7,63

12,27 
7,50

0,62 
o,41

∙ 
∙ xxxx

Towarzystw 
Budownictwa 
Społecznego

10,12 
8,10

3,75 
3,96

4,04 
2,14

39,67 
30,75

21,40 
16,11

35,55 
30,11

9,98 
7,37

13,98 
8,09

0,60 
0,48

6,41 
5,44

Innych 
podmiotów

4,76 
3,77

3,87 
2,89

4,65 
2,58

54,07 
29,32

22,70 
14,36

38,50 
51,47

10,26 
7,14

10,29 
10,21

0,48 
0,37

1,60 
3,11

Tabela 3. Średnie stawki podstawowych składników opłat za lokale w grudniu – według dysponentów (2016/2010 w zł)
x) dotyczy wszystkich mieszkań, łącznie z socjalnymi; xx) opłata eksploatacyjna; xxx) zaliczki właścicieli; xxxx) występuje w innej pozycji.
Źródło: 1) Koszty utrzymywania zasobów lokalowych w Polsce w 2010 r. w przekroju regionów i struktury własności.
2) Gospodarka mieszkaniowa w 2016 r. GUS, Warszawa 2017, www.stat.gov.pl.

Wyszczególnienie Jednostki miary
Stawki

najniższa średnia najwyższa

Czynsz a)

1 m2 pu

0,10 3,62 10,65

Czynsz b) 0,40 3,52 10,65

Czynsz za lokale socjalne 0,10 1,08 3,70

Centralne ogrzewanie

bez podzielników 0,90 3,96 11,79

z podzielnikami 1,08 3,36 19,68

Ciepła woda

bez liczników osoba 3,00 31,65 111,00

z licznikami 1 m3 2,14 16,38 50,94

Zimna woda, odprowadzanie ścieków lub wywóz 
nieczystości ciekłych

bez liczników osoba 1,50 29,15 103,05

z licznikami 1 m3 1,60 6,90 22,13

Wywóz odpadów stałych
osoba 1,65 8,29 19,50

1 m2 pu 0,10 0,47 4,20

Winda
osoba 1,70 3,93 14,70

1 m2 pu 0,06 0,20 0,93

Tabela 2. Stawki podstawowych składników opłat za lokale w budynkach stanowiących własność gmin w grudniu 2010 r.
Źródło: Koszty utrzymania zasobów lokalowych w Polsce w 2010 roku w przekroju regionów i struktury własności; a) dotyczy wszystkich lokali łącznie 
z socjalnymi, b) bez lokali socjalnych
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami, działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości stanowi działalność regulowaną, do której prowadzenia konieczne jest spełnienie 
nie tylko wymagań technicznych i sanitarnych, lecz również wpis do właściwego rejestru.

Odbiór odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości

U stawą z  dnia 06.03.2018 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo 
przedsiębiorców oraz inne ustawy do-

tyczące działalności gospodarczej1), dokona-
no zmian m.in. w  przepisach ustawy z  dnia 
13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach2), w zakresie odnoszącym się do pro-
wadzenia działalności związanej z odbieraniem 
odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości. Nowelizacja doprecyzowuje warunki roz-
poczęcia wykonywania oraz zakończenia tego 
rodzaju, regulowanej działalności gospodarczej.

Odbiór tylko przez podmioty 
profesjonalne

Stosownie do przepisów ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach, na właści-
cielach ciąży obowiązek zapewnienia utrzymania 
czystości i porządku na terenie tych nierucho-
mości, których prawo własności im przysługuje. 
W  ramach powyższego obowiązku – zgodnie 
z art. 6 ust. 1 tej ustawy – właściciele nieru-
chomości, którzy pozbywają się z terenu swoich 
nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz wła-
ściciele nieruchomości, którzy nie są obowią-
zani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na rzecz gminy, celem 
zapewnienia utrzymania czystości i  porządku 
poprzez pozbywanie się zebranych na terenie 
nieruchomości odpadów komunalnych oraz 
nieczystości ciekłych w sposób zgodny z prze-
pisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach i przepisami odrębnymi (art. 5 ust. 
1 pkt 3b PorzGminU), zobowiązani są do udo-
kumentowania w  formie umowy korzystania 
z usług wykonywanych odpowiednio przez:
• gminną jednostkę organizacyjną lub przed-

siębiorcę posiadającego zezwolenie na pro-
wadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nie-
czystości ciekłych, bądź też

1  DzU z 2018 r., poz. 650 – dalej jako: „przepisy 
wprowadzające”

2  t.j. DzU z 2017 r., poz. 1289 ze zm. – dalej jako: 
„PorzGminU”

• gminną jednostkę organizacyjną lub przedsię-
biorcę odbierającego odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości, wpisane-
go do rejestru działalności regulowanej, 
o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach.
Gmina obowiązana jest przy tym zorgani-

zować odbieranie odpadów komunalnych 
oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych 
w  odniesieniu do tych wszystkich właścicieli 
nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzy-
stania z usług wykonywanych przez podmioty, 
o których mowa wyżej (art. 6 ust. 6 PorzGmi-
nU). Rada gminy może jednocześnie, w drodze 
uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego 
i za opłatą, przejąć od właścicieli nieruchomo-
ści wszystkie albo wybrane tylko obowiązki, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
w  zakresie pozbywania się nieczystości cie-
kłych oraz w art. 5 ust. 1 pkt 4 tejże ustawy. 
Niezależnie od powyższego, na gminie ciąży 
również obowiązek zorganizowania odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości, w  których zamieszkują mieszkań-
cy. W przypadku nie realizowania powyższego 
obowiązku, właściciel nieruchomości obowią-
zany jest z  kolei do przekazywania odpadów 
komunalnych – na koszt gminy – podmiotowi 
odbierającemu odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości, który wpisany jest do rejestru 
działalności regulowanej, o  którym mowa 
w art. 9b ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości prowadzony jest odpowiednio 
przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. 
Właściwość organu, który go prowadzi ustala-
na jest z  uwzględnieniem miejsca odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości. Rejestr prowadzi się w postaci bazy 
danych zapisanej na informatycznych nośnikach 
danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 
17.02.2005 r. o informatyzacji działalności pod-

miotów realizujących zadania publiczne3), pod 
pojęciem których należy rozumieć materiały 
lub urządzenia służące do zapisywania, prze-
chowywania i odczytywania danych w postaci 
cyfrowej. Baza ta stanowić może przy tym część 
innych baz danych z zakresu ochrony środowi-
ska – w tym również gospodarki odpadami.

Wpis do rejestru działalności 
regulowanej

W związku z zastąpieniem przepisów ustawy 
o  swobodzie działalności gospodarczej4) przez 
nową ustawę Prawo przedsiębiorców5), zmianie 
uległy te wszystkie przepisy ustawy o  utrzy-
maniu czystości i  porządku w gminach, które 
poprzednio zawierały odesłanie do ogólnego 
stosowania ustawy o  swobodzie działalności 
gospodarczej, lub konkretnych jej przepisów.

Tak też, stosownie do nowego brzmienia 
art. 9b ust. 1 ustawy o  utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, działalność w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, choć w dalszym ciągu pozostaje 
działalnością regulowaną, to stanowi ona już 
działalność regulowaną w rozumieniu nowych 
przepisów Prawa przedsiębiorców. Zgodnie 
bowiem z  art. 9c ust. 1 ustawy o  utrzyma-
niu czystości i  porządku w  gminach, przed-
siębiorca odbierający odpady komunalne od 

3  DzU z 2017 r., poz. 570 ze zm.
4  ustawa z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalno-

ści gospodarczej (DzUz 2017 r., poz. 2168 ze zm.) 
– dalej: „SwobDziałGospU”

5  ustawa z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców 
(DzU z 2018 r., poz. 646) – dalej: „PrPrzed”

ABSTRAKT
Artykuł prezentuje wybrane zmiany, jakie 
wprowadziły przepisy wprowadzające do 
ustawy o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach, obowiązujące od 30. 04 
br., a dotyczące działalności odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości.
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właścicieli nieruchomości jest obowiązany do 
uzyskania wpisu do rejestru działalności reg-
ulowanej prowadzonego w gminie, na terenie 
której zamierza odbierać odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości. Nie wymaga przy 
tym uzyskania wpisu do rejestru prowadzenie 
punktów selektywnego zbierania odpadów ko-
munalnych. Podmiot prowadzący taki punkt jest 
bowiem posiadaczem odpadów, w rozumieniu 
przepisów Ustawy o odpadach6), prowadzącym 
jednocześnie ich zbieranie.

O wpis do rejestru, ubiegać się mogą przed-
siębiorcy, którzy – stosownie do art. 9d ust. 
1 ustawy o  utrzymaniu czystości i  porządku 
w gminach – spełniają m.in. następujące wyma-
gania, co do odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości:
• posiadają wyposażenie umożliwiające odbie-

ranie odpadów komunalnych oraz zapewniają 
jego odpowiedni stan techniczny,

• utrzymują odpowiedni stan sanitarny po-
jazdów i  urządzeń do odbierania odpadów 
komunalnych,

• spełniają wymagania techniczne dotyczące 
wyposażenia pojazdów do odbierania odpa-
dów komunalnych,

• zapewniają odpowiednie usytuowanie i wy-
posażenie bazy magazynowo-transportowej.
Wpisu do rejestru działalności regulowa-

nej w zakresie odbierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości oraz 
zmiany wpisu w tym rejestrze dokonuje się 
wyłącznie na pisemny wniosek przedsię-
biorcy, który powinien zawierać: nazwę firmy 
i  oznaczenie jej siedziby i  adres (albo imię, 
nazwisko i adres przedsiębiorcy), numer identy-
fikacji podatkowej (NIP), oraz określenie rodzaju 
odbieranych odpadów komunalnych.

Przy czym zmianą, wprowadzoną do ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
przez przepisy wprowadzające, jest rezygnacja 
z  zamieszczania w  rejestrze numeru identyfi-
kacyjnego REGON przedsiębiorcy, jeżeli tylko 
przedsiębiorca numer taki posiada.

Do wniosku o wpis do rejestru, przedsiębiorca 
zobowiązany jest dołączyć jednocześnie dowód 
uiszczenia opłaty skarbowej od wniosku oraz 
oświadczenie o spełnieniu warunków wymaga-
nych do wykonywania działalności w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, o treści określonej w art. 9c ust. 
4 ustawy o  utrzymaniu czystości i  porządku 
w  gminach.7) Oświadczenie, o  którym mowa 
wyżej, powinno dodatkowo zawierać także:

6 ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach 
(DzU z 2018 r., poz. 992 ze zm.)

7 „oświadczam, że: 1) dane zawarte we wniosku 
o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakre-
sie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą; 2) 
znane mi są i spełniam warunki wykonywania działal-
ności w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie 

• firmę, oznaczenie jej siedziby i adresu (albo 
imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy),

• oznaczenie miejsca i  datę złożenia oświad-
czenia, oraz

• podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej 
do reprezentowania przedsiębiorcy ze wska-
zaniem jej imienia i nazwiska oraz pełnionej 
funkcji.
Wpis do rejestru działalności regulowanej 

w  zakresie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości doko-
nany jest z  chwilą zamieszczenia danych 
w rejestrze. Dokonując wpisu, właściwy wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta, nadaje jedno-
cześnie przedsiębiorcy numer rejestrowy, któ-
rym od tej chwili przedsiębiorca zobowiązany 
jest posługiwać się prowadząc działalność 
regulowaną. Wykaz podmiotów wpisanych 
w  danym roku do rejestru działalności re-
gulowanej, w  zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości 
oraz wykreślonych z tego rejestru, organ reje-
strowy przekazuje jednocześnie marszałkowi 
województwa, na terenie którego działa.

Stosownie do dodanego przepisami wpro-
wadzającymi nowego art. 9ca do ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
wójt, burmistrz lub prezydent miasta zobligo-
wany został do dokonania wpisu przedsię-
biorcy do rejestru w  terminie 7 dni od dnia 
wpływu wniosku o  wpis wraz z  dokumen-
tami, o których mowa w art. 9c ust. 4 tejże 
ustawy. Brak dokonania przez właściwy 
organ wpisu w terminie skutkuje zaś tym, 
że po upływie 14 dni do złożenia wniosku, 
przedsiębiorca może rozpocząć prowadze-
nie działalności, mimo faktycznego braku 
wpisu do rejestru. Powyższe rozwiązanie nie 
znajduje jednakże zastosowania w przypadku, 
gdy organ wezwał uprzednio przedsiębiorcę 
do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż 
przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. 
W takiej bowiem sytuacji, 14-dniowy termin, 
o którym mowa wyżej, biegnie dopiero od dnia 
wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Zgodnie natomiast z nowym ust. 5 dodanym 
do art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, wójt, burmistrz lub prezy-
dent miasta zaopatrzony został w kompetencję 
do wydawania z urzędu zaświadczeń o dokona-
niu wpisu przedsiębiorcy do rejestru. Również 
z urzędu wójt, burmistrz lub prezydent miasta 
prostował będzie wpis do rejestru zawierający 
oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem 
faktycznym. W  przypadku z  kolei zmiany da-
nych wpisanych do rejestru, przedsiębiorca 
prowadzący działalność w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości, zobowiązany będzie złożyć wniosek 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (DzU z 2017 r. poz. 1289).”

o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni 
od dnia, w którym zmiana tych danych, nastąpiła 
(nowy art. 9ba PorzGminU). Zważyć bowiem 
należy, iż stosownie do art. 9c ust. 2 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w re-
jestrze dokonuje się na pisemny wniosek 
przedsiębiorcy.

Wykreślenie z rejestru i zakaz 
wykonywania działalności

Stosownie do dodanego przepisami wprowa-
dzającymi nowego art. 9cb do ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach, wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta uprawniony jest 
do wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru:
• na wniosek złożony przez samego przedsię-

biorcę prowadzącego działalność w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości,

• po uzyskaniu informacji o zgonie przedsiębior-
cy; lub po uzyskaniu informacji z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo-
darczej albo z Krajowego Rejestru Sądowego 
o wykreśleniu przedsiębiorcy.
Z katalogu pozostałych przesłanek wykreśle-

nia przedsiębiorcy z urzędu, zawartych w art. 9j 
ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, przepisy wprowadzające skreśliły 
natomiast dotychczasową przesłankę:
• stwierdzenia, iż przedsiębiorca nie spełnia 

wymagań określonych dla podmiotu odbie-
rającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości, jak i

• przesłankę wskazującą, iż przedsiębiorca od-
bierający odpady komunalne na podstawie 
umowy z właścicielem nieruchomości w ko-
lejnym roku kalendarzowym nie osiągnął po-
ziomów recyklingu, przygotowania do ponow-
nego użycia i odzysku innymi metodami oraz 
ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych 
do składowania, określonych w  przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 
3b ust. 2 i art. 3c ust. 2 PorzGminU.
Stosownie więc do nowego brzmienia art. 9c 

ust. 2 ww. ustawy, wykreślenie z rejestru jest 
aktualnie również możliwe w przypadku, gdy:
• wydano prawomocne orzeczenie zakazujące 

przedsiębiorcy wykonywania działalności go-
spodarczej objętej wpisem;

• stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywa-
nia przez przedsiębiorcę działalności gospo-
darczej na terenie gminy objętej wpisem. 
Wykreślenie następuje wówczas w  drodze 
decyzji;

• stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi 
przekazuje zmieszane odpady komunalne 
lub odpady zielone do instalacji innych 
niż regionalne instalacje do przetwarzania 
odpadów komunalnych (z  zastrzeżeniem 
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wyjątków przewidzianych w  art. 9e ust. 
1a–1c oraz art. 9l ust. 2 ustawy o utrzy-
maniu czystości i  porządku w  gminach). 
Wykreślenie następuje wówczas w drodze 
decyzji.
Zgodnie z  kolei z  nowym brzmieniem art. 

9j ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w  gminach, organ rejestrowy wydaje 
również decyzję o zakazie wykonywania przez 
przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, 
w przypadku gdy:
• przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym 

mowa w art. 9c ust. 4 ww. ustawy, niezgodne 
ze stanem faktycznym,

• przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków 
wymaganych prawem do wykonywania dzia-
łalności regulowanej w wyznaczonym przez 
organ terminie,

• organ stwierdzi rażące naruszenie warunków 
wymaganych prawem do wykonywania dzia-
łalności regulowanej przez przedsiębiorcę.
Decyzja o  zakazie wykonywania przez 

przedsiębiorcę działalności objętej wpisem 
podlega natychmiastowemu wykonaniu, zaś 
właściwy organ z urzędu wykreśla przedsię-
biorcę z rejestru.

Przed wydaniem decyzji, w  sytuacji gdy 
przedsiębiorca nie usunął naruszeń warun-
ków wymaganych prawem do wykonywania 
działalności regulowanej w  wyznaczonym 
terminie, odpowiednio wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta, w  drodze postanowienia, 
wyznaczy termin usunięcia stwierdzonych 
naruszeń, zawieszając jednocześnie na ten 
czas postępowanie. Termin ten nie może być 
jednak dłuższy niż jeden rok, liczony od dnia 
doręczenia przedsiębiorcy powyższego po-
stanowienia.

Inaczej nieco sytuacja w  zakresie skut-
ków stwierdzenia przesłanek uprawniają-
cych do wykreślenia podmiotu z  rejestru 
przedstawia się, jeżeli działalność w  za-

kresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości wykonywana 
jest przez gminną jednostkę organizacyjną. 
Zgodnie bowiem z  nowym brzmieniem art. 
9k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, w przypadku gdy stwierdzono, 
że gminna jednostka organizacyjna odbie-
rająca odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości:
• nie spełnia wymagań określonych dla pod-

miotu odbierającego odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości,

• po raz drugi przekazuje zmieszane odpady 
komunalne lub odpady zielone do instalacji 
innych niż regionalne instalacje do przetwa-
rzania odpadów komunalnych, z zastrzeże-
niem jednakże art. 9e ust. 1a–1c oraz art. 
9l ust. 2 PorzGminU,
– to do wojewódzkiego inspektora ochro-

ny środowiska należy wydanie – w drodze 
decyzji – zakazu wykonywania przez tę jed-
nostkę działalności w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości i to na okres 3 lat.

Z kolei, w przypadku naruszenia przez gmin-
ną jednostkę organizacyjną odbierającą odpa-
dy komunalne od właścicieli nieruchomości 
warunków wymaganych prawem do wyko-
nywania działalności regulowanej niestano-
wiącego jednakże ich rażącego naruszenia, 
na wniosek tej jednostki wojewódzki inspektor 
ochrony środowiska może – w drodze postano-
wienia – określić termin usunięcia stwierdzo-
nych naruszeń i jednocześnie zawiesić na ten 
czas postępowanie prowadzone w sprawie.

Ponowny wpis do rejestru

Zgodnie z nowym art. 9ja ustawy o utrzy-
maniu czystości i  porządku w  gminach, 
przedsiębiorcy prowadzący działalność re-
gulowaną w  zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
uzyskali na podstawie tej ustawy, uprawnie-
nie do starania się o ponowny wpis do reje-
stru w razie uprzedniego z niego wykreśle-
nia. Przedsiębiorca, którego wykreślono 
z rejestru, będzie mógł bowiem uzyskać 
ponowny wpis do rejestru w tym samym 
zakresie działalności gospodarczej. Sko-
rzystanie z  powyższej możliwości ograni-
czone zostało jednakże upływem terminu 3 
lat, liczonych od dnia wykreślenia z rejestru 
z powodu odpowiednio:
• złożenia oświadczenia, o  którym mowa 

w  art. 9c ust. 4 ustawy o  utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, niezgodne 
ze stanem faktycznym, lub

• braku usunięcia naruszeń warunków wy-
maganych prawem do wykonywania dzia-
łalności regulowanej w wyznaczonym przez 
organ terminie, lub

• stwierdzenia rażącego naruszenia warun-
ków wymaganych prawem do wykonywa-
nia działalności regulowanej, lub też

• stwierdzenia, że przedsiębiorca po raz drugi 
przekazuje zmieszane odpady komunalne 
lub odpady zielone do instalacji innych 
niż regionalne instalacje do przetwarzania 
odpadów komunalnych (z  zastrzeżeniem 
art. 9e ust. 1a–1c oraz art. 9l ust. 2 
PorzGminU).
Oznacza to, że wniosek o ponowny wpis 

do rejestru będzie mógł zostać pozytywnie 
rozpatrzony przez organ rejestrowy, nie wcze-
śniej jak po upływie wskazanego wyżej trzy-
letniego, okresu oczekiwania.

Podstawa prawna

Zmiany w przepisach ustawy o utrzymaniu 
czystości i  porządku w  gminach, dokonane 
przepisami wprowadzającymi, weszły w życie 
od dnia 30.04.2018 r. 

p
ro

m
o

c
ja

18/09/2018 r.

Już tej jesieni w Narodowym Forum Muzyki  
we Wrocławiu odbędzie się IV Kongres Mieszkaniowy  
– najważniejsza konferencja branżowa i najważniejsze wyda-
rzenie roku dla rynku deweloperskiego. Kongres Mieszkanio-
wy gromadzi czołowych ekspertów branży, którzy poruszają 
najważniejsze tematy związane z sektorem mieszkaniowym,  
by wspólnie wyznaczyć kierunki rozwoju dla brażny.

Organizator:

Masz pytania?  
Skontaktuj się z nami
rafal.kus@pzfd.pl

tel. 22 745 01 00 
biuro@pzfd.pl 
www.pzfd.pl
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Celem skrócenia ogólnego terminu przedawnienia roszczeń jest zmobilizowanie stron stosunków prawnych 
do szybszego kształtowania stanów faktycznych w sposób zgodny ze stanem prawnym.

Termin przedawnienia roszczeń

P rzedawnienie jest jedną z instytucji praw-
nych, które składają się na tzw. dawność, 
przez którą rozumieć należy instytucję 

prawną normującą sytuacje, w których dane 
prawo jest niewykonywane przez jakiś czas1). 
Do innych instytucji prawnych składających 
się na instytucję dawności, można, oprócz 
przedawnienia, zaliczyć: zasiedzenie (istotne 
szczególnie dla sytuacji niewykonywania pra-
wa własności nieruchomości), przemilczenie 
(instytucję podobną do zasiedzenia), terminy 
prekluzyjne (przewidujące określony czas na do-
konanie określonej czynności).

Przedawnienie występuje zarówno w prawie 
karnym, jak i  cywilnym, przy czym w prawie 
cywilnym przedawnienie ogranicza lub przyczy-
nia się do utraty możliwości realizacji danego 
uprawnienia przez określony podmiot2). Istotą 
przedawnienia jest jego stabilizujący stosunki 
prawne charakter, który polega na tym, że nie 
dopuszcza do sytuacji, w  których strony po-
zostawałyby przez bardzo długi okres czasu 
w  niepewności, co do ich sytuacji prawnej3). 
W prawie cywilnym instytucje przedawnienia 
normuje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Ko-
deks cywilny (DzU z 2018 r., poz. 1025, 1104), 
zwana dalej w treści KC.

Analizując treść przepisów KC należy zauwa-
żyć, iż przedawnienie obejmuje, co do zasady, 
roszczenia majątkowe. Do roszczeń mająt-
kowych nieulegających przedawnieniu należy 
zaliczyć, np. roszczenia windykacyjne dotyczące 
nieruchomości, polegające na możliwości żą-
dania jej wydania w każdym czasie, roszczenia 
o  zniesienie współwłasności, czy też żądanie 
stwierdzenia nieważności umowy. Jako przykład 

1 por. Ciszewski J., Stępień–Sporek A., Prawo 
cywilne Część ogólna, prawo rzeczowe i prawo 
rodzinne w pytaniach i odpowiedziach, LexisNexis, 
Warszawa 2009, s. 197

2 por. Kalina–Prasznic U., Encyklopedia prawa, C.H. 
Beck, Warszawa 2007, s. 647

3 por. Dmowski S. Rudnicki S., Komentarz do Kodeksu 
cywilnego Księga pierwsza Część ogólna, 
LexisNexis, Warszawa 2008, s. 493

roszczeń, które nie ulegają przedawnieniu, 
bo nie mają charakteru majątkowego, można 
wskazać roszczenia związane z ochroną dóbr 
osobistych.

Zmiana przepisów

Do niedawna podstawowym terminem 
przedawnienia był termin dziesięciu lat. Nie 
dotyczył on roszczeń o  świadczenia okreso-
we oraz roszczeń związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, w przypadku których 
termin przedawnienia wynosił trzy lata. W dniu 
09.07.2018 r. weszła w życie większość przepi-
sów znowelizowanej ustawy z dnia 13 kwietnia 
2018 r. o  zmianie ustawy – Kodeks cywilny 
oraz niektórych innych ustaw (DzU z  2018 r. 
poz. 1104).

Nowelą zmieniono podstawowy termin 
przedawnienia, który skrócono do lat sześciu. 
Bez zmian pozostawiono termin przedawnienia, 
dotyczący roszczeń o  świadczenia okresowe 
oraz roszczeń związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej. Jak wskazano w  uza-
sadnieniu do projektu ustawy zmieniającej: 
„za skróceniem ogólnego terminu przedawnienia 
roszczeń przemawia przede wszystkim potrze-
ba zmobilizowania stron stosunków prawnych 
do szybszego kształtowania stanów faktycznych 
w sposób zgodny ze stanem prawnym. Istotny 
argument stanowią tu trudności dowodowe, 
gdyż po upływie zbyt długiego okresu jest trudno 
nie tylko wykazać roszczenie, ale przede wszyst-
kim – jego ewentualne wygaśnięcie. Projekto-
wane rozwiązanie będzie mieć zatem charakter 
dyscyplinujący strony stosunków prawnych.

Ponadto nie tylko zobowiązany ma interes 
w tym, aby stan niepewności co do możliwości 
dochodzenia przez uprawnionego obowiązku 
świadczenia był ograniczony adekwatnym ter-
minem. Interes ten mają także osoby trzecie 
kształtujące swoje stosunki prawne w  opar-
ciu o  długotrwały stan faktyczny. Skrócenie 
ogólnego terminu przedawniania będzie zatem 
służyć także stabilności i pewności stosunków 
społecznych, co jest podstawowym celem in-
stytucji przedawnienia.

Przyjęto, że termin 6 letni przyczyni się 
do wskazywanego zwiększenia stabilności 
stosunków prawnych i  będzie jednocześnie 

terminem wystarczającym na podjęcie przez 
uprawnionego czynności w  celu dochodzenia 
roszczenia.”

W prawie cywilnym bardzo ważną wartością 
jest zasada dotrzymywania umów (pacta sunt 
servanda). Wywodzi się ona jeszcze ze starożyt-
nego Rzymu. Z zasadą tą jest związane regulowa-
nie wszystkich swoich zobowiązań. Ma to wymiar 
słusznościowy, moralny, i służy podtrzymywaniu 
ładu społecznego. Trudno sobie bowiem wyobra-
zić, iż społecznie będą akceptowane sytuacje, 
w których dłużnik nie wykonuje swojego zobowią-
zania. Dlatego też zasadą jest, że strony powinny 
wykonywać zobowiązania umowy, a nie uchylać 
się od nich. Z  drugiej strony, pewien upływ 
czasu od daty powstania zobowiązania, może 
stanowić przesłankę uprawniającą do uchylenia 
się od wykonania zobowiązania. Można bowiem 
domniemywać, iż np. jeżeli wierzyciel nie upomina 
się o wykonanie zobowiązania, to możliwym jest 
przyjęcie, że wykonanie zobowiązania nie jest mu 
niezbędnie potrzebne. Wtedy też za społecznie 
akceptowalną można uznać możliwość uchylenia 
się od przymusowego spełnienia danego świad-
czenia przez dłużnika. Pozostaje jednak w takich 
sytuacjach określenie czasu, jaki można uznać 
za niezbędny do tego, aby uznać, iż jego upływ 
uzasadnia uchylenie się o możliwości wykonania 
zobowiązania. Skracając ogólny termin przedaw-
nienia roszczeń ustawodawca uznał, iż ważniejsze 
od zasady wykonywania swoich zobowiązań, jest 
szybsze zagwarantowanie pewności sytuacji 
prawnej dłużnika, który od pewnego czasu nie 
wykonuje swoich zobowiązań.

Zauważyć w  tym miejscu należy, iż skró-
cenie ogólnego terminu przedawnienia odnosi 
się przede wszystkim do osób nie będących 
przedsiębiorcami. W przypadku bowiem przed-
siębiorców, termin przedawnienia dla roszczeń 
o świadczenia okresowe oraz roszczeń związa-
nych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
nie uległ zmianie i wynosi trzy lata. Tam gdzie 
mamy zatem do czynienia z takimi okresowymi 
świadczeniami jak zapłata czynszu, wnoszonych 
regularnie do spółdzielni opłat za spółdzielcze wła-
snościowe prawo do lokalu, zaliczek do wspólno-
ty mieszkaniowej, opłat za dostawę różnego ener-
gii elektrycznej, energii cieplnej, wody, termin 
przedawnienia nie zmienia się. Także „roszczenie 
o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia, z którym 

ABSTRAKT

Autor artykułu przedstawia zagadnienie 
przedawnienia, uwzględniając zmiany prze-
pisów, jakie dotyczą tej instytucji prawnej.

Jarosław Kowszuk
prawnik, kierownik w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, 
licencjonowany zarządca nieruchomości, dyrektor Fundacji Instytut Studiów nad Prawem i Gospodarką
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występuje przedsiębiorca, podlega 3-letniemu 
przedawnieniu z art.118 KC, jeżeli powstaje ono 
w  związku z  prowadzoną przez przedsiębiorcę 
działalnością gospodarczą.” [wyrok Sądu Naj-
wyższego – Izba Cywilna z dnia 16 lipca 2003 r. 
V CK 24/02, Legalis nr 61012].

Oprócz skrócenia ogólnego terminu przedaw-
nienia, do ustawy nowelizującej KC w art. 117 
§21 KC dodano zapis, zgodnie z którym po upływie 
terminu przedawnienia nie można domagać się 
zaspokojenia roszczenia przysługującego prze-
ciwko konsumentowi. Do tej pory po upływie 
terminu przedawniania można było skutecznie 
prawnie dochodzić wykonania zobowiązania. 
Dłużnik jednak mógł się uchylić od wykonania zo-
bowiązania, podnosząc zarzut przedawnienia. Te-
raz z mocy prawa nie można domagać się zapłaty 
długu przez osobę będącą konsumentem, kiedy 
upłynie termin niezbędny do uznania, iż dane rosz-
czenie stało się przedawnione. Jak pokazywała 
praktyka, firmy windykacyjne skupowały różne, 
nawet niewielkie długi po to, aby dochodzić ich 
bazując na niewiedzy konsumentów o potrzebie 
podniesienia zarzutu przedawniania.

Co więcej, do znowelizowanej ustawy z dnia 
17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cy-
wilnego (DzU z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.), 
zwanej dalej w  treści niniejszego tekstu KPC, 
w art. 187 w § 1 po pkt 1 dodano pkt 11 w brzmie-
niu:,,oznaczenie daty wymagalności roszczenia 
w  sprawach o  zasądzenie roszczenia”. Innymi 
słowy wierzyciel składając do sądu pozew prze-
ciw dłużnikowi będzie musiał oprócz elementów 
czyniących zadość warunkom pisma proceso-
wego, w tym pozwu, zawrzeć oznaczenie daty 
wymagalności roszczenia w sprawach o  zasą-
dzenie roszczenia.

Ustawą nowelizującą zmieniono także 
przepisy dotyczące możliwości egzekucji 
z rachunku bankowego dłużnika. Do tej pory 
organ egzekucyjny mógł zając rachunek ban-
kowy dłużnika drogą elektroniczną, a  bank był 
obowiązany niezwłocznie przekazać niezbędną 
kwotę podlagającą zajęciu. Mogło to jednak 
pozbawić dłużnika możliwości obrony, np. po-
przez podniesienie twierdzenia, iż dług już dawno 
został uregulowany. Teraz bank przekazuje środ-
ki pieniężne z  zajętego rachunku na rachunek 
bankowy komornika niezwłocznie po upływie 
siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia 
o zajęciu. Jednakże w razie egzekucji bieżących 
alimentów lub rent bank niezwłocznie przekazuje 
środki pieniężne z zajętego rachunku na rachu-
nek bankowy komornika (art. 8892 KPC). Jak 
stwierdzono w  uzasadnieniu projektu ustawy 
nowelizującej „konieczne jest (…) wprowadze-
nie rozwiązań umożliwiających, z  jednej strony 
podjęcie przez dłużnika obrony przed egzekucją, 
a z drugiej strony uniemożliwiających dłużnikowi 
uchylenie się od egzekucji przez rozporządzenie 
środkami zgromadzonymi na zajętym rachunku”. 
Z tego względu w treści art. 889 § 1 pkt 1 KPC 

proponuje się unormowanie, według którego 
bank, w  którym jest prowadzony rachunek, 
po otrzymaniu zawiadomienia o zajęciu zablokuje 
środki na okres 7 dni i przekaże je na rachunek 
komornika niezwłocznie po upływie tego okresu. 
Aby nie pozbawić osób uprawnionych do rent 
lub alimentów środków koniecznych do bieżą-
cego utrzymania, zaproponowano odpowiednie 
wyłączenia.

Należy dodać, że w  rządowym projekcie 
ustawy o  komornikach sądowych (druk 
sejmowy nr 1582) przewidziano dodatkowy 
mechanizm zmierzający do zapewnienia 
ochrony dłużnikowi, przeciwko któremu toczy 
się egzekucja z  rachunku bankowego. Z  art. 
31 ust. 1 tego projektu wynika, że należności 
wyegzekwowane z  rachunku bankowego ko-
mornik przekazuje wierzycielowi w terminie 14 
dni od dnia ich otrzymania. Wyjątek dotyczy 
egzekucji świadczeń alimentacyjnych i  rento-
wych. W tych sprawach komornik ma przekazy-
wać wierzycielowi wyegzekwowane należności 
niezwłocznie. Obydwie projektowane regulacje 
wydłużają okres pomiędzy zajęciem wierzytel-
ności z  rachunku bankowego (dokonywanym 
w systemie teleinformatycznym) a przekazaniem 
środków pieniężnych wierzycielowi. W tym okre-
sie dłużnik będzie miał możliwość skorzystania 
z przysługujących mu środków prawnych.”

Ochrona konsumenta

Po upływie terminu przedawnienia konsu-
ment nie zawsze będzie bezwzględnie chro-
niony przed prawnie skuteczną możliwością 
dochodzenia długu. Zgodnie z dodanym art. 1171 

§ 1 KC w wyjątkowych przypadkach sąd może, 
po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić 
upływu terminu przedawnienia roszczenia przy-
sługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli 
wymagają tego względy słuszności. Korzystając 
z  tego uprawnienia, sąd powinien rozważyć 
w szczególności:
• długość terminu przedawnienia;
• długość okresu od upływu terminu przedaw-

nienia do chwili dochodzenia roszczenia;
• charakter okoliczności, które spowodowały 

niedochodzenie roszczenia przez uprawnione-
go, w tym wpływ zachowania zobowiązanego 
na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu 
roszczenia [art. 1171 § 2 KC].
Sąd, działając w oparciu o art. 1171 KC, powi-

nien uwzględnić interesy obu stron, z uwzględ-
nieniem ich indywidualnej sytuacji. „W tym celu 
sąd powinien ustalić sytuację osobistą i majątko-
wą stron, a także wykształcenie, zawód i rodzaj 
wykonywanej działalności4). Interesy obu stron 
należy wyważyć w  granicach zasługujących 
na ochronę przy utrzymaniu właściwego stosun-

4 por. P. Machnikowski (w:) E. Gniewek, P. Machnikowski, 
Komentarz 2013 r., art. 3571, Nr brzeg 29

ku między nimi; słuszny interes powoda może 
i powinien być uwzględniony, ale tylko do granic 
kolizji z  zasługującym na ochronę interesem 
strony pozwanej” (wyrok SA w Poznaniu z dnia 
1 lipca 2010 r., I ACa 499/10, LEX nr 756613).

Jednocześnie obowiązkiem sądu będzie zwa-
żenie na racje natury moralnej i nieuwzględnie-
nie przedawnienia roszczenia, jeżeli wymagają 
tego względy słuszności.

Przy stosowaniu przesłanki względów 
słuszności jest uprawnione odwołanie się 
do poglądów, jakie w doktrynie i orzecznictwie 
ukształtowały się przy stosowaniu przesłanki 
zasad współżycia społecznego5). Jednak samo 
rozważenie interesów stron i wzgląd na zasady 
słuszności mogłoby prowadzić do nieuzasad-
nionego nieuwzględniania przedawnienia. Jak 
wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy 
nowelizującej, „konieczne jest zatem zaistnienie 
także wyjątkowości danego przypadku”.

Ustawą nowelizującą skrócono z  lat dzie-
sięciu do lat sześciu termin przedawnienia 
dla roszczeń stwierdzonych prawomocnym 
orzeczeniem sądu lub innego organu powołane-
go do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo 
orzeczeniem sądu polubownego, jak również 
roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed 
sądem albo sądem polubownym albo ugodą 
zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez 
sąd. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie 
obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie 
o świadczenie okresowe należne w przyszłości 
przedawnia się z upływem trzech lat.

Zgodnie z art. 568 §1 KC, sprzedawca od-
powiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna 
zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, 
a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed 
upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy 
kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument, 
a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz 
ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy mo-
że zostać ograniczona, nie mniej niż do roku 
od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Ustawą nowelizującą wprowadzono nowe 
brzmienie art. 568 § 2 KC, zgodnie z  którym, 
roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy 
sprzedanej na wolną od wad przedawnia się 
z  upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia 
wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg 
terminu przedawnienia nie może zakończyć się 
przed upływem terminów określonych w  § 1 
zdanie pierwsze.

Reasumując, opisane powyżej zmiany należy 
uznać za pozytywny kierunek legislacyjny. Nie-
mniej jednak zauważyć w tym miejscu należy, 
iż skrócenie ogólnego terminu przedawnienia, 
skraca również termin do dochodzenia przez 
konsumentów roszczeń przeciwko przedsię-
biorcom. 

5 (por. Z. Banaszczyk (w:) System prawa prywatnego,  
t. 6, s. 886 i n.).
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Zgodnie z art. 25 ustawy o własności lokali1) właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu 
jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady 
prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy (ust. 1). 
Powództwo, o którym mowa w ust. 1, może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej 
w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli lokali albo od dnia 
powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania 
głosów (ust. 1a). Sąd może na podstawie art. 5 KC nie uwzględnić upływu terminu zawitego, jeżeli 
przemawiają za tym szczególne okoliczności. 

Przekroczenie terminu zawitego

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia1) 17 
listopada 2016 roku (IV CSK 107/162)) 
wskazał, że termin przewidziany 

w powołanym przepisie jest terminem za-
witym prawa materialnego do wytoczenia 
powództwa, a  sąd może w  wyjątkowych 
wypadkach – na podstawie art. 5 KC – nie 
uwzględnić upływu tego 6 tygodniowego 
terminu.

Zgodnie z powołanym art. 5 KC nie można 
czynić ze swego prawa użytku, który by 
był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym 
przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami 
współżycia społecznego. Takie działanie lub 
zaniechanie uprawnionego nie jest uważa-
ne za wykonywanie prawa i  nie korzysta 
z ochrony.

Jak wynika z  uzasadnienia wyroku, 
Sąd Apelacyjny nie podzielił poglądu sądu 
pierwszej instancji, że upływ terminu okre-
ślonego w art. 25 ust. 1a UWL uniemożliwia 
uwzględnienie powództwa. Uznał, że jest 
to termin prawa materialnego, który nie 

1 Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności 
lokali (tj. DzU z 2018 r. poz. 716); dalej: UWL

2 Opublikowana w SIP LEX nr 2203521

ulega przywróceniu, a jego upływ powoduje 
wygaśnięcie uprawnienia do zaskarżenia 
uchwały właścicieli lokali. Powołując się 
na orzecznictwo Sądu Najwyższego uznał, 
że sąd może na podstawie art. 5 KC nie 
uwzględnić upływu terminu zawitego, jeżeli 
przemawiają za tym szczególne okoliczno-
ści. Sąd Apelacyjny wskazał, że w rozpatry-
wanej przez niego sprawie takie okoliczności 
jak wiek powoda, jego stan zdrowia i liczne 
hospitalizacje pozwalają na przyjęcie, że 
niedochowanie terminu można uznać za 
niezawinione i usprawiedliwione.

Problematyka poruszona w  komentowa-
nym wyroku ma istotne znaczenie dla działa-
nia wspólnot mieszkaniowych. Wielokrotnie 
zdarza się, że powództwa o uchylenie uchwał 
tych podmiotów wnoszone są z  uchybie-
niem powołanego terminu. Stanowisko Sądu 
Najwyższego ma znaczenie zarówno dla 
właścicieli lokali chcących zaskarżać uchwa-
ły, a  także dla podmiotów zarządzających 
nieruchomościami wspólnymi. Uwzględnia-
jąc szerszy aspekt zaskarżalności uchwał 
należy uznać, że orzeczenie nie wyczerpuje 
wszystkich zagadnień związanych z tym za-
gadnieniem. 

Termin zaskarżenia uchwały 
wygasa, ale… 

Przed wydaniem głosowanego wyroku 
Sądy Apelacyjne wypowiadały się już na 
temat charakteru terminu z art. 25 ust. 1a 
UWL. Wskazywano, że termin ten jest ter-
minem zawitym prawa materialnego, który 
nie może być przywrócony ani przedłużony3). 
Instytucja przywrócenia lub przedłużenia 
terminu występuje w prawie procesowym, 
gdzie możliwe jest przywrócenie terminu 

3 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 
19 maja 2011 roku, I Aca 1153/11

do dokonania czynności procesowej (art. 
168 KPC), a także przedłużenie terminu do 
dokonania takiej czynności (art. 166 KPC). 
Potraktowanie terminu z  art. 25 UWL ja-
ko mającego charakter materialnoprawny, 
służący do kwestionowania skuteczności 
czynności materialnoprawnych powoduje, 
że nie ma możliwości korzystania z tych in-
stytucji i rozwiązania należy szukać na grun-
cie prawa materialnego, w tym przypadku 
kodeksu cywilnego4). W związku z powoła-
nym charakterem terminu do zaskarżenia 
uchwały wspólnoty mieszkaniowej powyż-
sze oznacza, że wraz z jego bezskutecznym 
upływem prawo do zaskarżenia uchwały 
wygasa5), a skutkiem tego jest to, że sąd 
nie musi badać merytorycznych zarzutów 
przeciwko uchwale6). Co jednak istotne, 
dopuszczalność nieuwzględnienia upływu 
terminu przewidzianego w art. 25 ust. 1a 
UWL na podstawie art. 5 KC dopuściły m.in. 
Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 
16 kwietnia 2013 r. (I ACa 1409/12) i Sąd 
Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 30 
lipca 2014 r. (I ACa 682/14)7). 

Sąd, przyjmując, że termin do zaskarżenia 
uchwały właścicieli lokali jest terminem 
prawa materialnego, miał podstawy do 
rozważania, czy można w tym przypadku za-
stosować art. 5 KC. Nie oznacza to jednak, 
że ocenę dokonaną przez Sąd Najwyższy 
należy przyjąć bezkrytycznie. 

4 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 
4 września 2014 roku, I Aca 214/14

5 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 
11 lipca 2003 roku, I Aca 8/03

6 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 
4 września 2014 roku, I Aca 214/14

7 Analiza uzasadnień tych orzeczeń wskazuje, że 
powołane sądy ograniczyły się do wskazania 
na dopuszczalność stosowania art. 5 KC i nie 
przedstawiały rozszerzonego wywodu na ten 
temat 

ABSTRAKT
Autor, powołując się na orzecznic-
two sądowe, omawia możliwość nie-
uwzględnienia przez sąd terminu 
zawitego, jeżeli przemawiają za tym 
szczególne okoliczności. Problematyka 
przedstawiona w  niniejszej publikacji 
ma istotne znaczenie dla działania 
wspólnot mieszkaniowych, bowiem 
wielokrotnie zdarza się, że powództwa 
o  uchylenie uchwał tych podmiotów 
wnoszone są z  uchybieniem powoła-
nego terminu.

Andrzej Jasiecki
doktorant, Zakład Postępowania Cywilnego, Instytut Prawa Cywilnego, Uniwersytet Wrocławski



29

PR
A

W
O

lipiec – sierpień 2018
A

dm
in

istrator i M
en

edżer N
ieru

ch
om

ości
w

w
w

.adm
inistrator24.info

Istotny jest ciężar  
dowodu

Podstawową uwagą krytyczną jest to, że 
w rozpatrywanym przypadku mamy do czy-
nienia z wniesieniem powództwa o uchyle-
nie uchwały. Traktując taką czynność jako 
wykonywanie prawa w  rozumieniu art. 5 
KC (do takiej konkluzji prowadzi głosowane 
orzeczenie) musimy dojść do wniosku, że 
przyjęcie przez Sąd Najwyższy powołanego 
przepisu, jako podstawy nieuwzględnienia 
terminu z art. 25 ust. 1a, nakazuje sprzecz-
ności czynności z zasadami współżycia spo-
łecznego upatrywać w czynności powoda, 
a nie czynności wspólnoty mieszkaniowej 
(czy ściślej osób reprezentujących ten pod-
miot). Wspólnota mieszkaniowa, będąc 
w  tym układzie (przy wnoszeniu pozwu) 
stroną całkowicie bierną, nie wykonuje 
jakichkolwiek czynności, które mogłyby 
być sprzeczne z  powołanymi zasadami. 
Takie rozumienie jest więc zupełnie nieade-
kwatne do powołanej sytuacji. Z kontekstu 
uzasadnienia wynika bowiem wyraźnie, 
że Sąd Najwyższy uzasadnia dopuszczal-
ność czynności mających na celu ochronę 
wnoszącego pozew (właściciela lokalu). To 
z  kolei sugeruje, że druga strona miałaby 
zachowywać się wbrew powołanym za-
sadom. Takiego wniosku nie da się jednak 
wysunąć na podstawie lektury uzasadnienia 
głosowanego wyroku. Nie można jednak 
wykluczyć, że do uchybienia terminu może 
dojść na skutek działania np. członków 
zarządu wspólnoty mieszkaniowej, a podej-
mowanych wobec osoby mającej problemy 
z należytym pojmowaniem swojej sytuacji 
(np. w podeszłym wieku, niepełnosprawnej 
intelektualnie), które to działania mogłyby 
być ocenione jako prowadzące do niedo-
chowania tegoż terminu. 

Istotne jest, jak kształtuje się w  tym 
przypadku ciężar dowodu, a  także czy 
i  na kim ciąży obowiązek podniesienia 
zarzutu. W  związku z  tym, że mamy do 
czynienia z  terminem zawitym to sąd tę 
okoliczność jest zobowiązany uwzględniać 
z urzędu. Praktyka sądowa wskazuje, że tak 
właśnie postępują sądy w rozpatrywanym 
przypadku. Nawet jeżeli wspólnota miesz-
kaniowa w toku procesu podniosłaby zarzut 
wniesienia pozwu z przekroczeniem terminu 
z art. 25, to w związku z powyższym obo-
wiązkiem działania z urzędu dla sądu i tak 
jest to tylko sygnalizacja, że musi zbadać 
tę okoliczność. Samo podniesienie zarzutu 
nie będzie wykonywaniem prawa w rozu-
mieniu art. 5 KC dlatego właśnie, że sąd 
działa w tym zakresie z urzędu. Niezasadne 
przyjęcie przez sąd istnienia okoliczności 
uzasadniających niezachowanie terminu do 

zaskarżenia uchwały może stanowić podsta-
wę do wniesienia apelacji.

Odnośnie ciężaru dowodu nie chodzi 
o wykazanie tego, że termin do zaskarżenia 
uchwały nie został zachowany8), a tego, że 
występują okoliczności, która uzasadniają 
nie uwzględnienie przez sąd przekroczenia 
terminu. Uwzględniając specyfikę sytuacji 
należy uznać, że to powód jest zobowiązany 
do wykazania tej okoliczności9). W zależno-
ści do okoliczności danej sytuacji możemy 
mieć do czynienia z  różnymi stanami fak-
tycznymi10). 

Sąd nie jest pozbawiony możliwości po-
dejmowania inicjatywy dowodowej z urzę-
du (art. 232 KPC) celem ustalenia, czy nie 
zachodzą okoliczności uzasadniające nie-
zachowanie terminu, choć takie działanie 
będzie zapewne należeć do rzadkości. Jed-
nak, gdy okoliczności uzasadniające taką 
ocenę wynikać będą z zebranego materiału 
dowodowego, sąd będzie musiał uwzględ-
nić tę okoliczność z urzędu i merytorycznie 
rozpoznać sprawę11). 

Dopuszczając możliwość nieuwzględnie-
nia terminu z art. 25 UWL, Sąd Najwyższy 
nie wypowiedział się, jak znaczne może to 
być przekroczenie. Ocena zależeć będzie 
od okoliczności konkretnego przypadku. Od-
wołanie się w wyjątkowych okolicznościach 
do treści art. 5 KC wymaga uwzględnie-
nia szczególnego charakteru wynikającego 
z klauzul generalnych, a zatem rozważania: 
charakteru dochodzonego roszczenia, przy-
czyn opóźnienia i jego nadmierności, jej ro-
dzaju, ciężaru i czasu trwania12); w zależności 
od okoliczności opóźnienie może być uznane 
za nadmierne lub nie13). 

Na gruncie omawianego orzeczenia pozo-
stają także inne zagadnienia, nieporuszone 
przez Sąd Najwyższy, a mające istotne zna-

8 W tym przypadku sąd z urzędu musi dążyć do 
ustalenia, czy termin został zachowany i powinien 
podejmować z urzędu czynności dowodowe, mające 
na celu ustalenie tego faktu 

9 Zgodnie z art. 6 KC ciężar udowodnienia faktu spoczywa 
na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne 

10 Za takie okoliczności sądy powszechne potrakto-
wały np. brak udostępnienia całości treści uchwały 
właścicielowi lokali (por. uzasadnienie wyroku Sądu 
Apelacyjnego w Krakowie z dnia 30 lipca 2014 r., 
I ACa 682/14)

11 Istnienie stanu nadużycia prawa (sprzeczność 
zachowania uprawnionego z zasadami współżycia 
społecznego lub społeczno-gospodarczym przezna-
czeniem prawa) sąd uwzględnia z urzędu, bez wzglę-
du na to, czy druga strona podnosi taki zarzut; jest 
to bowiem w istocie ustalenie braku uprawnienia do 
określonego zachowania (wyrok SN z 23.5.2013 r., 
IV CSK 660/12)

12 Istotne znaczenie dla oceny zarzutu przedawnienia, 
z punktu widzenia zasad współżycia społecznego, 
może mieć zwłaszcza czas opóźnienia w dochodze-
niu roszczenia (wyrok SA w Katowicach z dnia  
5 lutego 2014r., I ACa 1007/13), co można odnieść 
także do rozpatrywanego tutaj przypadku 

13 np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 2003 
roku, I CKN 204/01

czenie dla praktycznego stosowania poglą-
du wyrażonego w głosowanym wyroku. 

Praktyka sądowa zna  
takie przypadki

W  orzecznictwie dopuszcza się możli-
wość wnoszenia na podstawie art. 189 
KPC powództwa o  ustalenie nieważno-
ści uchwały na podstawie art. 58 KC, po 
przekroczeniu terminu z  art. 25 UWL14) 
w  przypadku szczególnie rażącego na-
ruszenia przepisów prawa, w stopniu nie 
pozwalającym, z uwagi na podstawowe 
zasady porządku publicznego i prawne-
go, na utrzymanie jej w obrocie15),16).

Dopuszczenie przez Sąd Najwyższy moż-
liwości rozpoznania powództwa o uchylenie 
uchwały właścicieli lokali po przekroczeniu 
terminu z art. 25 ust. 1a UWL jest kolejną 
interpretacją korzystną dla właścicieli lokali 
dokonaną celem wypełnienia luki prawnej 
w  dość lakonicznych przepisach ustawy 
o  własności lokali. Lakoniczność ta pro-
wadzi do potrzeby tworzenia rozwiązań 
mających na celu uzupełnienie tych luk, aby 
uzyskać instrumenty prawne, bez których 
właściciele lokali pozbawieni byliby ochrony 
prawnej w niektórych sytuacjach. 

Trzeba mieć na uwadze, że strona pro-
cesu, uchybiając terminowi do dokona-
nia czynności procesowej może domagać 
się przywrócenia terminu do dokonania 
takiej czynności. Możliwości takiej brak 
w  przypadku terminów zawitych prawa 
materialnego. W pierwszym przypadku sy-
tuacje uzasadniające żądanie przywrócenia 
terminu mogą być tożsame z  tymi, jakie 
doprowadziły do uchybienia terminowi za-
witemu prawa materialnego (np. choroba 
strony, wiek strony). 

W  obu przypadkach takie same racje 
przemawiają za ustanowieniem ściśle okre-
ślonych terminów do dokonania konkretnej 
czynności, tj. zapewnienie pewności, że po 
upływie tegoż terminu czynność nie będzie 

14 Wskazuje się, że co do zasady jedyną drogą wzru-
szenia uchwały wspólnoty właścicieli lokali jest 
jej zaskarżenie w trybie art. 25 UWL. Skorzystanie 
przez właściciela lokalu z tej drogi wyczerpuje jego 
interes prawny w podważeniu uchwały w drodze 
sądowej. Jeżeli zatem, właściciel lokalu nie zaskar-
ży uchwały w terminie, nie otwiera się dla niego, 
co do zasady, dodatkowa możliwość stwierdzenia 
jej nieważności na podstawie art. 189 KPC

15 wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 
listopada 2014 roku, VI Aca 127/14 

16 Byłoby tak, gdyby uchwała np. godziła w konsty-
tucyjne prawa obywateli, wykraczała poza materię 
związaną z zarządem nieruchomością wspólną bądź 
wkraczała w dziedziny zastrzeżone dla prawa kar-
nego, administracyjnego, finansowego itp., albo dla 
danej czynności przepisy prawa przewidywałyby 
wprost sankcję nieważności, wyrok Sądu Apelacyj-
nego w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2010 r., ACa 
274/10 
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mogła być kwestionowana (czynność pro-
cesowa, np. wyrok lub postanowienie sądu, 
czynność materialnoprawna, np. czynność 
prawna w postaci uchwały właścicieli lo-
kali tworzących wspólnotę mieszkaniową). 
Z  tych przyczyn – choć brak jest w przy-
padku czynności materialnoprawnych ta-
kiego samego instrumentu jak w  prawie 
procesowym (tj. przywrócenia terminu do 
dokonania czynności procesowej) – trud-
no zaprzeczyć konieczności poszukiwania 
rozwiązań pozwalających na zaradzenie ry-
goryzmowi terminów zawitych, rozwiązań, 
które podobnie jak w  przypadku przywra-
cania terminu do czynności procesowych, 
miałyby zastosowanie tylko w sytuacjach 
wyjątkowych. 

W tym kontekście nie można pominąć te-
go, że zaskarżenie uchwały właścicieli lokali 
tworzących wspólnotę mieszkaniową do-
konywane jest poprzez wniesienie pozwu. 
Czynność taka jest czynnością procesową. 
W doktrynie dopuszczono możliwość przy-
wrócenia terminu do wniesienia pozwu17). 

Odnośnie przywrócenia terminu do wnie-
sienia pozwu zawierającego żądanie uchyle-
nia uchwały właścicieli lokali wypowiedział 
się Sąd Apelacyjny w Rzeszowie18). W uza-
sadnieniu wskazał, że przywracanie terminu 
do wniesienia pozwu występuje sporadycz-
nie i dotyczy tylko takich sytuacji, kiedy po-
zew powinien być wniesiony w określonym 
terminie do wywołania skutków np. mate-
rialnych w postaci przerwania biegu terminu 
przedawnienia, czy zapobiegnięcia wyga-
śnięciu terminu zawitego. Taka sytuacja 
miała miejsce w  sprawie rozpoznawanej 
przez sąd, gdyż w  pozwie zostały zaskar-
żone uchwały wspólnoty mieszkaniowej, 
dla których termin zaskarżenia jest zawity, 
a wniesienie pozwu po terminie powoduje, 
że prawo do zaskarżenia uchwał wygasa. 
Nie jest zatem obojętne w  jakiej dacie 
zostanie skutecznie wniesiony pozew. Na 
gruncie sprawy rozpoznawanej przez Sąd 
Apelacyjny wskazano, że jeżeli z  powodu 
uchybienia terminu do uzupełnienia braku fi-
skalnego pozwu (tj. opłacenia pozwu opłatą 
sądową) doszło do skutecznego zarządzenia 
zwrotu pozwu, strona która twierdzi, że 
uchybienie nastąpiło z  przyczyn przez nią 
niezawinionych jest uprawniona do złożenia 
wniosku o przywrócenie terminu do złożenia 
pozwu, bowiem uchybienie to pociąga za 
sobą ujemne dla niej skutki procesowe 

17 M. Jędrzejewska, K. Weitz w: Kodeks postępowa-
nia cywilnego, Komentarz tom 1, Warszawa 2016, 
Lex, komentarz do art. 168 KPC

18 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie 
z dnia 10 stycznia 2014 roku, sygn. akt I Acz 
976/13

(wygaśnięcie prawa do zaskarżania uchwał 
wspólnoty mieszkaniowej). 

Stanowisko to wskazuje, że oprócz po-
glądu wyrażonego przez Sąd Najwyższy 
w orzecznictwie poszukuje się także innych 
rozwiązań rozważanego problemu. Stosowa-
nie przepisów o przywróceniu terminu wy-
daje się znacznie czytelniejszą konstrukcją 
w przypadku zaskarżania uchwał wspólnoty 
mieszkaniowej. Przepisy kodeksu postępo-
wania cywilnego nie zawierają ograniczenia, 
co do możliwości przywracania terminu do 
wniesienia pozwu, gdy ustawa przewiduje 
termin zawity do dokonania jakiej czynności 
(tutaj wniesienia pozwu zawierającego żąda-
nie uchylenia uchwały wspólnoty mieszka-
niowej). Jednakże w rozważanym przypadku 
ograniczenia takiego upatruje się w  mate-
rialnoprawnym charakterze terminu z  art. 

25 UWL. Nie stoi to jednak na przeszkodzie, 
aby w tym zakresie czerpać przykłady sytu-
acji uzasadniających przyjęcie, że przyczyna 
opóźnienia (jedna z przesłanek) uzasadnia 
rozpoznanie żądania pozwu wniesionego 
z uchybieniem terminu. 

Zgodnie z art. 168 § 1 i 2 KPC, jeżeli strona 
nie dokonała w terminie czynności proceso-
wej bez swojej winy, sąd na jej wniosek 
postanowi przywrócenie terminu; przywró-
cenie nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie 
terminu nie pociąga za sobą ujemnych dla 
strony skutków procesowych. Wskazuje 
się, że brak winy w  uchybieniu terminowi 
powinien być oceniany z  uwzględnieniem 
wszystkich okoliczności konkretnej sprawy, 
w sposób uwzględniający obiektywny mier-
nik staranności, jakiej można wymagać od 
strony dbającej należycie o swoje interesy19). 

Wśród przyczyn uzasadniających przy-
wrócenie terminu do dokonania czynno-
ści procesowej (a  tym samym brak winy 
w  niedochowaniu terminu) wskazuje się 
m.in. chorobę strony czy jej przedstawiciela, 
która uniemożliwiła podjęcie działania nie 
tylko osobiście, ale i skorzystanie z pomocy 
innych osób; klęskę żywiołową, udzielenie 
mylnej informacji przez pracownika sądu 

19 M. Jędrzejewska, K. Weitz w: Kodeks postępowania 
cywilnego, Komentarz tom 1, Warszawa 2016, Lex, 
komentarz do art. 168 KPC wraz z powołanymi tam 
orzeczeniami i literaturą

(np. o terminie zaskarżenia czy wnoszenia 
opłat)20).

Nie dotyczy spółdzielni 
mieszkaniowych

Sąd Najwyższy w głosowanym orzecze-
niu wskazał, że do rozważanej sytuacji nie 
może mieć zastosowania – na zasadzie ana-
logii art. 42 § 8 ustawy z dnia 16 września 
1982 roku – Prawo spółdzielcze. Brzmienie 
tego przepisu posłużyło temu sądowi jako 
argument na rzecz stanowiska, iż uzasad-
nione jest stosowanie art. 5 KC do terminu 
zaskarżenia uchwały właścicieli lokali. Po-
wołany przepis stanowi, że sąd może nie 
uwzględnić upływu terminu do wniesienia 
powództwa o uchylenie uchwały walnego 
zgromadzenia, jeżeli utrzymanie uchwały 

walnego zgromadzenia w mocy wywołałoby 
dla członka szczególnie dotkliwe skutki, 
a opóźnienie w zaskarżeniu tej uchwały jest 
usprawiedliwione wyjątkowymi okoliczno-
ściami i nie jest nadmierne. Jego zastoso-
wanie jest możliwe w razie kumulatywnego 
spełnienia wymienionych w nim przesłanek 
(wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 czerw-
ca 2001 r. II CKN 530/2000). Muszą więc 
zaistnieć „wyjątkowe okoliczności”, związek 
między nimi a opóźnieniem, a samo opóźnie-
nie nie może być „nadmierne”, tj. nie może 
wykraczać poza okres czasu niezbędny – 
w świetle doświadczenia życiowego – do 
złożenia odwołania przy tych „wyjątkowych 
okolicznościach”.

Decydują wyjątkowe 
okoliczności

Przytoczenie przez Sąd Najwyższy powyż-
szej regulacji powoduje, że niejako wskaza-
no na potencjalne kryteria oceny dopusz-
czalności nieuwzględnienia przekroczenia 
terminu do zaskarżenia uchwały właścicieli 
lokali21). Stosując kryteria oceny z powoła-

20 np. M. Jędrzejewska, K. Weitz w: Kodeks postę-
powania cywilnego, Komentarz tom 1, Warszawa 
2016, Lex, komentarz do art. 168 KPC wraz 
z powołanymi tam orzeczeniami i literaturą 

21 S. Wójcik w artykule Nowe regulacje – nowe 
problemy i wątpliwości, Rejent nr 9 z 1999 r.,  
s. 167–168, wskazywał na brak uregulowania 
w art. 25 UWL przesłanek pozwalających na 
rozpoznanie powództwa o uchylenie uchwały wła-

Dopuszczając możliwość nieuwzględnienia terminu 
z art. 25 UWL, Sąd Najwyższy nie wypowiedział się, 
jak znaczne może to być przekroczenie.
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nego przepisu do rozważanej sytuacji można 
by przyjmować, że ocenę także uzasadnia-
łaby sytuacja, gdy utrzymanie uchwały 
w mocy wywołałoby dla członka wspólnoty 
mieszkaniowej dotkliwe skutki, a opóźnie-
nie w  zaskarżeniu uchwały jest uspra-
wiedliwione wyjątkowymi okolicznościami 
i  nie jest nadmierne22). Ustawodawca nie 
wskazał jakie konkretnie okoliczności należy 
uznać za wyjątkowe. Pozostawił w  ten 
sposób sądowi, rozstrzygającemu spory 

ścicieli lokali, podczas gdy regulacja taka istnieje 
w ustawie Prawo spółdzielcze, a brak jest racji 
aby odmiennie regulować podobne zagadnienie 
w różny sposób

22 Na gruncie tego przepisu za takie przyczyny uznano 
np. zachowanie organów spółdzielni, polegające 
na niezwoływaniu walnych zgromadzeń członków 
spółdzielni lub uniemożliwianiu przeprowadzenia 
walnych zgromadzeń (wyroki Sądu Apelacyjnego 
w Białymstoku z dnia 16 maja 2014 r. I ACa 98/14 
oraz z dnia 15 kwietnia 2015 roku, I ACa 1023/14), 
sugerowanie złożenia wniosku o ponowne przyjęcie 
w poczet członków prowadzące do uchybienia 
terminu do zaskarżenia uchwały o wykreśleniu 
członka (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie 
z 27 czerwca 2013 r., I ACa 542/13); nie uznano 
natomiast odebrania korespondencji z uchwałą 
przez członka rodziny z zaburzeniami psychiczny-
mi, gdy strona mogła się spodziewać nadejścia 
przesyłki (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
z dnia 19 listopada 2013 r., I ACa 761/13), czy 
złożenia pozwu o ustalenie nieważności uchwał 
w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej, gdy nie 
istniały przeszkody do zgłoszenia w tym samym 
czasie roszczenia o uchylenie uchwał (wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 26 listopada 
2015 r., I ACa 545/15) 

powstałe na tym tle, ocenę czy w jednost-
kowym stanie faktycznym zaistniałe zdarze-
nia mogą usprawiedliwiać fakt spóźnionego 
wystąpienia z roszczeniem. Poza tym, jeżeli 
zaistniałaby przyczyna uzasadniająca uchy-
bienie terminowi to logicznym jest, że powód 
nie wniesie pozwu natychmiast po ustaniu 
przeszkody (przyczyny opóźnienia), np. po 
ustaniu choroby, a będzie potrzebować kilku 
dni na sporządzenie pozwu. Ustawodawca, 
zakreślając termin wniesienia pozwu na 6 
tygodni od zaistnienia zdarzenia inicjujące-
go początek biegu terminu, przyjmuje tym 
samym, że jest to czas wystarczający, aby 
pozyskać informacje potrzebne jej do prawi-
dłowego sformułowania pozwu. W związku 
z tym, w zależności od rodzaju przyczyny, 
także termin 6 tygodniowy od zaistnienia 
takiego zdarzenia należałoby uznać za ko-
nieczny dla wniesienia pozwu. W  każdym 
jednak przypadku oba okresy, tj. istnienia 
przyczyny opóźnienia i następujący po nim 
okres do dnia wniesienia pozwu, stanowić 
będą łączny okres opóźnienia we wnie-
sieniu pozwu. Aplikacja takiego rozwiązania 
na grunt ustawy o  własności lokali spo-
tka zatem trudności w orzecznictwie, gdyż 
brak tu jest tak klarowanego rozwiązania 
ustawowego, jak w przypadku powołanego 
art. 169 § 1 KPC, który stanowi, że pismo 
z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi 

się do sądu, w  którym czynność miała 
być dokonana, w  ciągu tygodnia od cza-
su ustania przyczyny uchybienia terminu. 
Analogiczne stosowanie tego rozwiązania 
do wskazanej przyczyny nie jest możliwe 
z powodów powołanych powyżej. 

Przyjmując dopuszczalność stosowania 
takiego rozwiązania na gruncie ustawy 
o  własności lokali, nie można zapominać, 
że wykładnia powołanych przesłanek nie 
powinna mieć rozszerzającego charakte-
ru. Wpływ wyjątkowych okoliczności na 
opóźnienie w  dokonaniu czynności przez 
uprawnionego należy oceniać na moment 
bezpośrednio poprzedzający upływ terminu 
zawitego. Pozbawia to doniosłości prawnej 
okoliczności, które wystąpiły podczas biegu 
terminu zawitego, lecz ustały przed jego upły-
wem. Dodatkowo, użycie w komentowanym 
przepisie zwrotu o opóźnieniu w dokonaniu 
czynności przez uprawnionego pozwala na 
przyjęcie, że wystąpienie tych wyjątkowych 
okoliczności nie może być następstwem za-
winionych działań podjętych przez poszuku-
jącego ochrony. Ocena braku nadmierności 
opóźnienia powinna natomiast uwzględniać 
ustawową długość terminu zawitego, o nie-
uwzględnienie upływu którego chodzi23) 

23 P. Kukuryk, Terminy zawite w projekcie księgi 
pierwszej Kodeksu cywilnego w: Zeszyty Naukowe 
UEK, 2017; 2 (962): 121–139, s. 134
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Zakup nieruchomości, rozumianej jako zabytek w świetle ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, w celu adaptacji takiej nieruchomości na cele hotelowe, instytucję kultury czy inne cele 
niemieszkalne stanowi proces wymagający uwzględnienia szerszego spektrum zagadnień, aniżeli tożsamy 
proces dotyczący nieruchomości o charakterze niezabytkowym.

Zakup zabytkowej nieruchomości  
i jej adaptacja

O koliczność, iż nieruchomość ma cha-
rakter zabytkowy, nie powinna jednak 
być zniechęcająca dla potencjalnego 

inwestora. Wręcz przeciwnie. Przywrócone 
do użytkowania zabytkowe nieruchomości 
charakteryzuje bardzo często niepowtarzalny 
charakter, który jest nie do odtworzenia przy 
realizacji współczesnej zabudowy. Zabytko-
we nieruchomości same w sobie stanowią 
często „landmarki” okolicy, w  której się 
znajdują, przyciągając swoją atrakcyjnością.

Sam zabytkowy charakter nieruchomości 
nie powinien więc odstraszać, lecz może 
być niepowtarzalnym atutem realizowanej 
inwestycji. Konieczne jest jedynie właściwe 
przygotowanie się do tego procesu.

Regulacje prawne

Podstawową regulację prawną dotyczącą 
zabytków, w tym zabytków nieruchomych, 
stanowi wspomniana ustawa o  ochronie 
zabytków i  opiece nad zabytkami1). Choć 
zawiera ona zasadniczy zrąb przepisów 
dotyczących opieki nad zabytkami, w  tym 
zabudowy i  zagospodarowania zabytków 
nieruchomych, nie jest to jedyny akt w tej 
materii. Niektóre przepisy zostały rozproszo-
ne w innych regulacjach prawnych i można 
je odnaleźć np. w  ustawie o  gospodarce 
nieruchomościami czy w  ustawie Prawo 
budowlane.

Badanie stanu prawnego

Podstawową kwestią związaną z  naby-
ciem każdej nieruchomości jest uprzednie 
zbadanie jej stanu prawnego, w  sposób 
szczególny w  kontekście planowanego za-
gospodarowania i zabudowy. Nie inaczej jest 
w  przypadku nieruchomości o  charakterze 
zabytkowym. Z  tym, że w  tym przypadku 
konieczne jest uwzględnienie dodatkowych 

1 ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. (t. jedn. DzU z 2017 r., 
poz. 2187)

Marcin Jakubaszek
radca prawny, wspólnik zarządzający JF Legal Jakubaszek & Fogo Sp.k.

elementów, które nie występują w przypad-
ku nieruchomości nieposiadających takiego 
charakteru.

Tytułem przykładu można wskazać dopusz-
czalność podziału nieruchomości (działki grun-
tu). Zgodnie z 36 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami podział 
zabytku nieruchomego wymaga pozwolenia 
wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
Z  tego powodu – przed nabyciem zabytku 
nieruchomego – konieczne jest dokonanie 
przez inwestora oceny prawnej czy, a jeśli tak, 
to w jakim zakresie podział będzie dopuszczal-
ny i  jak to zagadnienie wpisuje się w plany 
inwestycyjne inwestora. Jeśli np. planowane 
w budynku jest wyodrębnienie lokali (apar-

thotel), a  jednocześnie inwestor chciałby 
zachować wszystkie udziały w obszarze poza 
obrysem budynku, wówczas konieczna będzie 
ocena dopuszczalności dokonania podziału 
zgodnie z planami inwestycyjnymi.

Inną kwestią jest ocena zakresu wpisu 
zabytku do rejestru zabytków, prowadzonego 
przez wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków. Nie zawsze wszystkie obiekty znajdujące 
się na nieruchomości są wpisane do rejestru 
zabytków (np. pewne budynki mogą być 
wpisane ze względu na ich walory, a inne jako 
zabudowa wtórna, nie posiadająca szczegól-
nej wartości mogą nie być objęte ochroną). 
Taka ocena pozwala zatem na określenie do-
puszczalnego zakresu przekształceń obszaru 
zabytkowej nieruchomości, w  tym nawet 
na ocenę tak daleko idącej ingerencji, jak 
rozbiórka niektórych obiektów.

Na tym etapie (co pozostaje poza za-
kresem badania prawnego) konieczne jest 
także dokonanie badania stanu technicznego 
(architektonicznego) obiektów zabytkowych. 

Przepisy ustawy nakładają na właścicieli 
zabytków nieruchomych szereg obowiąz-
ków, w zakresie ich utrzymania w należytym 
stanie. Ocena stanu początkowego (przed 
nabyciem) pozwala na rzetelne określenie 
wartości nakładów, których poniesienie bę-
dzie niezbędne na etapie adaptacji.

Należy także ocenić, czy konieczna bę-
dzie zmiana sposobu użytkowania budynku. 
Punktem wyjścia musi być określenie dotych-
czasowego sposobu użytkowania zabytku 
nieruchomego i ustalenie, czy w istocie bę-
dziemy mieli do czynienia ze zmianą sposobu 
użytkowania (np. czy budynek już uprzednio 
nie pełnił funkcji hotelowej). Jeśli mamy 
do czynienia z koniecznością zmiany sposobu 

użytkowania, wówczas potrzebna jest ocena, 
czy taka zmiana będzie dopuszczalna w świe-
tle obowiązujących przepisów miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, 
a w przypadku jego braku, czy możliwe bę-
dzie uzyskanie w tym zakresie decyzji o wa-
runkach zabudowy. Odrębną kwestią będzie 
pozwolenie wojewódzkiego konserwatora 
zabytków na taką zmianę.

Proces realizacji adaptacji

Proces realizacji adaptacji nieruchomości 
zabytkowej na cele hotelowe, instytucji kul-
tury lub inne niemieszkalne, obok procesu 

ABSTRAKT

Artykuł porusza najistotniejsze zagadnienia 
prawne związane z zakupem nieruchomo-
ści stanowiącej zabytek w celu adaptacji 
takiej nieruchomości na cele hotelowe, in-
stytucję kultury czy inne cele niemieszkalne.

Zabytek nieruchomy często nie spełnia 
współczesnych wymagań przepisów  
techniczno-budowlanych.
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konserwatora zabytków. Należy pamiętać, 
że wojewódzki konserwator zabytków udzie-
la pozwoleń w  zakresie wielu aspektów 
realizacji procesu adaptacji zabytku nieru-
chomego. Tytułem przykładu można wskazać 
wymagane zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
pozwolenia na:
• prowadzenie prac konserwatorskich, re-

stauratorskich lub robót budowlanych przy 
zabytku wpisanym do rejestru, w tym prac 
polegających na usunięciu drzewa lub krze-
wu z nieruchomości lub jej części, będącej 
wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem 
lub inną formą zaprojektowanej zieleni;

• wykonywanie robót budowlanych w oto-
czeniu zabytku;

• zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego 
do rejestru lub sposobu korzystania z tego 
zabytku;

• umieszczanie na zabytku wpisanym do re-
jestru: urządzeń technicznych, tablic re-
klamowych lub urządzeń reklamowych 
w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy 
z  dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym (DzU 
z 2017 r. poz. 1073 i 1566).
Wszystkie te kwestie wymagają uprzed-

niego pozwolenia wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków. Zwłaszcza drugi z powyższych 
punktów wydaje się szczególnie istotny 
w  kontekście adaptacji zabytku nierucho-

dotyczącego nieruchomości nie zabytko-
wych, niesie ze sobą dodatkowe obowiązki, 
o których należy pamiętać.

Przede wszystkim znacznie szerszy jest 
zakres dokumentacji, którą należy w  tym 
zakresie przygotować. Obok standardowo 
wymaganej dokumentacji, należy liczyć się 
z koniecznością przeprowadzenia badań za-
bytku, udokumentowania jego stanu, przy-
gotowania dokumentacji konserwatorskiej 
określającej stan zabytku i możliwości jego 
adaptacji oraz – uzgodnionych z wojewódz-
kim konserwatorem zabytków – programów 
konserwatorskich, określających m.in. za-
kres i sposób prowadzenia prac przy zabytku 
oraz wskazujących niezbędne do zastosowa-
nia materiały i technologie.

Należy pamiętać także o tym, że zabytek 
nieruchomy bardzo często nie będzie speł-
niał współczesnych wymogów wynikają-
cych z przepisów techniczno-budowlanych. 
W tym zakresie z pomocą przychodzi art. 9 
ustawy Prawo budowlane, który zezwala 
na odstępstwa od tych przepisów. Uzyskanie 
jednak upoważnienia właściwego ministra 
na udzielenie zgody na odstępstwo przez 
organ administracji architektoniczno-budow-
lanej bardzo często wydłuża proces uzyski-
wania niezbędnych pozwoleń na budowę.

Poza pozwoleniami organów administra-
cji architektoniczno-budowlanej konieczny 
może być szereg pozwoleń wojewódzkiego 

mego na cele hotelowe, instytucji kultury 
lub inne niemieszkalne, jeżeli zamierzony cel 
nie pozostaje w zgodzie z dotychczasowym 
przeznaczeniem zabytku lub sposobem ko-
rzystania z niego.

Na marginesie należy wskazać, że odkrycie 
w toku robót dodatkowych substancji zabyt-
kowych może powodować spowolnienie tych 
prac, z uwagi na konieczność ich wstrzyma-
nia i  zabezpieczenia odkrytych substancji 
(np. ukrytych dotychczas polichromii).

Zabytek warty zachodu

To jedynie zarys zagadnień związanych 
z nieruchomościami zabytkowymi, wskazu-
jący na konieczność uwzględnienia w proce-
sie zakupu i adaptacji takich nieruchomości 
szeregu dodatkowych aspektów, z  którymi 
nie mamy do czynienia w  przypadku nie-
ruchomości nieposiadających charakteru 
zabytkowego.

Te dodatkowe obowiązki nie powinny być 
jednak okolicznościami zniechęcającymi. 
Doświadczenie zespołu realizującego taki 
proces oraz odpowiednie przygotowanie 
się do takiego procesu mogą sprawić, iż nie 
będzie on ani istotnie dłuższy, ani istotnie 
trudniejszy niż proces zakupu i  adaptacji 
nieruchomości niezabytkowej, a  jednocze-
śnie mogą zagwarantować niepowtarzalny 
charakter zrealizowanej inwestycji. 

12. Dni Oszczędzania Energii pod hasłem:  

„Głęboka termomodernizacja – wybrane zagadnienia z zakresu energochłonności,  
akustyki, konstrukcji i wymagań przeciwpożarowych”

1 4 -- 1 5  l i s t o p a d a  2 0 1 8  r .  w  S i l v e r  C o n f e r e n c e  C e n t e r  w e  W r o c ł a w i u 

Organizatorzy: Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska oraz Stowarzyszenie  
                            na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju

Omawiane zagadnienia to m.in.:

• termomodernizacja budynków do standardu 2021  
– możliwości i ograniczenia

• projektowanie elewacji z wykorzystaniem nowych 
technologii i mocowań

• jakość powietrza i skuteczna wentylacja w istniejących 
budynkach

• ogrzewanie i chłodzenie – pompy ciepła i systemy 
ogrzewania płaszczyznowego

• charakterystyka energetyczna budynków

Informacje 
tel./fax: 71 326 13 43 
e-mail: cieplej@cieplej.pl
www.doe.cieplej.pl

Zapraszamy przede wszystkim: 

• przedstawicieli samorządów 

• projektantów 

• konserwatorów 

• zarządców obiektów  
użyteczności publicznej
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Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 czerwca 2015 roku (I CSK 355/14) wyraził pogląd, że o tym, czy 
uchwała wspólnoty stanowi czynność zwykłego zarządu, czy przekracza zakres zwykłego zarządu, 
decyduje przedmiot uchwały, a nie sam akt głosowania, a ustalenie sposobu głosowania nad uchwałą jest 
zdeterminowane przedmiotem uchwały.

Uchwała o wyborze członków zarządu
wspólnoty mieszkaniowej

Jeżeli uchwała dotyczy kwestii przekra-
czających zakres zwykłego zarządu, 
do głosowania nad nią należy stosować 

zasady przewidziane w art. 199 KC, a więc 
konieczna jest jednomyślność wszystkich 
współwłaścicieli. Natomiast jeżeli uchwała 
dotyczy czynności zwykłego zarządu, do jej 
podjęcia wystarczy, zgodnie z art. 201 KC, 
zgoda większości współwłaścicieli, a więc 
głosowanie za jej podjęciem przez większość 
współwłaścicieli. Przede wszystkim Sąd 
Najwyższy (SN) jednak przyjął, iż wybór 
przez współwłaścicieli członków zarządu 
wspólnoty mieszkaniowej należy zaliczyć 
do czynności zwykłego zarządu rzeczą 
wspólną.

Współwłasność lokalu 
a głosowanie

Na początku należy zaznaczyć, że prezen-
towany wyrok SN dotyczy stanu prawnego 
przed wprowadzeniem zmian w  sprawie 
głosowania nad uchwałami przez współ-
właścicieli lokali. Ustawą z dnia 12 czerwca 
2015 r. o zmianie ustawy o własności lokali1) 
do tej ostatniej dodano art. 3 ust. 3a oraz 
art. 23 ust. 2b. Zgodnie z pierwszym z nich, 
na potrzeby stosowania ustawy przyjmuje 
się, że udział w  nieruchomości wspólnej 
współwłaściciela lokalu w częściach ułam-
kowych odpowiada iloczynowi wielkości 
jego udziału we współwłasności lokalu 
i wielkości udziału we współwłasności nie-
ruchomości wspólnej przypadającej na ten 
lokal. W myśl art. 23 ust. 2b, jeżeli lokal jest 
przedmiotem współwłasności w częściach 
ułamkowych, współwłaściciele celem od-
dania głosu przypadającego na ich lokal 
w głosowaniu prowadzonym według zasady, 
że na każdego właściciela przypada jeden 
głos, obowiązani są ustanowić w formie pi-

1 Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności 
lokali, tj. DzU z 2018 r. poz. 716 (dalej: UWL)

semnej pełnomocnika. Ustanowienia pełno-
mocnika współwłaściciele lokalu dokonują 
większością głosów liczoną według wiel-
kości udziałów we współwłasności lokalu. 
Nowelizacja ta miała na celu zrównanie sta-
tusu właścicieli lokali oraz współwłaścicieli 
lokali w  częściach ułamkowych, ci drudzy 
w poprzednim stanie prawnym pozbawieni 
byli praw, które ustawa przyznaje wyłącznie 
właścicielom (np. samodzielnego głosowa-
nia nad uchwałami, kontroli zarządu, żądania 
ustanowienia zarządcy przymusowego)2). 
Zmiany te weszły w życie 29 sierpnia 2015 
roku, a więc już po wydaniu komentowanego 
wyroku. Dla oceny zasadności wyrażonego 
w  nim poglądu nie ma to jednak znacze-
nia, gdyż zmiana stanu prawnego dotyczyła 
wprowadzenia możliwości głosowania także 
przez współwłaścicieli lokali nad uchwałami 
podejmowanymi przez członków wspólnoty 
mieszkaniowej. Jak wynika z  treści powo-
łanych przepisów ustawodawca, przyznając 
współwłaścicielom takie uprawnienie, nie 
zróżnicował go w  zależności od tego, czy 
przedmiotem głosowania ma być czynność 
z zakresu zwykłego zarządu, czy też przekra-
czająca taki zarząd.

Omawiane orzeczenie dotyczy zakwalifiko-
wania wyboru członka zarządu do czynności 
zwykłego zarządu nieruchomością wspólną, 
a nie rozstrzygania o wątpliwościach jakie 
były kanwą zamiany stanu prawnego. Zatem 
na gruncie stanu prawnego obowiązującego 
przed i  po wskazanej nowelizacji, zagad-
nienie poruszone w  wyroku powinno być 
oceniane w ten sam sposób.

Pogląd SN, iż uchwała o wyborze człon-
ków zarządu jest czynnością zwykłego za-
rządu nie oddaje precyzyjnie stanu fak-
tycznego do jakiego się odnosi, gdyż wy-
rok ten dotyczy współwłaścicieli lokalu, 
którzy są jednocześnie współwłaścicielami 

2 Por. uzasadnienie projektu powyższej ustawy: http://
orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/266D6F73D25D-
DE9BC1257E060039B089/%24File/3233.pdf

nieruchomości wspólnej. Pogląd ten został 
wyrażony na gruncie stanu faktycznego, 
w którym współwłaściciele lokalu użytkowe-
go (garażu) mieli głosować odnośnie wyboru 
członków zarządu, nie byli jednak w stanie 
zająć wspólnego stanowiska. Dopiero ocena 
tej czynności, jako pozostającej w zakresie 
zwykłego zarządu nieruchomością wspólną 
lub poza tym zakresem, dawały podsta-
wę do oceny, czy współwłaściciele lokalu 
mają wyrazić jeden wspólny głos – mają 
być jednomyślni (traktując tę czynność ja-
ko należącą do pierwszej grupy), czy też 
wystarczyło, że większość współwłaścicieli 
zajmie wspólne stanowisko (w  przypadku 
odmiennej oceny). W  istocie ta uprzednia 
ocena była konieczna do rozstrzygnięcia, 
jak mają głosować współwłaściciele lokalu 
użytkowego. W głosowanym wyroku chodzi 
zatem o  ocenę uchwały o  wyborze człon-
ków zarządu wspólnoty mieszkaniowej jako 
czynności zarządu nieruchomością wspólną.

Wybór członka zarządu 
w ocenie SN

W uzasadnieniu wyroku w pierwszej kolej-
ności przedstawiono wątpliwości związane 
z dokonaniem rozgraniczenia pomiędzy czyn-
nościami zwykłego zarządu i czynnościami 
przekraczającymi taki zarząd. Następnie, 
po przedstawieniu przykładowych czynności 
z zakresu obu grup, SN zauważył, że wśród 
czynności wskazanych w art. 22 UWL nie 
ma mowy o  wyborze członków zarządu. 

ABSTRAKT

 Artykuł prezentuje rozważania autorów, 
czy uchwała o wyborze członków zarzą-
du wspólnoty mieszkaniowej przekracza 
zakres zwykłego zarządu w oparciu o wy-
rok Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 
2015 roku (sygn. akt I CSK 355/14).

Agnieszka Jurzec-Jasiecka, Andrzej Jasiecki
doktoranci, Zakład Postępowania Cywilnego, Instytut Prawa Cywilnego, Uniwersytet Wrocławski
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Bezpośrednio po tej uwadze rozważania 
przeskakują na wskazanie rozgraniczenia 
kompetencji pomiędzy zarządem a  zebra-
niem właścicieli lokali. Po tym następuje na-
wiązanie do przepisów kodeksu cywilnego, 
dotyczących zarządu rzeczą wspólną przez 
współwłaścicieli bez wskazania jednak jakie 
ma to znaczenie dla przesądzenia o kwalifi-
kacji rozważanej czynności. Od razu po tym 
następuje przesądzenie o zaliczeniu wyboru 
członków zarządu, co do czynności zwy-
kłego zarządu z  podsumowaniem, że „nie 
ma żadnego racjonalnego powodu, by czyn-
ność tę uznać za przekraczającą zwykły 
zarząd”. Argumentem za taką interpretacją 
ma być to, że wybór członków zarządu 
we wspólnocie mieszkaniowej powinien 
odbywać się szybko i  sprawnie, a  poza 
tym podjęcie uchwały należącej do czyn-
ności przekraczających zakres zwykłego 
zarządu może napotykać przeszkody trudne 
do przezwyciężenia w  postaci wymaga-
nia jednomyślności współwłaścicieli lokali 
użytkowych. W ocenie SN taka wykładnia 
nie narusza praw właścicieli, gdyż zawsze 
muszą oni wyrazić zgodę na podjęcie przez 
zarząd każdej czynności przekraczającej 
zakres zwykłego zarządu.

Na gruncie wyrażonego poglądu najważ-
niejszą kwestią jest to jakie są konsekwen-
cje poglądu wyrażanego w  wyroku dla 
właścicieli lokali, a  w  szczególności, czy 
służą im środki ochrony prawnej dla kwe-
stionowania tego wyboru.

Uchwała o  wyborze członka zarządu 
wspólnoty mieszkaniowej nie została 
w  UWL zaliczona wprost do grupy czyn-
ności przekraczających zakres zwykłego 
zarządu. Dawało to SN podstawy do roz-
ważenia, czy uchwała taka jest czynnością 
z zakresu zwykłego zarządu. Co jednak istot-
ne – wbrew poglądowi wyrażonemu przez 
SN – wskazuje się, że uchwała taka powin-
na być zaliczona do grupy czynności nie 
kwalifikowanych jako zarząd nierucho-
mością wspólną3). Konieczne jest jednak 
dokonanie wyboru w formie uchwały (art. 
20 ust. 1 UWL). Nie przesądza to o kwalifi-
kacji czynności, gdyż ustawa o własności 
lokali nie wyklucza podejmowania uchwał 
zarówno w przypadku czynności zwykłego 
zarządu, jak i  tych nie mających takiego 
charakteru.

Sąd Najwyższy jako założenie przyjął, 
że rozważana czynność stanowi czynność 
z  zakresu zarządu. Samo pojęcie zarzą-
du nie zostało zdefiniowane w ustawie 
o własności lokali. W doktrynie o orzecz-

3 m.in. A. Turlej w: R. Strzelczyk, A. Turlej, Własność 
lokali, Komentarz, C.H. Beck, Legalis, komentarz do 
art. 22, teza 4

nictwie przyjmuje się, że przez zarząd rzeczą 
wspólną należy rozumieć podejmowanie 
wszelkich decyzji i dokonywanie wszelkiego 
rodzaju czynności dotyczących przedmiotu 
wspólnego prawa, koniecznych zarówno 
w  toku normalnej eksploatacji tego przed-
miotu, jak i  w  sytuacjach nietypowych. 
Czynności te dzielą się na prawne, faktyczne 
i procesowe. Mogą mieć charakter czynno-
ści zwykłego zarządu, przekraczających zwy-
kły zarząd bądź czynności zachowawczych4). 
Czynności z zakresu zarządu mają dotyczyć 
wspólnego prawa5) w  sposób bezpośredni 
lub pośredni. Celem czynności zarządu jest 
ochrona interesów współwłaścicieli nieru-
chomości dotyczących przysługującego im 
prawa6). Głównym celem funkcjonowania 
wspólnot mieszkaniowych, jak i ustawy jest 
utrzymanie nieruchomości w należytym sta-
nie7). Działania (decyzje, czynności) mają być 
konieczne dla zapewnienia (normalnej lub 
nadzwyczajnej) eksploatacji (zapewnienia 
jej utrzymania w  stanie niepogorszonym) 
nieruchomości wspólnej. Czynności zalicza-
ne do pierwszej grupy mają być działaniami 
powtarzalnymi8), a  te zaliczane do drugiej 
grupy to z kolei czynności dokonywane spo-
radycznie9).

Wybór zarządu posiada pewne wskazane 
powyżej cechy. Przede wszystkim jednak 
istotą tej czynności jest zapewnienie pod-

miotowi praw i  obowiązków (art. 331 § 1 
KC) piastuna organu, który będzie wyrażał 
wobec osób trzecich wolę wspólnoty miesz-
kaniowej, a przez to pozwalał na dokonywa-
nie czynności bezpośrednio zmierzających 
do należytego utrzymania nieruchomości 
(np. poprzez bieżące naprawy).

Podzielenie poglądu, że rozważana uchwa-
ła nie jest czynnością zarządu pozwalałoby 
na jednoznaczne odrzucenie poglądu wyraża-
nego w wyroku Sądu Najwyższego. Jednak 
jak powyżej wskazano dla dokonania czyn-
ności, które wywołują bezpośredni skutek 
względem nieruchomości, konieczne jest 

4 Uchwała SN z 10.4.1991 r., III CZP 76/90, OSNCP 
1991, Nr 10–12, poz. 117 

5 M. Balwicka-Szczyrba w: Zarząd majątkiem 
wspólnym, Komentarz, red. M. Balwicka-Szczyrba, 
Warszawa 2016, s. 148, 185

6 M. Balwicka-Szczyrba w: Zarząd …, s. 149
7 E. Bończak-Kucharczyk, Własności lokali i wspólnota 

mieszkaniowa, Komentarz, Warszawa 2016, s. 628 
8 M. Balwicka-Szczyrba w: Zarząd …, s. 186
9 M. Balwicka-Szczyrba w: Zarząd …, s. 188

podejmowanie szeregu czynności przygo-
towawczych. Rozumiejąc w  ten sposób 
pojęcie zarządu i  przyjmując, że istnieje 
(bez wyraźniej linii demarkacyjnej) podział 
na co najmniej dwie grupy czynności za-
rządu, to zarządzanie (zarząd w znaczeniu 
przedmiotowym) obejmować musi także 
czynności związane z ustaleniem sposobu 
jego wykonywania, jak i  ustalania skła-
du osobowego zarządu w  znaczeniu pod-
miotowym. W  tzw. dużych wspólnotach 
mieszkaniowych do dokonywania czynności 
zwykłego zarządu kompetencję posiada za-
rząd i uprawnienia tego pozbawieni są po-
zostali właściciele lokali. Bez istnienia 
organu brak jest podmiotów umocowanych 
do działania w  imieniu wspólnoty miesz-
kaniowej. Jednocześnie jest to czynność 
dotycząca wspólnego prawa, gdyż odnosi 
się do powierzenia czynności zarządu nieru-
chomością wspólną. Wybór członka zarządu 
jest czynnością „konieczną” dla zapew-
nienia dokonywania czynności zwykłego 
zarządu. Jednocześnie pośrednio wpływa 
ona na realizację wspomnianego celu funk-
cjonowania wspólnoty mieszkaniowej.

W ustawie o własności lokali nie prze-
prowadzono limitacji obu grup czynności 
z zakresu zarządu. Z ustawy wyraźnie wy-
nika, że zarząd samodzielnie podejmuje 
decyzje w sprawach zwykłego zarządu nie-

ruchomością wspólną (art. 22 ust. 1 UWL). 
W zakresie czynności przekraczających taki 
zakres, a nie wymienionych w art. 22 ust. 
3, zarządowi pozostawiono ocenę do której 
grupy czynności zarządu należy zaliczyć 
konkretne działanie odnoszące się do nie-
ruchomości wspólnej. Dla właścicieli lokali 
nie jest to rozwiązanie korzystne, pomimo 
że posiadają oni środki ochrony prawnej, 
np. możliwość pozwania członka zarządu 
o  zapłatę odszkodowania, gdy czynność 
piastuna organu doprowadziłaby do szkody 
po stronie wspólnoty mieszkaniowej.

Wobec wielości czynności zarządu stwo-
rzenie ścisłej definicji czynności zarządu nie 
jest możliwe. Niewątpliwie jednak czynno-
ści zarządu nieruchomością wspólną dzielą 
się ustawowo na co najmniej dwie grupy. 
Nie ma podstaw – jak uczynił to SN – aby 
pojęcie zarządzania (administrowania) za-
wężać tylko do tej pierwszej grupy (czyn-
ności zwykłego zarządu). W istocie bowiem 
zarządzanie – to podejmowanie czynności 

Do dokonywania czynności zwykłego zarządu 
kompetencje posiada zarząd.
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z zakresu zarządu. Zarządzają nieruchomo-
ścią wspólną także właściciele lokali, po-
dejmując uchwały o jakich mowa w art. 22 
ust. 3 UWL, gdyż ta może być kontrolowana 
przez sąd przez pryzmat „naruszenia zasad 
prawidłowego zarządzania nieruchomością 
wspólną”. Zasady te nie ograniczają się 
zatem do czynności przekraczających zwy-
kły zarząd. Nie można zasadnie twierdzić, 
że czynności „zarządzania i administrowa-
nia” są czynnościami zwykłego zarządu, 
skoro właśnie zarządzenie nieruchomością 
wspólną to dokonywanie czynności przy-
najmniej dwojakiego rodzaju.

Nie istnieje domniemanie 
kompetencji zarządu

W  tym miejscu dochodzimy do sedna 
zagadnienia. Przyjmując nawet za SN kwa-
lifikację wyboru członka zarządu, to dla za-
liczenia konkretnej czynności jako działania 
przekraczającego lub nie zakres zwykłego 
zarządu wymagane jest zaistnienie oko-
liczności nieprzewidzianych w ustawie, 
które uzasadniają taką kwalifikację. Jako 
wskazówkę interpretacyjną można trakto-
wać zakres czynności wskazanych w art. 
22 ust. 3 UWL. Nie istnieje domniemanie 
kompetencji zarządu wspólnoty do do-
konywania czynności z  zakresu zarządu. 
Jako kryteria delimitacji wskazuje się: 
rodzaj czynności, przeznaczenie rzeczy, 
koszty związane z  czynnością, interes 
współwłaścicieli, sposób korzystania 
z  rzeczy wspólnej, a  także zasadę woli 
właścicieli lokali10). Nie muszą być one 
spełnione łącznie.

Odnośnie pierwszego z  powołanych 
kryteriów w  rozważanym przypadku trud-
no poszukiwać pomocy w  art. 199 KC11), 
czy w art. 22 ust. 3 UWL, które wskazują 
na czynności przekraczające zakres zwy-
kłego zarządu. Na podstawie przykłado-
wo wymienionych tam czynności trudno 
rozstrzygnąć o  kwalifikacji rozważanej 
czynności. Różnorodność tych czynności 
(i wątpliwości, co do zaliczania niektórych 
z  nich w  ogóle do czynności zarządu12)) 
tylko w ograniczonym zakresie pozwalałaby 

10 M. Uliasz Czynności przekraczające zakres zwykłe-
go zarządu, cz. I, Monitor Prawniczy nr 18 z 2002 r.; 
A. Turlej w: Własność lokali, Komentarz, C.H. Beck, 
Warszawa 2015, Legalis, teza 10 do art. 22

11 Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych 
czynności, które przekraczają zakres zwykłego 
zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współ-
właścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, 
których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą 
żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie 
mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz 
interesy wszystkich współwłaścicieli. 

12 A. Turlej w: R. Strzelczyk, A. Turlej Własność lokali, 
Komentarz, C.H. Beck, Legalis, komentarz do art. 
22, teza 4

na wnioskowanie, co do możliwości zali-
czenia wyboru członków zarządu do jednej 
z grup czynności zarządu.

Zasada woli właścicieli lokali

W  art. 22 ust. 3 pkt 1 UWL mowa jest 
o ustaleniu wynagrodzenia zarządu, na co tak-
że powołał się Sąd Najwyższy w komento-
wanym wyroku. W  praktyce zdarza się, 
że członkami zarządu są osoby będące jedno-
cześnie właścicielami lokali i wynagrodzenie 
takie nie jest pobierane. Powołaną regulację 
należałoby zatem odnosić do sytuacji, gdy 
pełnienie funkcji członka zarządu ma być 
dokonywane odpłatnie. Następuje tu jedno-
cześnie nawiązanie do kryterium kosztów. 
W  związku z  tym powstaje pytanie, czy 
o zaliczeniu rozważanej czynności do jednej 
z dwóch grup inaczej należałoby rozstrzygać, 
gdy pełnienie funkcji członka zarządu ma być 
odpłatne (w takim przypadku wiązałoby się 
to z powstaniem kosztów zarządu), a inaczej, 
gdy nie będzie to związane z ponoszeniem 
kosztów. Jednak nawet w  przypadku, gdy 
członek zarządu działa społecznie, to i  tak 
ma prawo do wynagrodzenia na podstawie 
art. 28 UWL13). W takim przypadku zawsze 
wystąpi kryterium kosztów.

Nie jest jasne powołanie się w  uzasad-
nieniu wyroku SN na to, że wśród czynności 
wskazanych w katalogu z art. 22 ust. 3 UWL 
nie ma mowy o wyborze członków zarządu, 
choć wymieniono tam ustalenie wynagro-
dzenia zarządu. Sugeruje to wniosek, że 
czynność nie ujęta w  art. 22 ust. 3 UWL, 
nie jest działaniem przekraczającym zakres 
zwykłego zarządu. Wniosek taki jest jednak 
błędny z  tego względu, że jest to katalog 
otwarty.

W  rozważanym przypadku kryteria prze-
znaczenia rzeczy wspólnej oraz sposobu ko-
rzystania z niej nie mają znaczenia ze wzglę-
du przedmiot uchwały.

Jako decydujące kryterium należy ocenić 
wzgląd na interesy współwłaścicieli oraz 
zasadę woli właścicieli lokali. Ze względu 
na uprawnienia zarządu należy wyborowi 
jego członków przypisać szczególne zna-
czenie. Stają się oni wyłącznie uprawnieni 
do reprezentowania wspólnoty. Sprawo-
wanie funkcji przez zarząd polega na ogra-
niczeniu uprawnień pozostałych współ-
właścicieli w  bezpośrednim sprawowaniu 
zarządu. Są oni zatem zainteresowani w tym, 
aby funkcję tę sprawowała osoba dają-
ca gwarancję należytej ochrony interesów 
wspólnoty mieszkaniowej.

Wskazuje się, że w  razie wątpliwości, 
czy dla dokonania czynności zarządu nie-

13 M. Balwicka-Szczyrba w: Zarząd …, s. 178 

ruchomością wspólną wystarczające jest 
działanie zarządu wspólnoty samodzielnie, 
to pierwszeństwo powinno przysługiwać 
właścicielom lokali, którzy powinni pod-
jąć stosowaną uchwałę wyrażającą zgodę 
na dokonanie czynności zarządu nierucho-
mością wspólną. Konsekwencją obowią-
zywania zasady woli właścicieli lokali 
powinno być domniemanie kompetencji 
zebrania właścicieli lokali w  sprawach 
wyrażenia zgody na dokonanie czynności 
zarządu nieruchomością wspólną14). Takie 
rozwiązanie pozwalałoby na rozwiązywanie 
konfliktów związanych z  podziałem kom-
petencji pod warunkiem, że zarząd będzie 
wykazywał się zapobiegliwością i skieruje 
pod głosowanie projekt uchwały dotyczący 
problematycznej czynności. W przeciwnym 
wypadku pozostaje ocena sądu dokonywa-
na w sprawie o uchylenie uchwały wspól-
noty mieszkaniowej.

Bez względu na to, czy rozważaną uchwa-
łę zaliczymy w  ogóle do czynności zarzą-
du, to jednak powołane kryteria delimitacji 
rodzajów czynności zarządu okazują się 
pomocne do wskazania, że uchwała taka 
ma istotne znaczenie dla właścicieli lokali.

Traktowanie wyboru członków zarządu 
w drodze uchwały jako czynności z zakresu 
zwykłego zarządu prowadzi do wniosku, 
że właścicielom lokali przyznaje się upraw-
nienie do podejmowania decyzji w  za-
kresie zwykłego zarządu. Czy w związku 
z  tym czynność ta pozostaje w wyłącznej 
kompetencji zebrania właścicieli lokali, czy 
też pomimo tego zarząd ma także prawo 
do jej dokonywania? Te ostatnią możliwość 
należy odrzucić. Prowadziłoby to do tego, 
że zarząd sam byłby uprawniony do po-
dejmowania decyzji o  wyborze członków 
zarządu, tj. decydowałby sam o  swoim 
składzie, a uprawnienia takiego pozbawieni 
byliby właściciele lokalu.

Potrzebny nadzór  
właścicielski

Słabość środków kontroli nad działalno-
ścią zarządu (w  szczególność brak takich 
pozwalających na natychmiastową reak-
cję), czy nadzoru ze strony współwłaści-
cieli, przemawia za tym, że należy zapewnić 
właścicielom lokali wpływ na wybór człon-
ków zarządu. Niezależnie od kwalifikacji 
rozważanej czynności bezspornym powinno 
być, że jakaś ochrona prawna powinna 
przysługiwać, aby działania takie nie prowa-
dziły do naruszenia jego praw i interesów. 
W  każdym jednak przypadku należy mieć 

14 A. Turlej w: R. Strzelczyk, A. Turlej Własność lokali, 
Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2015, Legalis, 
teza 10 do art. 22
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na uwadze to, że właściciel lokalu jest tylko 
jednym ze współwłaścicieli nieruchomości 
wspólnej i musi uwzględniać także interesy 
pozostałych właścicieli.

W  omawianym przypadku naturalnym 
środkiem zmierzającym do kontroli rozwa-
żanej uchwały jest pozew zawierający 
żądanie jej uchylenia. Przyznanie zebraniu 
właścicieli kompetencji do podjęcia takiej 
uchwały, nawet jeżeli taka czynność nie 
będzie traktowana jako działanie z zakresu 
zarządu, nie pozbawia takiej uchwały cechy 
zaskarżalności. Jednakże przy akceptacji 
poglądu SN należy przyjąć, że zaskarżeniu 
podlegają czynności z zakresu zwykłego za-
rządu, a zebranie właścicieli lokali uzyskuje 
kompetencje w tym zakresie.

Z ustawy o własności lokali nie wynika, 
czy zaskarżaniu podlegają także uchwały 
dotyczące czynności zwykłego zarządu, 
a  przede wszystkim, czy w  zakresie tych 
czynności w ogóle powinny być podejmo-
wane uchwały przez zebranie właścicieli 
lokali. Powyższe może mieć negatywny 
wpływ na zarządzanie nieruchomością 
wspólną przez podejmowanie uchwał 
w  tym zakresie, gdy zarząd wspólnoty 
pragnie uzyskać akceptację dla swojej 
decyzji15). Podejmowanie takich uchwał 

15 Z tym wiąże się zagadnienie uchwał aprobatyw-
nych, które wymaga jednak odrębnego opracowania

dla osób niezadowolonych z podjęcia takiej 
uchwały może dawać podstawy do przyję-
cia, że uchwała taka podlega zaskarżeniu 
do sądu w trybie art. 25 UWL.

Odnośnie zaskarżalności uchwał jed-
noznaczna odpowiedź nie płynie z  art. 25 
UWL, który nie wskazuje jakie czynności 
podejmowane w zakresie zarządu podlegają 
zaskarżeniu. Mogłoby to sugerować, że ze-
branie może podejmować uchwały w  obu 
zakresach. 

Przyjęcie, że uchwały mogą być podej-
mowane tylko w  zakresie czynności prze-
kraczających zakres zwykłego zarządu 
prowadziłoby do wniosku, że zebranie wła-
ścicieli nie ma kompetencji w tym zakresie 
(pozostawiając na uboczu kwestię ewen-
tualnych skutków prawnych przekroczenia 
takiej kompetencji). W  praktyce uchwały 
o wyborze członków zarządu są zaskarżane, 
a zdarza się, że powództwa są zabezpieczane 
poprzez wstrzymanie wykonalności zaskar-
żonej uchwały.

Możliwą konsekwencją sposobu argumen-
tacji przyjętej przez SN opartej na uznaniu, 
że rozważana czynność jest decyzją istotną 
dla wspólnoty i wymaga szybkiego działania, 
daje pole do przenoszenia tej argumentacji 
także na inne czynności z  zakresu zarządu 
i poszukiwania uzasadniania dla wykazania, 
że spełniają one także te przesłanki. Jak 
wiadomo konkretna czynność zarządu mo-

że być różnie oceniana w okolicznościach 
danej sprawy, co rodzi niebezpieczeństwo 
dokonywania podobnej oceny także w przy-
padku innych czynności zarządu.

Podsumowując należy wskazać, że nie-
zależnie od tego jak zakwalifikujemy wybór 
członków zarządu poprzez podjęcie uchwały 
to czynność ta może być kwestionowana 
poprzez zaskarżenie jej do sądu. Z  punk-
tu widzenia właścicieli lokali istotne jest 
bowiem to, czy służą im środki ochrony 
prawnej, aby mogli chronić swoje prawo 
własności, gdyż przecież są współwłaści-
cielami nieruchomości wspólnej. Trudno-
ści z kwalifikowaniem rozważanej uchwały 
w  komentowanym wyroku pojawiły się 
jednak w związku z tym, że rozstrzygnięcie 
o zakwalifikowaniu czynności wyboru człon-
ków zarządu konieczne było do ustalenia 
w  jaki sposób mają głosować współwła-
ściciele lokalu. W takim przypadku pogląd 
wskazujący, że rozważana czynność nie 
jest czynnością z zakresu zarządu w istocie 
nie prowadziłyby do rozwiązania proble-
mu, który obecnie w związku w powołaną 
nowelizacją nie powinien już praktycznie 
występować. 

Podstawa prawna

Wyrok Sądu Najwyższego z  dnia 17 
czerwca 2015 roku (sygn. akt I CSK 355/14)
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Do przeprowadzenia remontu we wspólnocie mieszkaniowej potrzebna jest uchwała właścicieli, określająca 
zarówno zakres remontu, jak i jego koszt i źródło finansowania oraz upoważniająca zarząd do zawierania 
umów z potencjalnymi wykonawcami robót. Jeżeli uchwały takiej nie było i remont nieruchomości wspólnej 
został wykonany przez jednego z właścicieli, to późniejsza uchwała w sprawie zaaprobowania remontu i zwrotu 
właścicielowi poniesionych kosztów podlega uchyleniu – wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Właściciele lokali mają prawo utworzenia funduszu inwestycyjnego w celu gromadzenia środków na określoną, 
użyteczną dla mieszkańców inwestycję, np. na budowę parkingu, i w związku z tym zawieszenia na ten okres  
wpłaty na fundusz remontowy – wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Siedlcach (wyrok z dnia 16.12.2014 r., 
sygn. I C 576/14).

Do remontu potrzebna uchwała 

Fundusz inwestycyjny we wspólnocie

P owódka wniosła o  uchylenie uchwał 
wspólnoty mieszkaniowej w przedmio-
cie zasadności poniesienia przez członka 

wspólnoty na jej rzecz nakładów i w sprawie 
proporcjonalnego zwrotu przez pozostałych 
członków wspólnoty nakładów poczynionych 
przez niego na nieruchomość wspólną. Sąd 
Okręgowy w  Warszawie uchylił wszystkie 
zaskarżone uchwały.

Zdaniem Sądu Okręgowego zaskarżone 
uchwały są niezgodne z prawem i naruszają 
zasady prawidłowego zarządzania nieruchomo-
ścią wspólną, jak również naruszają interesy 
powodów. Jak wynika z materiału dowodowe-
go, nakłady na nieruchomość wspólną zostały 
poniesione przez jednego z właścicieli bez po-
przedzającej uchwały wspólnoty mieszkanio-
wej, wyrażającej zgodę na remont. Zaskarżone 
uchwały przegłosowane zostały co prawda 
większością głosów ale zmierzają jednak do za-
akceptowania wcześniejszych działań poczy-
nionych przez jednego właściciela (bez wiedzy 
pozostałych członków wspólnoty) w zakresie 
podjętego i przeprowadzonego remontu, ponie-
sionych w tym zakresie nakładów i wydatków 
na nieruchomość wspólną.

Zdaniem Sądu Okręgowego postępowanie 
członka zarządu wspólnoty, akceptujące dzia-
łania tego typu jednego członka wspólnoty, 
jest niezgodne z  prawem i  narusza zasady 

prawidłowego zarządzania nieruchomością 
wspólną.

Art. 22 ustawy o własności lokali (UWL) wy-
maga, dla podjęcia przez zarząd czynności prze-
kraczającej zakres zwykłego zarządu, uchwały 
właścicieli określającej zarówno zakres remon-
tu, jak i jego koszt i źródło finansowania oraz 
upoważniającej zarząd wspólnoty do zawiera-
nia umów z potencjalnymi wykonawcami robót 
remontowych. Tymczasem uchwały takiej nie 
było, a  wszelkie czynności w  tym zakresie 
podejmował jeden z właścicieli.

W ocenie Sądu najistotniejsze w niniejszej 
sprawie było to, czy przed wszczęciem prac 
podjęta była uchwała w  zakresie remontu, 
nakładów i wydatków związanych z remontem. 
W związku z tym, że taka uchwała nie zosta-
ła podjęta, zaskarżone uchwały − zdaniem 
Sądu − podlegały uchyleniu jako niezgodne 
z  prawem i  naruszające zasady prawidłowe-
go zarządzania nieruchomością wspólną, jak 
również interesy powodów i innych właścicieli.

Apelację od powyższego orzeczenia wniosła 
wspólnota mieszkaniowa jednak Sąd Apela-
cyjny w Warszawie uznał, że apelacja pozba-
wiona jest uzasadnionych podstaw prawnych 
i jako taka podlega oddaleniu. Zgodnie z art. 22 
ust. 2 ustawy o własności lokali do podjęcia 
przez zarząd czynności przekraczającej zakres 
zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała wła-

ścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie 
tej czynności. Opierając się na systemowej 
wykładni tego sformułowania za oczywistą 
musi uchodzić ta okoliczność, że zgoda winna 
odnosić się do – co najmniej w  przybliżeniu 
– określonej czynności. Jedynie zakres przed-
miotowy czynności uwidoczniony w  treści 
uchwały pozwala stwierdzić, w jakim zakresie 
zgoda członków wspólnoty została wykonana 
i czy organ zarządzający wspólnotą z czynności 
tej się należycie wywiązuje. Niedopełnienie 
obowiązku doprecyzowania czynności powo-
duje, że sens i  istota zgody staje się jedynie 
iluzoryczna. Niedookreślone działanie wymyka 
się wszelkiej kontroli członków wspólnoty, 
którzy nie mogą powołać się na niezgodność 
prac zarządu ze zgodą, jaką wyrazili (tak Sąd 
Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z  dnia 6 
marca 2013 r., sygn. akt I A Ca 860/12). Brak 
uchwały określającej zakres prac remonto-
wych, zakładany koszt tych prac, zasady po-
noszenia kosztów remontu, jak również ewen-
tualny wybór wykonawcy remontu, prowadzi 
do wniosku, że zaskarżone uchwały spełniają 
przesłankę określoną w art. 25 ust. 1 UWL jako 
naruszającej zasady prawidłowego zarządzania 
nieruchomością wspólną i  naruszają interes 
powodów, obciążając ich obowiązkiem zapłaty 
kosztów nie znajdujących oparcia w uchwale, 
co do zasad ponoszenia kosztów remontu.  

W   pozwie wniesionym przeciwko 
wspólnocie mieszkaniowej wła-
ściciel wniósł o uchylenie uchwał 

w  sprawie zawieszenia wpłat na fundusz re-
montowy i  utworzenia funduszu inwestycyj-
nego na budowę parkingu. Sąd jednak oddalił 
pozew. Przypomniał, że wynikające z  art. 25 
ustawy o  własności lokali (UWL) uprawnie-
nie każdego z właścicieli lokali do zaskarżenia 

uchwały wspólnoty jest jednym z elementów 
uprawnień współwłaścicieli do sprawowania 
zarządu. Tym niemniej, skuteczność tego żą-
dania uzależniona jest od wykazania jednej 
z przesłanek wskazanych w powyższym prze-
pisie, a więc wykazania, że zaskarżona uchwała 
jest niezgodna z przepisami prawa lub umową 
współwłaścicieli (przy czym o  sprzeczności 
z  prawem można mówić także wtedy, gdy 

uchwała z  formalnego punktu widzenia nie 
narusza żadnego przepisu, lecz jest niekorzystna 
z gospodarczego albo osobistego punktu widze-
nia), albo że narusza ona zasady prawidłowego 
zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny 
sposób narusza interesy właściciela. Zgod-
nie z art. 13 ust. 1 UWL właściciel powinien 
uczestniczyć w  kosztach zarządu związanych 
z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Przepis 
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Wysokość zaliczek jest ustalana w oparciu o przewidywane roczne koszty zarządu. Nie wyklucza to jednak 
sytuacji, w której dojdzie do konieczności poniesienia wyższych wydatków aniżeli założono i w konsekwencji 
powstanie potrzeba podjęcia w czasie trwania roku obrachunkowego uchwały o dopłacie brakującej różnicy  
– wynika z wyroku Sadu Apelacyjnego w Warszawie (sygn. akt I ACa 329/13).

Jednorazowa dopłata  
do funduszu remontowego

art. 14 wymienia, co składa się na te koszty, 
a  wśród przykładowego wyliczenia znajdują 
się wydatki na remonty i bieżącą konserwację. 
UWL nie zawiera zasad tworzenia funduszu 
remontowego, jak również nie wynika z  niej, 
iż jego wyodrębnienie jest obligatoryjne. We 
wspólnocie nieruchomości fundusz taki może 
być wyodrębniony, a następnie zawieszony.

W ocenie Sądu uchwała w tym zakresie jest 
zgodna z prawem. Uchwały są formą udziału 
właścicieli w  zarządzaniu nieruchomością, 
wyrazem ich woli i oprócz spraw, w których 
muszą być podjęte, jakie wylicza ustawa, 
mogą być podjęte w  każdej innej sprawie, 
jaką właściciele lokali uznają za ważną. Sąd 
Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 12 
lipca 2006 r. (w sprawie I ACa 183/06) wyraził 

pogląd, iż właściciele mogą podjąć każdą 
uchwałę, która dotyczy spraw wspólnoty oraz 
nie pozostaje w  sprzeczności z  porządkiem 
prawnym i  zasadami współżycia społeczne-
go. W  ocenie Sądu właściciele lokali w  ra-
mach swojego uczestnictwa w  zarządzaniu 
nieruchomością mogli podjąć taką uchwałę 
i zawiesić wpłaty na tzw. fundusz remontowy. 
Odwołując się do poglądu, iż właściciele mogą 
podjąć każdą uchwałę, która dotyczy spraw 
wspólnoty oraz nie pozostaje w sprzeczności 
z porządkiem prawnym i zasadami współży-
cia społecznego, Sąd uznał, iż także w spra-
wie utworzenia funduszu inwestycyjnego 
właściciele mogli podjąć uchwałę. Uchwała 
ta w ocenie Sądu nie narusza zasad prawidło-
wego zarządzania nieruchomością wspólną, 

jak również interesów powoda. Środki dotych-
czas gromadzone na funduszu remontowym 
są gromadzone na funduszu inwestycyjnym. 
Uczestniczenie we wspólnocie mieszkaniowej 
tworzonej przez wszystkich właścicieli, z ko-
nieczności musi wiązać się z ograniczeniem 
praw każdego z  właścicieli lokali na rzecz 
interesu wspólnego. Uchwały podejmowane 
są większością głosów i  w  przedmiotowej 
sprawie taka większość została uzyskana. 
W  ocenie Sądu powód nie wykazał, aby 
uchwała ta naruszała jego interesy, by była 
dla niego niekorzystna. Okoliczność, iż je-
mu utwardzenie „nie jest potrzebne”, gdyż 
ma garaż pozostaje bez znaczenia wobec woli 
większości. Sąd uznał powództwo o uchylenie 
uchwał za bezzasadne i je oddalił.   

Żaden przepis ustawy o własności loka-
li (UWL) nie nakazuje, aby wspólnota 
z decyzją o dodatkowej dopłacie czekała 

aż do zakończenia roku. Przeciwnie, powin-
na na bieżąco korygować tę wysokość, czy 
to w formie jednorazowej dopłaty do zaliczki, 
czy też poprzez ustalenie nowej wysokości 
zaliczki na przyszłość – wynika z wyroku Sądu 
Apelacyjnego w Warszawie.

Miasto jest członkiem wspólnoty mieszka-
niowej, w  której odbyło się zebranie właści-
cieli lokali, którego przedmiotem było między 
innymi głosowanie nad uchwałą w  sprawie 
jednorazowej wpłaty na fundusz remontowy. 
Podjęcie uchwały uzasadnione było pilnymi po-
trzebami remontowymi nieruchomości. Miasto 
zaskarżyło uchwałę ale Sąd Okręgowy oddalił 
powództwo. Zdaniem sądu wspólnota miesz-
kaniowa może, na podstawie art. 22 ust. 3 pkt 
3 UWL, decydować o wysokości zaliczek, bądź 
konieczności dopłaty do nich. Wysokość zali-
czek jest ustalana w oparciu o przewidywane 
roczne koszty zarządu, i co do zasady, ustalana 
jest na przyszłość, tj. po zakończeniu roku obra-
chunkowego. Nie wyklucza to jednak sytuacji, 
w  której dojdzie do konieczności poniesienia 
wyższych wydatków aniżeli założono i w konse-
kwencji powstanie potrzeba podjęcia w czasie 
trwania roku obrachunkowego uchwały o do-

płacie brakującej różnicy. Żaden przepis UWL 
nie nakazuje, aby wspólnota z decyzją o dodat-
kowej dopłacie czekała aż do zakończenia roku. 
Przeciwnie, powinna na bieżąco korygować 
tę wysokość, czy to w  formie jednorazowej 
dopłaty do zaliczki, czy też poprzez ustalenie 
nowej wysokości zaliczki na przyszłość. Nie 
można zgodzić się ze stanowiskiem, że wspól-
nota nie miała prawa obciążać właścicieli jed-
norazową wpłatą na fundusz remontowy.

Miasto wniosło apelację od wyroku ale Sąd 
Apelacyjny w  Warszawie uznał, że apelacja 
nie jest zasadna. Zgodnie z art. 13 ust. 1 UWL, 
właściciele lokali tworzący wspólnotę mieszka-
niową, obok wydatków związanych z utrzyma-
niem swoich lokali, obowiązani są uczestniczyć 
w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem 
nieruchomości wspólnej. Na pokrycie tych kosz-
tów obowiązani są uiszczać zaliczki w  formie 
bieżących opłat. Art. 15 ust. 1 UWL zobowiązuje 
właścicieli lokali do uiszczania tych zaliczek, 
płatnych z góry do 10 dnia każdego miesiąca. 
Przepis ten ma charakter bezwzględnie obowią-
zujący, co oznacza między innymi, że zaliczki 
muszą być płacone w stosunku miesięcznym, 
a nie w innych okresach np. kwartalnych, pół-
rocznych czy rocznych. Ustawodawca zatem, 
z mocy bezwzględnie obowiązującego przepisu, 
nadał zaliczkom charakter świadczeń okreso-

wych miesięcznych, płatnych z  góry do 10. 
każdego miesiąca, co zbliża je do świadczeń 
czynszowych. Jest to zrozumiałe skoro mają 
one pokrywać okresowe, najczęściej konieczne 
do poniesienia co miesiąc, wydatki na kosz-
ty zarządu nieruchomością wspólną. Nadanie 
zaliczkom charakteru świadczeń okresowych, 
jak wskazał Sąd Najwyższy w  wyroku z  dnia 
8 października 2008 r., (V CSK 133/08), ma za-
pewnić płynną bieżącą gospodarkę i zarządza-
nie nieruchomością wspólną, bez konieczności 
zaciągania pożyczek lub krótkoterminowych 
kredytów. Ich wysokość ustalana jest uchwałą 
właścicieli (art. 22 ust. 3 pkt 3 UWL). Jeśli 
rzeczywiste koszty zarządu nieruchomością 
wspólną przekraczają koszty planowane wła-
ściciele zobowiązani będą dopłacić brakującą 
różnicę, ponieważ są oni zobowiązani pokryć 
wszystkie koszty związane z utrzymaniem nie-
ruchomości wspólnej w  części nieznajdującej 
pokrycia w  pożytkach i  innych przychodach 
z tej nieruchomości. Jeśli natomiast wpłacone 
przez właścicieli lokali zaliczki przewyższają 
rzeczywiste koszty, nadwyżkę tę właściciele 
lokali mogą albo zaliczyć na poczet zaliczek 
należnych za okresy następne, albo nadwyżkę 
tę należy zwrócić właścicielom lokali (każdemu 
w odpowiedniej, ułamkowej części). 

/Red./
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Z punktu widzenia ustawy z 1994 r. Prawo budowlane istotne jest to, czy zamierzenie inwestycyjne dotyczy 
eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą 
wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Dysponowanie nieruchomością  
na cele budowlane

Nie ma znaczenia czy zarząd wykonywany 
przez spółdzielnię mieszkaniową, o  któ-
rym mowa w art. 27 ust. 2 USM, obej-

muje czynności przekraczające zakres zwykłego 
zarządu, tym bardziej, że roboty budowlane mogą 
obejmować nie tylko remont, ale także przebudo-
wę w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego 
(PB), jeżeli dotyczą eksploatacji i  utrzymania 
nieruchomości wspólnej, zarówno co do części 
budynku, jak i urządzeń budowlanych, o których 
mowa w art. 3 pkt 9 PB.

Eksploatacja

NSA w  swoich rozważaniach wskazał jed-
noznacznie, że eksploatacja i utrzymanie takiej 
nieruchomości wspólnej obejmuje wszelkiego 
rodzaju roboty budowlane, które służą prawi-
dłowej eksploatacji i  utrzymaniu substancji 
budynkowej, co oznacza, że spółdzielnia miesz-
kaniowa wykonująca zarząd nieruchomością 
wspólną ma tytuł prawny do dysponowania 
tą nieruchomością na cele budowlane, w zakre-
sie robót budowlanych, które służą eksploatacji 
i utrzymaniu części budynku i urządzeń objętych 
współwłasnością. W konsekwencji, roboty bu-
dowlane mogą obejmować nie tylko remont, ale 
także przebudowę w rozumieniu Prawa budow-
lanego, jeżeli dotyczą eksploatacji i utrzymania 
nieruchomości wspólnej, zarówno co do części 
budynku, jak i urządzeń budowlanych, o których 
mowa w art. 3 pkt 9 PB.

Budowa i charakter robót

Przedmiotem spornej inwestycji jest wprowa-
dzenie jednolitego systemu dostarczania ciepłej 
wody, stanowiącego jeden wspólny system, 
obejmujący budynki wielorodzinne w  całości. 
W  sytuacji zatem, gdy cała instalacja dostar-
czania ciepłej wody użytkowej stanowi jednolity 
układ obiegu czynnika grzewczego, wówczas 
instalacja ta, jako całość, stanowi część nieru-
chomości wspólnej a  charakter robót budow-
lanych w tym przypadku mieści się w zakresie 
pojęcia eksploatacji budynku. 

Podobnie stanowi pogląd NSA w analogicznej 
sprawie (wyrok z 9 listopada 2016 r., sygn. akt II 
OSK 259/15) stwierdzający, że inwestor posiada 

Przemysław Gogojewicz

samodzielny tytuł do dysponowania nierucho-
mością na cele budowlane, bez konieczności 
uzyskania zgody właścicieli lokali mieszkalnych, 
stanowiących odrębny przedmiot własności.

Zarządca i wytyczne

Zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 PB pozwole-
nie na budowę może być wydane wyłącznie 
temu, kto złożył oświadczenie pod rygorem 
odpowiedzialności karnej, o  posiadanym pra-
wie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. Przepis art. 3 pkt 11 PB stanowi, 
że przez prawo to należy rozumieć tytuł prawny 
wynikający z  prawa własności, użytkowania 
wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania 
robót budowlanych. Prawo to należy zatem 
oceniać według prawa cywilnego.

Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność 
kilku osób, a  tylko jeden ze współwłaścicieli 
ubiega się o pozwolenie na budowę, może być 
ono wydane tylko tej osobie, która wystąpiła 
z  wnioskiem w  tej sprawie i  która dysponu-
je zgodą pozostałych współwłaścicieli, jeżeli 
zgoda ta jest wymagana. W przypadku braku 
wymaganej zgody pozostałych współwłaścicieli 
inwestor, którego udziały w nieruchomości sta-
nowią co najmniej połowę, może zwrócić się 
do sądu powszechnego o wydanie orzeczenia, 
które zastąpi tę zgodę (art. 199 KC). Postano-
wienie sądu stanowi wówczas tytuł prawny 
do dysponowania nieruchomością na cele bu-
dowlane wyłącznie w  granicach określonych 
w tym postanowieniu, wyznaczających zakres 
robót budowlanych.

Roboty a zarządca

Zgodnie z  art. 4 ust. 4 USM właściciele 
lokali niebędący członkami spółdzielni są obo-
wiązani uczestniczyć w  pokrywaniu kosztów 
związanych z eksploatacją i utrzymaniem nie-
ruchomości wspólnej. Pożytki i inne przychody 
z  nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu 
wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzy-
maniem, a w części przekraczającej te wydat-
ki przypadają właścicielom, i proporcjonalnie 

do ich udziałów w nieruchomości wspólnej (art. 
5 ust. 1 USM).

Właściciele lokali niebędący członkami spół-
dzielni mają obowiązek świadczenia na fundusz 
remontowy zasobów mieszkaniowych, który jest 
przeznaczony na pokrycie kosztów gospodarki 
zasobami mieszkaniowymi (art. 6 ust. 3 USM).

Również Prawo budowlane nakłada na właści-
ciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiąz-
ki w zakresie użytkowania i utrzymania obiektu 
budowlanego, a  w  szczególności utrzymania 
obiektu w należytym stanie technicznym i es-
tetycznym, nie dopuszczając do nadmierne-
go pogorszenia jego właściwości użytkowych 
i sprawności technicznej (art. 5 ust. 2 PB).

Z punktu widzenia Prawa budowlanego kry-
terium oceny, czy spółdzielnia mieszkaniowa 
posiada tytuł prawny do dysponowania nieru-
chomością wspólną na cele budowlane, wy-
nikający ze współwłasności i  wykonywanego 
przez spółdzielnię z mocy ustawy zarządu nie-
ruchomością wspólną, jest to, czy zamierzenie 
inwestycyjne dotyczy eksploatacji i  utrzyma-
nia nieruchomości wspólnej, którą stanowią 
części budynku i  urządzenia, które nie służą 
wyłącznie do użytku właściciela poszczególnego 
lokalu. Eksploatacja i utrzymanie nieruchomości 
wspólnej obejmuje wszelkiego rodzaju roboty 
budowlane, które służą prawidłowej eksploatacji 
i  utrzymaniu substancji budynkowej, zarówno 
remont, jak i przebudowę w rozumieniu przepi-
sów Prawa budowlanego części budynku bądź 
urządzeń budowlanych.

W przytoczonym wyroku planowane prace 
dotyczą przebudowy systemu dostarczania ciepłej 
wody użytkowej z gazowego na wodę podgrzaną, 
co mieści się w  zakresie pojęcia eksploatacji 
substancji budynkowej. Zmiana ta dotyczy zatem 
kwestii związanych z eksploatacją budynku miesz-
kaniowego i tak rozumiana wymaga zapewnienia 
jego mieszkańcom ciepłej wody użytkowej. 

Podstawa prawna

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 
w  Warszawie z  dnia 16 lutego 2018  r. (OSK 
1029/16) – Dysponowanie nieruchomością 
na cele budowlane w  przypadku spółdzielni 
mieszkaniowych 
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Patronatem merytorycznym objęły konkurs organizacje branżowe: 
  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Zarządców 
Nieruchomości EKSPERT, 

  Polska Federacja Organizacji Zarządców, Administratorów  
i Właścicieli Nieruchomości, 

  Polska Federacja Rynku Nieruchomości, 
  Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych,
  Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości,
  Narodowa Agencja Poszanowania Energii,
  Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Regulamin i ankieta dostępne są  
na www.administrator24.info

organizuje III edycję konkursu: 
 
ZARZĄDCA ROKU 
– LIDER RYNKU 
NIERUCHOMOŚCI

Laureaci zostaną wyłonieni spośród najprężniej 
działających firm zarządzających nieruchomościami, 
nieobawiających się poddania ocenie zewnętrznej, 
obiektywnej komisji. 

Wysoko oceniać będziemy zaangażowanie w działalność 
na rzecz zarządzanych nieruchomości, śledzenie 
najnowszych trendów w różnych dziedzinach, wdrażanie 
nowości technicznych i działań na rzecz ekologii oraz 
otwartość i przejrzystość procedur i standardów.

Każdy z laureatów będzie miał prawo do używania 
zastrzeżonego znaku „Zarządca Roku 2018 – Lider 
Rynku Nieruchomości” w swoich materiałach firmowych 
i promocyjnych.

Laureaci wyłonieni zostaną w następujących katego-
riach:

  firmy małe (zatrudniające do 10 osób), 
  firmy średnie (zatrudniające od 11 do 25 osób), 
  firmy duże (zatrudniające powyżej 25 osób),
  zarządzanie zasobami publicznymi (ZGN-y i TBS-y).

Regulamin i ankieta dostępne są  
na www.administrator24.info

KONTAKT:
Sabina Augustynowicz
Grupa Medium Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa
tel. 22 512 60 93 

e-mail: redakcja@administrator24.info
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Nakazy określone w art. 66 Prawa budowlanego (PB) obligują do usunięcia nieprawidłowości dotyczących 
samego obiektu budowlanego. Jednakże w sytuacji, gdy zły stan techniczny lokalu oddziałuje na cały obiekt, 
możliwe jest nałożenie obowiązku wykonania określonych robót budowlanych w lokalu. W takim przypadku 
chodzi o roboty, które mają na celu utrzymanie w należytym stanie obiektu budowlanego jako całości lub 
jego części.

Kiedy nadzór budowlany może  
żądać ekspertyzy?

W   toku prowadzonego postępowania 
organ nadzoru budowlanego może 
także w drodze postanowienia dowo-

dowego, wydanego na podstawie art. 62 ust. 3 
w zw. z art. 81c ust. 2 PB, na które stronie będzie 
przysługiwało zażalenie, zażądać od podmiotu, 
na którym ciążą obowiązki określone w art. 61 pkt 
1 PB, przedstawienia odpowiedniej ekspertyzy 
– wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 listopada 
2017 r. (sygn. akt II SA/Wr 374/17), w którym 
WSA wypowiedział się na temat możliwości 
nałożenia obowiązku wykonania określonych 
robót budowlanych w  lokalu bądź w  lokalach 
i dopuszczalności zażądania przez organ przedsta-
wienia odpowiedniej ekspertyzy od właściciela 
lub zarządcy obiektu.

Niebezpieczny stan techniczny

Zgodnie z art. 66 ust. 1 PB w przypadku stwier-
dzenia, że obiekt budowlany:
1. może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpie-

czeństwu mienia bądź środowiska albo
2. jest użytkowany w sposób zagrażający życiu 

lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub 
środowisku, albo

3. jest w nieodpowiednim stanie technicznym, 
albo

4. powoduje swym wyglądem oszpecenie oto-
czenia 

organ nadzoru budowlanego nakazuje, w drodze 
decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowo-
ści, określając termin wykonania tego obowiązku.

W  decyzji, dotyczącej punktów 1−3, organ 
nadzoru budowlanego może zakazać użytkowania 
obiektu budowlanego lub jego części do cza-
su usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 
Decyzja o  zakazie użytkowania obiektu, jeżeli 
występują okoliczności, o których mowa w pkt. 
1 i  2, podlega natychmiastowemu wykonaniu 
i może być ogłoszona ustnie.

Zarządca a decyzja

Decyzja powinna być wydana na podstawie 
zgromadzonego przez organ materiału dowodo-

Przemysław Gogojewicz

wego, stanowiącego podstawę faktyczną roz-
strzygnięcia. Najbardziej miarodajnym i obiek-
tywnym dowodem będą wyniki kontroli obiektu 
budowlanego przedstawione w  protokole jej 
przeprowadzenia i podpisane przez osoby bio-
rące udział w tej czynności. Istotnym dowodem 
może być też ekspertyza  specjalisty.

Ekspertyza powinna zawierać odpowiedni 
opis stwierdzonych nieprawidłowości i wnioski 
co do sposobu ich usunięcia, także − o  ile 
to możliwe − wariantowo. Na podstawie mate-
riału dowodowego zebranego w sprawie, organ 
nadzoru budowlanego wydaje rozstrzygnięcie, 
nie jest przy tym związany wnioskami zamiesz-
czonymi w ekspertyzie.

W toku prowadzonego postępowania organ 
nadzoru budowlanego może także w drodze po-
stanowienia dowodowego, wydanego na pod-
stawie art. 62 ust. 3 w zw. z art. 81C ust. 2, 
na które stronie będzie przysługiwało zażalenie, 
zażądać od podmiotu, na którym ciążą obowiązki 
określone w art. 61 pkt 1, przedstawienia odpo-
wiedniej ekspertyzy.

W praktyce

Przedmiotem postępowania jest stan tech-
niczny budynku mieszkalnego wielolokalo-
wego. W  trakcie postępowania stwierdzono, 
że do przewodu kominowego podłączony jest 
gazowy podgrzewacz wody (w łazience w lokalu 
mieszkalnym) oraz znajdują się otwory wenty-
lacji kuchni i  łazienki, co powoduje zagrożenie 
zdrowia i życia ludzi. Co organ nadzoru budow-
lanego powinien zrobić?

Aby doprowadzić, w wyżej określonym zakre-
sie, do takiego użytkowania budynku, który nie 
zagrażałby życiu lub zdrowiu ludzi, organ nadzoru 
budowlanego obowiązany był wydać nakaz 
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, 
określając termin wykonania tego obowiązku.

Organ, wydając nakaz zamurowania otworów 
wentylacyjnych w kuchni i łazience, doprowa-
dziłby do sytuacji, w której lokal ten zostałby 
pozbawiony całkowicie wentylacji, co narusza 
przepisy § 51 i  § 147 pkt 2 rozporządzenia 
w sprawie warunków technicznych, jakim po-

winny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie 
(DzU z 2015 r. poz.1422).

Zgodnie z  § 51 ww. rozporządzenia budy-
nek i pomieszczenia powinny mieć zapewnioną 
wentylację lub klimatyzację, stosownie do ich 
przeznaczenia. Natomiast zgodnie z pkt. 2 § 147 
ww. rozporządzenia, wentylację mechaniczną 
lub grawitacyjną należy zapewnić w  pomiesz-
czeniach przeznaczonych na pobyt ludzi bez 
otwieranych okien, a  także w  innych pomiesz-
czeniach, w których ze względów zdrowotnych, 
technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne 
jest zapewnienie wymiany powietrza.

Przedstawiona sytuacja dotyczy budynku wie-
lolokalowego, w którym funkcjonuje wspólnota 
mieszkaniowa powstała z mocy prawa. Komin 
zaś stanowi część wspólną budynku. O  spo-
sobie przeznaczenia przewodów kominowych 
decyduje więc wspólnota, a  nie pojedynczy 
właściciel lokalu mieszkalnego, ani tym bardziej 
organ nadzoru budowlanego. To, czy przewód 
kominowy jest przewodem spalinowym, czy też 
wentylacyjnym, musi wynikać z decyzji o pozwo-
leniu na budowę albo o przeznaczeniu przewodu 
kominowego i  przypisaniu go do konkretnego 
lokalu mieszkalnego do użytkowania.

Konkluzja

Artykuły 61 i 66 Prawa budowlanego odnoszą się 
do obiektów budowlanych, a nie lokali znajdujących 
się w tych obiektach, a nakazy określone w art. 66 
mogą dotyczyć usunięcia nieprawidłowości same-
go obiektu. Wprawdzie przepisy nie wykluczają 
nałożenia obowiązku wykonania określonych robót 
również w lokalu czy lokalach, ale tylko wówczas 
gdy zły stan techniczny lokalu oddziaływałby na ca-
ły obiekt. Art. 66 ust. 1 pkt 1 PB ma zastosowanie 
wówczas, gdy organ nadzoru budowlanego stwier-
dza, że nieodpowiedni stan techniczny obiektu 
narusza wymagania wynikające z obowiązujących 
przepisów i tylko wtedy może nakładać obowiązek 
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

Podstawa prawna

Prawo budowlane (DzU z 2016 poz. 290)
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Utrzymanie kamienic zabytkowych w dobrej kondycji technicznej oraz obniżenie kosztów ich eksploatacji 
wymaga realizacji działań modernizacyjnych zgodnych z polskimi przepisami oraz wytycznymi 
konserwatorskimi.

Obiekty zabytkowe a Prawo 
budowlane 

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków [1] 
zabytek to nieruchomość, jej część lub zespół 
nieruchomości będąca dziełem człowieka lub 
związana z  jego działalnością i  stanowiąca 
świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, 
której zachowanie leży w interesie społecznym 
ze względu na posiadaną wartość historyczną, 
artystyczną lub naukową. Obiekty tego typu 
są wpisane do rejestru prowadzonego przez 
wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Ustawa o ochronie zabytków w art. 5 nakła-
da na właściciela obowiązek prowadzenia prac 
konserwatorskich, restauratorskich i robót bu-
dowlanych przy zabytku oraz zabezpieczenia 
i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak 
najlepszym stanie. Prace konserwatorskie 
zostały zdefiniowane jako działania mające 
na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji 
zabytku, zahamowanie procesów jego de-
strukcji oraz dokumentowanie tych działań. 
Natomiast prace restauratorskie jako działania 
mające na celu wyeksponowanie wartości 
artystycznych i estetycznych zabytku, w tym, 
jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub 
odtworzenie jego części, oraz dokumento-
wanie tych działań. Z  kolei roboty budow-
lane to według ustawy roboty budowlane 
w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, 
podejmowane przy zabytku lub w  otoczeniu 
zabytku [1].

Wywiązanie się z  tych obowiązków przez 
właściciela wymaga zastosowania się do zapi-
sów ustawy Prawo budowlane [2] i uzyskania 
pozwolenia na budowę lub dokonania zgło-
szenia na roboty budowlane wykonywane 

mgr inż. Michał Drozdowicz, dr inż. Marta Laska
Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska

w  obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. 
Do dokumentacji technicznej konieczne jest 
dołączenie odpowiedniego pozwolenia właści-
wego wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
wydane na podstawie przepisów o  ochronie 
zabytków. Warto zaznaczyć, że w  zależności 
od zakresu ochrony konserwatorskiej opiece 
może podlegać cały budynek lub tylko jego 
obudowa zewnętrzna.

Obiekty zabytkowe 
a oszczędność energii

Przepisy polskie i  europejskie obligują 
sektor budowlany do przestrzegania coraz 
bardziej rygorystycznych norm dotyczących 
zużycia energii przez budynki. Wynikają one 
z  faktu negatywnego wpływu tego sektora 
na środowisko naturalne i  dotyczą nie tylko 
nowo powstających obiektów, ale także tych 
remontowanych. Poziom zużycia energii prze-
kłada się również bezpośrednio na wielkość 
kosztów eksploatacyjnych budynku, co ma du-
że znaczenie dla ich użytkowników. Dlatego 
tak ważnym etapem usprawnień w  budyn-
kach istniejących, również zabytkowych, jest 
ich termomodernizacja. Może ona dotyczyć 
docieplenia przegród, wymiany stolarki czy 
uszczelnienia obudowy budynku, jak i montażu 
wysokosprawnych instalacji budynkowych. 
Niejednokrotnie (w  zależności od zakresu 
planowanych prac) działania te wymagają 
pozwolenia na budowę.

Ograniczenia konserwatorskie 
przy termomodernizacji

Wojewódzki konserwator zabytków każ-
dorazowo definiuje warunki i  wytyczne dla 
możliwych działań w  budynku zabytkowym, 
przy czym największym wyzwaniem jest uzy-
skanie pozwolenia na przeprowadzenie termo-
modernizacji. Obiekty tego typu mają zwykle 
bogato zdobione fasady czy ciekawe kształty 
ścian i okien, dlatego podejmowane działania 
modernizacyjne muszą uwzględniać ich war-

tość historyczną lub artystyczną. Dzieli się 
je na cztery klasy pod względem ograniczeń 
konserwatorskich.

W pierwszej klasie znajdują się obiekty za-
bytkowe z partiami wymagającymi szczególnej 
ochrony. Budowle takie zachowują oryginalne 
wyprawy i  detale architektoniczne, a  możli-
wość przeprowadzenia termomodernizacji jest 
w ich przypadku ograniczona.

Do drugiej klasy można zakwalifikować 
obiekty zabytkowe z  partiami niewymagają-
cymi szczególnej ochrony. W budynkach tych 
nie zostały zachowane oryginalne wyprawy 
lub detale architektoniczne, większe są zatem 
możliwości termomodernizacji.

Trzecia klasa to obiekty o charakterze zabyt-
kowym charakteryzujące się wartościowymi 
walorami architektonicznymi lub o potencjal-
nym znaczeniu historycznym albo zabytkowym, 
ale też obiekty niezabytkowe, które znajdują się 
na chronionych obszarach architektonicznych. 
Termomodernizacja takich obiektów jest dużo 
łatwiejsza i  możliwe są różne warianty jej 
przeprowadzania.

Do ostatniej klasy zalicza się pozostałe bu-
dowle o charakterze niezabytkowym, zapew-
niające największą swobodę wyboru warian-
tów termomodernizacyjnych.

W  celu poprawy energochłonności obiek-
tów stosuje się izolowanie cieplne przegród, 
wymianę stolarki, zabezpieczenie przeciwwil-
gociowe, modernizację instalacji grzewczych 
oraz rozwiązania bazujące na rekuperacji ciepła 
wentylacyjnego [7]. Wymagania, które należy 
spełnić, prowadząc działania termomoderniza-
cyjne, zdefiniowano w rozporządzeniu w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i  ich usytuowanie [3]. 
Dotyczą one izolacyjności cieplnej przegród 
budowlanych, powierzchni okien oraz wypo-
sażenia technicznego.

Na polskim rynku istnieje szereg rozwiązań 
technicznych, dzięki którym termomodernizacja 
może zostać sprawnie przeprowadzona również 
w  budynkach zabytkowych, z  zachowaniem 
wszelkich walorów estetycznych obiektów.

Termomodernizacja  
budynków zabytkowych

ABSTRAKT

Artykuł omawia proces termomoderni-
zacji budynków zabytkowych w zakresie 
przepisów budowlanych i analizuje 
różne warianty rozwiązań technicznych 
dla zabytkowych kamienic.
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Obiekty zabytkowe  
a Prawo budowlane

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo budow-
lane [2] do obowiązków właścicieli obiektów 
budowlanych, oprócz utrzymania ich w  na-
leżytym stanie technicznym i  estetycznym 
oraz użytkowania zgodnie z  przeznaczeniem 

i wymaganiami ochrony środowiska, należy 
sprawdzanie stanu technicznego instalacji 
gazowych oraz przewodów kominowych 
(dymowych, spalinowych i  wentylacyj-
nych) przynajmniej raz do roku, a raz na 5 lat 
sprawdzanie stanu technicznego i  przydat-
ności do użytkowania obiektu, jego estetyki 
i otoczenia.

Jeżeli w budynku poddawanym przebudowie 
lub przedsięwzięciu służącemu poprawie efek-
tywności energetycznej siedzibę ma jednostka 
sektora finansów publicznych, przepisy zaleca-
ją zastosowanie urządzeń wykorzystujących 
energię odnawialną oraz technologii, które po-
zwalają na realizację budynków o  korzystnej 
charakterystyce energetycznej (co w przypad-
ku obiektów zabytkowych nie zawsze może 
zostać spełnione). W pozostałych przypadkach, 
decydując się na termomodernizację budynku, 
w którym docieplone zostanie ponad 25% ścian 
zewnętrznych, trzeba spełnić wymagania mini-
malne dotyczące energooszczędności i ochrony 
cieplnej przewidziane w przepisach techniczno-
-budowlanych dla przebudowy budynku.

W  przypadku robót budowlanych prowa-
dzonych w budynkach zabytkowych działania 
te nie mogą naruszać przepisów i wytycznych 
ochrony konserwatorskiej. Wojewódzki konser-
wator zabytków musi wydać postanowienie 
dotyczące wniosku o pozwolenie na budowę 
lub rozbiórkę obiektów budowlanych w ciągu 
30 dni od dnia doręczenia dokumentu. Prze-
kroczenie tego terminu uznawane jest za brak 
zastrzeżeń do przedstawionych we wniosku 
rozwiązań projektowych. W  przypadku skła-
dania dokumentacji w  formie zgłoszenia nie 
ma takiej konieczności.

Obiekty zabytkowe  
a warunki techniczne

W  rozporządzeniu w  sprawie warunków 
technicznych [3], które jest aktem wykonaw-
czym do ustawy Prawo budowlane, jasno okre-
ślone zostały parametry, które muszą spełniać 
obiekty nowo powstające, modernizowane, 
przebudowywane i rozbudowywane, bez wska-
zania, czy obiekt znajduje się pod ochroną 
konserwatorską, czy nie. Przepisy te definiują 
wymagania odnośnie do poziomu izolacyjności 
cieplnej przegród – maksymalnych współczyn-
ników przenikania ciepła oraz poziomów roczne-
go zapotrzebowania na nieodnawialną energię 
pierwotną (EP) na różne cele.

Maksymalne wartości współczynnika prze-
nikania ciepła zostały zdefiniowane dla trzech 
progów czasowych, tj. 2014, 2017 i  2021, 
z zastrzeżeniem, że budynki zajmowane lub bę-
dące w posiadaniu władz publicznych powinny 
spełniać wymogi zdefiniowane dla 2021 roku 
już w 2019.

Do minimalnych wymagań należy również 
roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nie-
odnawialną energię pierwotną do ogrzewania 
c.o., wentylacji, chłodzenia i c.w.u. oraz oświe-
tlenia. Wartość ta zdefiniowana jest graniczną 
wielkością wskaźnika EP wyrażoną w kWh/(m2 
rok), która, co ważne, musi być spełniona tylko 
dla obiektów nowo budowanych. W przypadku 
przebudowy budynku wystarczy, że zostaną 

Lp.
Rodzaj przegrody 

i temperatury w pomieszczeniu

Współczynnik przenikania 
ciepła UC(max) [W/(m2 K)]

od 1.01.2017 (od 1.01.2021)

1 Ściany zewnętrzne:
a) przy ti ≥ 16°C
b) przy 8°C ≤ ti ≤ 16°C
c) przy ti < 8°C

0,23 (0,20)
0,45
0,90

2
Ściany wewnętrzne:
a)  przy Δti ≥ 8°C oraz oddzielające pomieszczenia ogrzewane od 

klatek schodowych i korytarzy
b) przy Δti < 8°C
c)  oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego

1,00

bez wymagań

0,30

3 Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości:
a)  do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na 

głębokości co najmniej 20 cm
b)  powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia 

i zaizolowania

1,00

0,70

4 Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych bez wymagań

5 Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami 
lub nad przejazdami:
a) przy ti ≥ 16°C
b) przy 8°C ≤ ti ≤ 16°C
c) przy ti < 8°C

0,18 (0,15)
0,30
0,70

6 Podłogi na gruncie:
a) przy ti ≥ 16°C
b) przy 8°C ≤ ti ≤ 16°C
c) przy ti < 8°C

0,30
1,20
1,50

7 Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi i stropy 
międzykondygnacyjne:
a) przy ti ≥ 16°C
b) przy 8°C ≤ ti ≤ 16°C
c) przy ti < 8°C

1,00
bez wymagań

0,25

8 Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i stropy 
międzykondygnacyjne:
a) przy ti ≥ 16°C
b) przy 8°C ≤ ti ≤ 16°C
c) przy ti < 8°C

1,00
bez wymagań

0,25

Tabela 1.  Wartości współczynnika przenikania ciepła UC(max) dla ścian, dachów, stropów 
i stropodachów we wszystkich rodzajach budynków [3]. W nawiasach wartości graniczne 
od 1.01.2021

Rodzaj budynku

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika 
EPH+W na potrzeby ogrzewania, wentylacji 
oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej

od 1 stycznia 2017 od 1 stycznia 2021*)

Budynek mieszkalny:  a) jednorodzinny 
b) wielorodzinny

95
85

70
65

Budynek zamieszkania zbiorowego 85 75

Budynek użyteczności publicznej:
a) opieki zdrowotnej
b) pozostałe

290
60

190
45

Budynek gospodarczy, magazynowy i produkcyjny 90 70

*) Od stycznia 2019 r. – w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością.

Tabela 2.  Przykładowe graniczne wartości współczynnika EP dla budynków mieszkalnych (na potrzeby 
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej) [3]
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spełnione wymagania izolacyjności cieplnej przegród oraz minimalnej 
powierzchni okien [3].

Należy zaznaczyć, że modernizowane obiekty zabytkowe nie muszą 
spełniać wymagań granicznego wskaźnika EP. Dodatkowo od przytoczonych 
obostrzeń dotyczących poziomu izolacyjności cieplnej można uzyskać od-
stępstwo i kontynuować prace budowlane, jeśli projektant wykaże, że sto-
sując dostępne metody techniczne, nie ma możliwości spełnienia wymagań 
bez naruszania przepisów budowlanych i wytycznych konserwatorskich.

Obiekty zabytkowe a świadectwo charakterystyki 
energetycznej

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków [4] podaje, że wła-
ściciel lub zarządca budynku lub jego części, (…) podlegającego ochronie 
na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie 
musi sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej w przypadku 
sprzedaży czy wynajmu lokalu [4]. Przepisy te odnoszą się jednak do świa-
dectwa charakterystyki energetycznej, czyli dokumentu o  konkretnej 
formie, a nie samych obliczeń charakterystyki energetycznej.

Dlaczego tak ważna jest różnica między tymi pojęciami? Otóż zapisy 
rozporządzenia w  sprawie szczegółowego zakresu i  formy projektu 
budowlanego [5] w § 11 pkt 2 definiują zawartość opisu technicznego 
projektu. Rozporządzenie to wskazuje, że opis powinien zawierać charak-
terystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami do-
tyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku 
i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość 
techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich 
charakterystyki energetycznej, określającą w zależności od potrzeb: (…)
b) (…) właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych 

oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych,
c) parametry sprawności energetycznej instalacji (…) mających wpływ 

na gospodarkę energetyczną budynku,
d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budow-

lanym rozwiązania budowlane i  instalacyjne spełniają wymagania 
dotyczące oszczędności energii zawarte w  przepisach techniczno-
-budowlanych.
Bardzo ważny jest punkt 12, który nakazuje przeprowadzenie analizy 

możliwości zastosowania alternatywnych wysokosprawnych systemów 
zaopatrzenia budynku w energię i ciepło z określeniem rocznego zapotrze-
bowania na energię użytkową na bazie przepisów dotyczących obliczania 
charakterystyki energetycznej, a także wykonanie obliczeń optymalizacyj-
no-porównawczych [5].

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że w przypadku prowadze-
nia prac budowlanych w obiektach zabytkowych maksymalne wielkości 
wskaźnika EP zdefiniowane w  warunkach technicznych [3] nie muszą 
zostać spełnione. Nie jest też wymagane sporządzenie świadectwa cha-
rakterystyki energetycznej, jednak obliczenia energetyczne w  projekcie 
budowlanym powinny zostać zgodnie z  rozporządzeniem w  sprawie 
zakresu i formy projektu budowlanego wykonane i zamieszczone w opisie 
technicznym.

Nowelizacja dyrektywy EPBD

W dniu 9 lipca 2018 roku weszła w  życie nowelizacja dyrektywy 
unijnej EPBD. Ze względu na niewystarczające efekty działań podję-
tych w kierunku obniżenia energochłonności obiektów i  stosowania 
OZE, nowelizacja kładzie nacisk na renowację istniejących zasobów 
budowlanych oraz krótko- i długoterminowe strategie w kierunku ich 
dekarbonizacji. Ze względu na zmiany w przepisach unijnych, w najbliż-
szej przyszłości prawdopodobnie będziemy mogli się spodziewać zmian 
i zaostrzeń również w polskich przepisach budowlanych. 
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Ocieplenie budynku 
zabytkowego

Rynek materiałów i technologii obejmuje 
szereg technik docieplania budynków, jednak 
w przypadku obiektów zabytkowych metody 
te muszą uwzględniać przede wszystkim 
wytyczne konserwatora zabytków, który 
nie wyraża zgody na zewnętrzne docieplenie 
obiektu mającego zdobione fasady (oprócz 
stosowania tynków ciepłochronnych), chyba 
że od strony podwórza lub z zastosowaniem 
różnorakich metod ociepleń od wewnątrz.

Przykład przeprowadzonej 
termomodernizacji

Poniżej przedstawiono wyniki analiz przy-
kładowych metod termomodernizacji zabyt-
kowej, sześciokondygnacyjnej kamienicy 
o  powierzchni użytkowej 2222 m2. Oprócz 
wariantu bazowego zdefiniowano trzy spo-
soby docieplenia obiektu.

Budynek zlokalizowany jest w  II strefie 
klimatycznej. Wariant bazowy definiuje jego 
parametry w  stanie istniejącym. Wariant 
I obejmuje docieplenie ścian od wewnątrz, 
stropu i dachu oraz wymianę stolarki okien-
nej, tak żeby spełnić warunki maksymalnych 
współczynników przenikania ciepła (wg WT 
2017). W wariancie II przeanalizowano do-

cieplenie budynku podobnie jak w przypadku 
pierwszym, jednak zamiast styropianu jako 
materiał docieplający zastosowano weł-
nę mineralną. Ostatni wariant (III) obrazuje 
sytuację, w  której lokatorzy nie wyrażają 
zgody na docieplenie ścian od wewnątrz, 
natomiast konserwator zabytków zgadza się 
na docieplenie ścian od zewnątrz, jedynie 
od strony podwórza.

Na rys. 1 zestawiono wartości współczyn-
ników przenikania ciepła U  [W/(m2 K)] dla 
wszystkich wariantów oraz wartości mak-
symalne dla 2017 roku zgodnie z  rozporzą-
dzeniem w sprawie warunków technicznych 
[3]. Ściany zewnętrzne od SZ_1 do SZ_3 
mają zdobienia (brak możliwości ocieplenia 
od zewnątrz), SZ_4 to ściana od podwórza.

Osiągnięcie zgodnych z  rozporządzeniem 
w  sprawie warunków technicznych [3] 
wartości współczynników przenikania cie-
pła wiązało się ze zwiększeniem grubości 
przegród, a tym samym w wariantach I i II 
ze zmniejszeniem powierzchni użytkowej 
mieszkań. Wstępnie przeprowadzona analiza 
wykluczyła ryzyko wystąpienia powierzch-
niowej kondensacji pary wodnej.

Docieplenie przegród miało wpływ 
na zmniejszenie obciążenia cieplnego obiek-
tu, a  tym samym jego energochłonności. 
Wyniki obliczeń cieplnych zestawiono w ta-
beli 3. Metoda obliczania projektowego 

Jed- 
nostki

W. 
bazowy

I 
wariant

II  
wariant

III  
wariant

Podstawowe wyniki obliczeń budynku

Projektowa strata ciepła przez przenikanie kW 102,3 83,3 83,5 92,0

Projektowe obciążenie cieplne budynku kW 152,4 123,4 124,0 142,2

Wskaźnik projektowego obciążenia cieplnego

Wskaźnik odniesiony do powierzchni W/m2 68,6 60,7 61,5 64,0

Tabela 3. Obciążenie cieplne obiektu dla wszystkich wariantów

Rys. 1. Wielkości współczynników przenikania ciepła U [W/(m2K)] dla wszystkich 
wariantów oraz maksymalne dla 2017 roku zgodnie z rozporządzeniem [3]

obciążenia cieplnego budynku uwzględnia 
wentylacyjną stratę ciepła.

Przykładowa analiza ocieplenia kamienicy 
wykazała, że wykonując prace od wewnątrz, 
można uzyskać zmniejszenie strat ciepła 
o ponad 20% w stosunku do stanu istnieją-
cego. Efektem ubocznym takich działań jest 
zmniejszenie powierzchni użytkowej budyn-
ku o ok. 8%, a kubatury o 19,5%. Zmniejsze-
nie projektowanego obciążenia cieplnego 
w ostatnim wariancie wyniosło tylko ok. 7%, 
ale nie przyczyniło się do zmniejszenia po-
wierzchni użytkowej pomieszczeń.

Docieplanie obiektów zabytkowych po-
zytywnie wpływa na obniżenie obciążenia 
cieplnego budynku, a  tym samym jego 
energochłonność. Niezbędny jest jednak 
odpowiedni wybór takich technologii i  roz-
wiązań technicznych, które uzyskają apro-
batę zarówno konserwatora zabytków, jak 
i właścicieli obiektu. 
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Renowacja zawilgoconych ścian oraz 
sklepień w obiektach zabytkowych 
wymaga ścisłej współpracy fachowców 
z różnych branż − m.in. konserwatora, 
konstruktora, mykologa budowlanego, 
specjalisty od zabezpieczeń prze-
ciwwilgociowych. Proponowane przez 
nich zalecenia powinny uwzględniać 
zarówno obowiązujące wymogi konser-
watorskie, jak również plany inwestora związane ze sposobem użytkowania 
obiektu po zakończeniu prac remontowych. 

RENOWACJA ZAWILGOCONYCH MURÓW
Przed podjęciem decyzji dotyczących renowacji zawilgoconych ścian należy 
wykonać badania określające poziom zawilgocenia podłoża. Uzyskane wyniki 
pozwalają na ocenę nie tylko poziomu zawilgocenia przegród, ale dodatko-
wo dają nam cenne informacje dotyczące przyczyn zawilgocenia. Niestety 
często nie dostrzega się różnicy pomiędzy skutkami zawilgocenia, 
a jego przyczynami. Wykonawcy bardzo często próbują maskować 
zawilgocenia murów zamiast usunąć przyczynę tych zawilgoceń. Zawilgo-
cenia mogą być spowodowane m.in. przez uszkodzone pokrycia dachowe, 
nieszczelne obróbki blacharskie, niewłaściwie ukształtowane spadki terenu 
wokół budynku, uszkodzenia starych powłok izolacyjnych, podciąganie kapi-
larne wody czy też kondensację pary wodnej. Po zdiagnozowaniu przyczyn 
zawilgocenia prace renowacyjne należy zawsze rozpocząć od wyeliminowa-
nia źródła zawilgocenia.

Izolacja pionowa zewnętrzna
Zewnętrzne przeciwwilgociowe izolacje ścian piwnicznych proponujemy 
wykonywać z bitumicznej masy uszczelniającej BD 1K. Jest to 
jednoskładnikowa masa bitumiczno-polimerowa służąca do wykonywania 
trwale elastycznych, grubowarstwowych powłok hydroizolacyjnych. Powłoka 
izolacyjna BD 1K może być nakładana zarówno ręcznie, jak i maszynowo.

Wtórna izolacja pozioma 
W przypadku gdy zachodzi konieczność wykonania wtórnej izolacji poziomej, 
zwanej często przeponą poziomą, zabezpieczającej mur przed podciąga-
niem kapilarnym wilgoci, zalecamy wykonać izolację metodą iniekcji przy 
użyciu kremu iniekcyjnego IC. Przeponę w zależności od sytuacji 
należy wykonać powyżej poziomu terenu lub powyżej posadzki piwnicznej. 
Do wykonywania przepony poziomej stosujemy krem iniekcyjny IC. 
Produkt ten dostarczany jest w postaci gotowej do użycia i ma konsystencję 
żelu. Zużycie kremu iniekcyjnego IC wynosi ok. 0,9 l/m² przekroju poziome-
go muru. Krem iniekcyjny quick-mix wtłaczamy do nawierconych otworów 
(o średnicy 12 mm) przy użyciu lancy iniekcyjnej. Po zakończeniu iniekcji 
otwory należy zaślepić zaprawą cementową na głębokość 2-3 cm.

Renowacja murów zasolonych
Kolejnym istotnym elementem diagnostyki muru poddawanego renowa-
cji powinno być określenie stopnia zasolenia podłoża. Badanie powinno 
obejmować jakościową, jak również ilościową analizę zasolenia. Chlorki, 
siarczany i azotany należą do tzw. szkodliwych soli budowlanych. Wnikają 
w strukturę muru wraz z opadami atmosferycznymi oraz wodami gruntowy-
mi. W miejscach, w których na powierzchni muru następuje odparowanie 
wody, sole krystalizują się. Podczas tego procesu powstają kryształki soli, 
które zwiększając objętość powodują widoczną gołym okiem destrukcję 
tynku. Tynki zasolone powinny zostać skute, a powierzchnia muru starannie 
oczyszczona. Na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć tynki renowa-
cyjne składające się najczęściej z kilku warstw. Tynki renowacyjne to tynki 
o dużej porowatości, dzięki temu są w stanie magazynować krystalizujące 
sole. Tynki renowacyjne wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
gwarantują nawet na kilkanaście lat estetyczny wygląd otynkowanej elewacji.  
 

REKOMENDUJE

OPRACOWAŁ MACIEJ NOCOŃ
kierownik Działu Zarządzania Produktem 
quick-mix

RENOWACJA OBIEKTÓW  
ZABYTKOWYCH
Tynkowanie budynków zabytkowych tynkami renowacyjnymi poprawia nie tylko ich 
walory estetyczne, zwiększa standard pomieszczeń, ale przede wszystkim pozwala na 
zachowanie obiektów zabytkowych dla przyszłych pokoleń. Poniżej zamieszczamy kilka 
praktycznych porad, które warto uwzględnić przed rozpoczęciem prac remontowych.

Przed rozpoczęciem prac związanych 
z układaniem tynków renowacyjnych 
należy pamiętać o odpowiednim przy-
gotowaniu podłoża. Stare, zwilgocone 
oraz zasolone tynki należy oczywiście 
usunąć, przyjmując zasadę skuwania 
tynków do wysokości minimum 80 cm 
powyżej widocznych śladów zawilgo-
cenia. Podobnie jest ze skorodowaną, 

zasoloną zaprawą murarską. Następnie powierzchnie ścian należy starannie oczyścić, 
usunąć niezwiązane z podłożem resztki zapraw i luźne fragmenty muru. W przypadku 
zaobserwowania na powierzchniach ścian porażeń biologicznych takich jak: grzyby, grzy-
by-pleśnie, glony, mchy i porosty oczyszczone powierzchnie należy nasączyć odpowiednio 
dobranymi preparatami biobójczymi np.: APE-FR lub APE-SL.

Nie wolno także pominąć obrzutki, która pełni bardzo ważną rolę − zwiększa przyczep-
ność tynku renowacyjnego do starego podłoża, dodatkowo wzmacnia stare podłoże oraz 
częściowo wyrównuje jego chłonność. Do wykonywania warstwy sczepnej pod tynki reno-
wacyjne firma quick-mix zaleca stosowania obrzutki natryskowej SAN-V. Zaprawa 
ta produkowana jest przy użyciu kruszywa o uziarnieniu 0-4 mm oraz cementu odpornego 
na korozję siarczanową. Zgodnie z PN-EN 998-1 oznaczona jest jako GP CS IV. Zaprawy 
SAN-V zwiększa przyczepności tynku renowacyjnego do podłoża oraz nie ogranicza dyfuzji 
pary wodnej. Może być nakładana ręcznie bądź maszynowo.

Po związaniu obrzutki można przystąpić do nakładania renowacyjnego tynku 
podkładowego. Do wykonywania renowacyjnych tynków podkładowych firma quick-mix 
zaleca stosowanie tynku renowacyjnego SAN-A. Tynk ten nie zawiera dodatków 
hydrofobizujących, nie ogranicza dyfuzji pary wodnej oraz posiada porowatość > 45%, 
idealnie nadaje się do stosowania na podłożach silnie zasolonych. Zgodnie z PN-EN 998-1 
produkt ten oznaczony jest jako R CS II.

Tynk renowacyjny nawierzchniowy jest ostatnią z obligatoryjnych warstw systemu 
tynków renowacyjnych. Powinien być nakładany na związanej i stwardniałej warstwie tynku 
podkładowego, wymaga to zachowywania odpowiednich przerw technologicznych pomiędzy 
poszczególnymi warstwami tynku. Zadaniem tynku renowacyjnego nawierzchniowego jest 
magazynowanie szkodliwych soli budowlanych oraz nadanie otynkowanej powierzchni odpo-
wiedniej faktury. Do wykonywania tynku renowacyjnego nawierzchniowego firma quick-mix 
zaleca stosowanie tynku renowacyjnego SAN-1 o uziarnieniu 0-1 mm lub tynku 
renowacyjnego SAN-4 o uziarnieniu 0-4 mm. Oba tynki posiadają właściwości hydrofo-
bowe. Zgodnie z PN-EN 998-1 oba tynki oznaczono jako R CS II.

Bardzo ważnym elementem prac związanych z tynkami renowacyjnymi są powłoki ma-
larskie, które powinny charakteryzować się wysoką paroprzepuszczalnością. Zalecamy 
malowanie tynków renowacyjnych dyfuzyjną farbą silikatową LK 300 lub elewa-
cyjną farbą silikonową Q 360.

Zastosowanie kompleksowego sytemu tynków renowacyjnych quick-mix 
oraz przestrzeganie zasad stosowania gwarantuje pełen sukces prac 
renowacyjnych. Wieloletnia odporność tynków na działanie soli oraz 
suche pozbawione wykwitów powierzchnie ścian to główne powody 
stosowania tynków renowacyj-
nych. Tynkowanie budynków 
zabytkowych tynkami re-
nowacyjnymi poprawia 
nie tylko ich walory 
estetyczne, zwiększa 
standard pomieszczeń, 
ale przede wszystkim 
pozwala na zacho-
wanie obiektów 
zabytkowych dla 
przyszłych 
pokoleń.

quick-mix Spółka z o.o.
ul. Nyska 36, 57-100 Strzelin

tel.: 71 392 72 20, faks: 71 392 72 23
info@quick-mix.pl, www.quick-mix.pl

Fot. quick-mix: Zamek w Szydłowcu po renowacji materiałami quick-mix
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Działania związane z termomodernizacją wielorodzinnych budynków mieszkalnych są dość powszechne 
i generują znaczące oszczędności. Skąd wziąć pieniądze na kompleksową termomodernizację oraz jak 
przygotować się do inwestycji?

Termomodernizacja wielorodzinnych bu-
dynków mieszkalnych z wykorzystaniem 
dopłat z  Funduszu Termomodernizacji 

i  Remontów BGK jest dość powszechnym 
działaniem, podnoszącym komfort cieplny 
mieszkańców i zmniejszającym koszty ogrze-
wania i ciepłej wody użytkowej. Od początku 
działania tego systemu termomodernizacji 
kompleksowej poddano niemal 40 tysię-
cy budynków, w  tym ok. 60% należących 
do wspólnot mieszkaniowych, a  reszta 
należała do zasobów spółdzielni mieszka-
niowych1).

Z kolei analiza danych statystycznych wska-
zuje, że w  ok. połowie domów wielorodzin-
nych, powstałych do roku 1985, zaizolowano 
przegrody zewnętrzne choć niekoniecznie 
w sposób optymalny. Te działania, jak pokazuje 
analiza Instytutu Efektywności Energetycz-
nej, powodują, że całkowite zużycie energii 
na ogrzewanie budynków w Polsce nie rośnie 
i jest stosunkowo niewysokie2).

Jak sfinansować inwestycję? 

Zarządcy nieruchomości dobrze sobie radzą 
z  przygotowaniem i  przeprowadzeniem ter-
momodernizacji budynków. Natomiast nie 
zawsze dokonują kompleksowego przeglądu 
budynku w celu zidentyfikowania wszelkich 
możliwości zmniejszenia wydatków na ener-
gię. A  tkwią one w  kilku pomijanych dzia-
łaniach termomodernizacyjnych, w  zużyciu 
energii elektrycznej oraz wykorzystaniu OZE.

Niewiele jest przykładów budynków wielo-
rodzinnych w  Polsce, gdzie przeprowadzono 
takie kompleksowe modernizacje. Wynikało 
to z  braku zachęt ze strony państwa. Nato-
miast przyznanie Polsce przez UE środków 
na poprawę efektywności energetycznej 

1 Por. materiały z Forum finansowania efektywności 
energetycznej, 30 listopada 2017 r.: https://ec.europa.eu/
energy/sites/ener/files/documents/019_2.1_tomasz_ma-
kowski_agnieszka_starczewska_seif_warsaw_30-11-17.pdf 

2 Patrz: http://bpie.eu/wp-content/uploads/2016/01/
BPIE_Financing-building-energy-in-Poland_PL.pdf 

mgr Andrzej Rajkiewicz
dr inż. Dorota Kowalska
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

przyniosło dopłaty do kompleksowej ener-
getycznej modernizacji budynków. Są one 
powiązane z  pożyczkami niskooprocento-
wanymi, które są już dostępne w woj. wiel-
kopolskim, za pośrednictwem Banku Gospo-
darstwa Krajowego, a niedługo można będzie 
z nich skorzystać za pośrednictwem banków 
komercyjnych w innych województwach. Fi-
nansowaniu w formie tych pożyczek podlega 
kompleksowa modernizacja energetyczna 
budynków związana, m.in. z:
• ociepleniem budynku,
• wymianą okien, drzwi zewnętrznych,
• przebudową systemów grzewczych (wraz 

z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), 
systemów wentylacji i klimatyzacji,

• instalacją OZE w modernizowanych energe-
tycznie budynkach (w tym z zastosowaniem 
kogeneracji),

• instalacją systemów chłodzących (w  tym 
również z OZE),

• wymianą oświetlenia na energooszczędne,

• systemami monitorowania i  zarządzania 
energią,

• finansowaniem opracowanych audytów 
energetycznych, jako kluczowych elemen-
tów projektu.
Ponadto w wielu województwach dostępne 

są instrumenty finansowe w postaci pożyczek 
preferencyjnych z  Wojewódzkich Funduszy 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
z  przeznaczeniem na działania w  zakresie 
ochrony powietrza. Władze wielu samorządów 
w Polsce organizują też konkursy na dotacje, 
np. do instalacji odnawialnych źródeł energii.

Program kompleksowej 
modernizacji energetycznej

Potrzebny przegląd energetyczny

Warto zatem przygotować się do skorzy-
stania z  tej nowej oferty, przeprowadzając 

Trendy w modernizacji energetycznej
wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Mirosław Gorczyca
dr hab. n. ekon.

Efekty – dodatkowe atuty funduszu

• współpraca z ponad 26 tys. beneficjentów

• 13 996 mln zł – wartość realizowanych w programie 
inwestycji

• 11 136 mln zł – wartość udzielonych kredytów z premią

• ponad 40 tys. przedsięwzięć realizowanych w pro-
gramie

• ponad 2 239 mln zł – wartość przyznanych przez BGK 
dopłat z budżetu państwa

• umożliwienie poprawy jakości substancji mieszka-
niowej

• poprawa wizerunku osiedli stanowiących istotne części 
miasta

• zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

Wnioski o premię wg  
typu inwestora

Wspólnota mieszkaniowa  
– 24 901 szt.

Spółdzielnia mieszkaniowa  
– 14 076 szt.

5%

33%

PAŃSTWOWY BANK ROZWOJU

58%

3% 1%

Osoba fizyczna – 2 256 szt.

JST – 1 439 szt.

Inny inwestor – 452 szt.

TBS – 76 szt.

Rys. 1. 95% wniosków to realizacja prac w budynkach wielorodzinnych, 3% w budynkach użyteczności publicznej  /mat. BGK/
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przegląd energetyczny budynku. Różni się on 
tym od przeglądu okresowego, że skupia się 
wyłącznie na tych elementach budynku, które 
mają wpływ na zużycie energii na wszystkie 
cele.

Pierwszym elementem takiego przeglądu jest 
sporządzenie bilansu zużycia i kosztów ener-
gii na podstawie faktur od dostawców paliw, 
energii i wody za cały rok. Przykładową struk-
turę takiego bilansu przedstawiono na rys. 2–3.

Diagramy z rys. 2 i 3 pokazują, że choć udział 
zużycia energii elektrycznej na cele wspólne 
w  budynku mieszkalnym wielorodzinnym nie 
jest wysoki, to jednak jej koszt sięga 5%, 
a  wspólnie z  kosztem wody zimnej i  ciepłej 
zużywanej przez mieszkańców przekracza 50% 
kosztów całkowitych wszystkich mediów. 
Ta analiza pokazuje zatem, gdzie warto szukać 
oszczędności.

Ocena elementów budynku

Dlatego, kolejnym krokiem do stworzenia 
programu kompleksowej modernizacji energe-
tycznej budynku jest przeprowadzenie szcze-
gółowych oględzin wszystkich elementów 
mających wpływ na zużycie energii i wody.

Nie istnieje prawny standard takiej oceny, ale 
praktyka i  obserwacje audytorów energetycz-
nych wskazują na wiele elementów budynku, 
które powinny zostać poddane takiej ocenie. 
Ocenę można przeprowadzić w kierunku od da-
chu do piwnic lub odwrotnie, przyjmując za punkt 
wyjścia, czy dany element oceny jest w stanie 
zadowalającym, czy też wymaga poprawy.

Do tego kroku oceny stosuje się listę spraw-
dzającą, wykorzystującą metodę 0–1:
• Stan dokumentacji technicznej
• Dach – zamontowana instalacja PV, zain-

stalowane nasady kominowe, ocieplenie 

kominów, ocieplenie dachu/stropodachu/
stropu poddasza

• Przegrody zewnętrzne – wymieniona stolarka 
okienna i drzwiowa w częściach wspólnych 
i w lokalach, ocieplenie ścian zewnętrznych, 
sprawdzenie przegród badaniem termowi-
zyjnym

• Spełnienie wymagań ppoż.
• Instalacja c.o. (jest/brak); skład: zawory 

termostatyczne, podpionowe, izolacja po-
ziomów, podzielniki/ciepłomierze

• Instalacja c.w.u. (jest/brak); skład: zawory 
regulacyjne, izolacja poziomów, wodomierze

• Wentylacja – przyjęte rozwiązania: grawi-
tacyjna bez nawiewników, grawitacyjna 
z nawiewnikami, mechaniczna, odzysk cie-
pła z wentylacji, odzysk ciepła z wentylacji 
do instalacji c.w.u.

• Instalacja elektryczna: wymienione napędy 
dźwigów wind, wymienione oświetlenie 
klatek schodowych i  piwnic, czujki ruchu, 
czujnik zmierzchu, stan tablicy elektrycznej, 
ograniczenie mocy biernej, zamontowany 
monitoring

• Przyziemie: wejście do budynku z  wiatro-
łapem, ocieplenie stropu w  piwnicy/nad 
garażem, ocieplenie ścian cokołu, ocieplenie 
ścian w  gruncie, zastosowane odwodnie-
nie budynku, odpowiednia opaska wokół 
budynku

• Węzeł ciepłowniczy: wymieniony/modernizo-
wany/nowy, wyposażony w wymiennik c.o. 
typu......., wyposażony w wymiennik c.w.u. 
typu......., zmodernizowane/wymienione 
pompy, automatyka pogodowa i  regulacja, 
zastosowany system zarządzania energią

• Kocioł............, wymieniony/modernizowany/
nowy, wyposażony w  zasobnik niskoener-
getyczny, wyposażony w  zasobnik starego 
typu, zmodernizowane/wymienione pompy, 
automatyka pogodowa i regulacja

• Instalacja zimnej wody: 
napędy w  hydroforni, wypo-
sażenie w  armaturę wodo- 
oszczędną.

Po przejściu całego budynku, 
często w gronie zaproszonych 
fachowców, można przejść 
do formułowania zaleceń, które 
mogą dotyczyć zarówno działań 
wymaganych np. prawem oraz 
zalecanych, i tych – które wyni-
kają z oceny stanu techniczne-
go lub rachunku opłacalności.

Wśród tych działań należy 
rozróżnić te, które wymagają 
przygotowania w formie audy-
tu energetycznego, ekspertyzy 
ppoż., dokumentacji projekto-
wych od tych, które można 
realizować bez takich przygo-
towań.

Po przeprowadzeniu przeglądu i  uzyskaniu 
decyzji właścicieli budynku o  przystąpieniu 
do tak kompleksowej modernizacji budynku, 
należy stworzyć harmonogram jego reali-
zacji i  zbudować strukturę finansowania, 
w oparciu of fundusz remontowy i zewnętrzne 
źródła finansowania preferencyjnego, a nawet 
komercyjnego dla inwestycji szybkozwrotnych.

Działania związane z oszczędnością energii 
elektrycznej i  wody nie generują wysokich 
kosztów, a  oszczędności mogą być znaczą-
ce, często przekraczające 50% aktualnie 
ponoszonych. Dotyczy to głównie wymiany 
oświetlenia na klatkach schodowych i na ze-
wnątrz na źródła w technologii LED, wymianę 
starych napędów pomp wszelkiego rodzaju 
na nowoczesne o  automatycznej regulacji, 
czy też zastosowanie wodooszczędnej arma-
tury w  lokalach mieszkalnych. Coraz bardziej 
atrakcyjne finansowo staje się wykorzystanie 
energii słońca i  wiatru do produkcji energii 
elektrycznej wykorzystywanej na cele wspól-
ne. Dobre rezultaty daje zastosowanie inteli-
gentnego zarządzania zużyciem ciepła na cele 
centralnego ogrzewania.

Wsparcie z zewnątrz

Do realizacji tych działań warto poszukać 
firm oferujących kompleksową obsługę inwe-
stycji. Firma taka powinna w dużym stopniu 
wyręczyć zarząd bądź zarządcę w przygo-
towaniu inwestycji, pozyskaniu finansowa-
nia, zrealizowaniu i rozliczeniu uzyskanych 
środków zewnętrznych. Stopniowo otwiera 
się rynek dla firm, które decydują się na sfi-
nansowanie inwestycji ze środków własnych, 
uzupełnionych finansowaniem zewnętrznym 
i  rozlicznie tych kosztów z  gwarantowanych 
oszczędności energii. Są to przedsiębiorstwa 
usług energetycznych, dość powszechnie dzia-
łające w Europie Zachodniej pod nazwą ESCO 
(Energy Service Company).

W dobie rosnących cen energii i wody, które 
średnio w  Polsce stanowią ok. 20% budżetu 
przeciętnych gospodarstw domowych warto 
szukać możliwości ich zaoszczędzenia. Ponad-
to, działania modernizacyjne wykraczające po-
za standardową termomodernizację stanowią 
nowe pole działania dla zarządców nieruchomo-
ści, którzy winni utrzymywać nieruchomości 
w stanie co najmniej niepogorszonym. 

zimna woda 
51 660

26%

c.o. 
508 269

58%

c.w.u. 
354 546

40%

en. el. 
20 600

2%

c.o. 
88 244

44%

c.w.u. 
50 270

25%

en. el. 
10 885

5%

Rys. 2. Struktura kosztów zakupu energii w budynku w zł 

Rys. 3. Struktura zużycia energii w budynku w kWh www.nape.pl
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Dobry ciepłomierz jest możliwie dokładny, bezawaryjny i wyposażony w opcję zdalnego odczytu. 
Jeszcze lepiej, gdy producent dostarcza urządzenie razem z odpowiednim oprogramowaniem, wtedy zarządca 
budynku lub sieci sam może dokonywać odczytów. System może stanowić uzupełnienie inteligentnego 
budynku – takie rozwiązania są możliwe dzięki rozwojowi elektroniki i automatyki procesów.

Żeby podać wartość oddanego przez in-
stalację ciepła, konieczna jest znajomość 
takich parametrów, jak temperatura wo-

dy na zasilaniu i  powrocie oraz jej strumień. 
Koniecznymi zatem elementami układu oprócz 
samego ciepłomierza jest: para czujników tem-
peratury, przetwornik przepływu (przepływo-
mierz) z wyjściami impulsowymi, przed którym 
zamontowany będzie filtr, przelicznik wskazujący 
oraz zawory odcinające.

Zadaniem  przetwornika przepływu  jest 
pomiar strumienia masy lub objętości wody 
i przekazanie tych danych do przelicznika. Czuj-
niki temperatury, w które wyposaża się ciepło-
mierze, składają się z elementu pomiarowego, 
którym jest najczęściej platyna. Zmienia ona 
oporność w  zależności od temperatury (im 
wyższa wartość platyny w czujniku, np. Pt500, 
Pt1000, tym większa dokładność pomiaru).

Ciepłomierze możemy podzielić ze względu na za-
stosowany rodzaj przetwornika przepływu na:
• mechaniczne,
• ultradźwiękowe oraz
• elektromagnetyczne.

Ciepłomierz mechaniczny ma wirnik napę-
dzany strumieniem przepływającej wody. Aby 
zapobiec zakłóceniom transmisji magnetycz-
nej stosuje się np. bezmagnesowe sprzęgła 
transmisji obrotów wirnika, które oparte są 
na indukcji magnetycznej. Jest to rozwiąza-
nie energooszczędne i niedrogie, ale tego ro-
dzaju urządzenie jest jednak najmniej dokładne.

W  przypadku  ciepłomierza ultradźwięko-
wego  pomiar jest dokonywany na podstawie 
prędkości fali przepływającej wody przez znany 
przekrój. Dwa impulsatory emitują sygnały 
ultradźwiękowe w dwóch kierunkach: zgodnym 
z przepływem i przeciwnym do niego. Przepływ 
wyznaczany jest na podstawie różnicy czasu 
propagacji fali w obydwu kierunkach.

Liczniki ultradzwiękowe charakteryzują się 
dużą dynamiką pomiarów, a ze względu na brak 
elementów ruchomych są  mniej narażone 
na awarie.

W  przypadku  elektromagnetycznego  po-
miaru objętości wykorzystuje się różnicę na-
pięcia elektrycznego pomiędzy elektrodami za-
nurzonymi w wodzie. Taki przepływomierz nie 
zawiera wewnętrznych elementów mechanicz-
nych i można go zabudować zarówno poziomo, 

pionowo, jak i  ukośnie. Przepływomierze te 
mają dużą dokładność i stabilność w szerokim 
zakresie pomiarów, ale są stosunkowo drogie.

Inteligentne rozwiązania

Inteligentne ciepłomierze dają oczywiście 
większe możliwości zbierania danych niż kilka 
lat temu i poza odczytem oferują archiwizację 
danych oraz tworzenie raportów o usterkach. 
Dzięki temu usprawniają proces rozliczania me-
diów i ułatwiają zarządzanie siecią.

Ponieważ zdalny odczyt w nowych budyn-
kach jest już właściwie standardem, dodat-
kowo stosuje się technologię M-Bus. W star-
szym budownictwie stosuje się inne rozwiąza-
nia, takie jak wyposażanie liczników w karty 
GPRS, dzięki czemu możliwy jest odczyt danych 
za pomocą sieci internetowej. W budownictwie 
mieszkalnym ważne jest także zabezpieczenie 
liczników przed nielegalnym poborem ciepła. 
Ochrona przed rozmagnesowaniem to obecnie 
już praktycznie standard. Dodatkowym zabez-
pieczeniem jest tzw. „kruche szkło”, które unie-
możliwia ściskanie ciepłomierza, udaremniając 
jedną z metod zatrzymywania licznika.

M-Bus

Sieć magistralna M-Bus pracuje na zasadzie 
master–slave. Liczniki pełnią funkcję węzłów 
(slave) zależnych od węzła (master) zarządza-
jącego siecią. Za pomocą określonego adresu 
wydaje on polecenia do wszystkich węzłów 
lub do poszczególnych wybranych. Centrala 
realizuje także funkcję bramki komunikującej się 
z siecią, np. Ethernet czy WiFi, przesyłając dane 
do komputera czy przenośnego terminala [2].

Wartość odczytana z ciepłomierzy wyświe-
tlana jest bezpośrednio na module lub może być 
przesłana do połączonego z centralą programu. 
Dane gromadzone są w postaci plików umożli-
wiających obróbkę w programach komputero-
wych i sporządzanie rachunków.

Bezprzewodowy M-Bus można podzielić 
na dwa podtypy:
• pierwszy jest wykorzystywany do odczytów 

wykonywanych podczas jazdy samochodem, 
kiedy inkasent zbiera wszystkie dane z modułu 
z włączonym trybem C1 za pomocą terminalu;

• drugi polega na odczycie stacjonarnym, tzn. 
ze wszystkich liczników informacje zbierane 
są w jednym miejscu, do którego dostęp nie 
narusza prywatności mieszkańców budynku 
(tryb OMS).

Smart Metering 

Inteligentny system opomiarowania (SM 
– smart metering) jest konsekwencją wpro-
wadzenia do użytku urządzeń umożliwiających 
zdalny odczyt. Niektórzy producenci urządzeń 
pomiarowych nawiązali współpracę z firmami 
dostarczającymi oprogramowanie, np. z  Mi-
crosoftem. W  jej ramach powstały specjalne 
narzędzia pozwalające wpisywać się w  mię-
dzynarodową politykę oszczędności energii przy 
równoczesnej poprawie jakości jej dystrybucji.

Pojęcie to obecnie głównie kojarzone jest 
z dostarczaniem energii elektrycznej, jednak idea 
może się przenieść również na energię ciepl-
ną oraz zużycie gazu. SM powinien zapewniać 
dokładny pomiar zużycia energii, infrastrukturę 
transmisji danych, a  także środowisko infor-
matyczne służące transmisji, zoptymalizowany 
system fakturowania oraz informacje o bieżącym 
zużyciu energii [1].

Zintegrowany system opomiarowania oparty 
na M-Bus pozwala na pełną kontrolę wydatków, 
co motywuje również konsumentów do mniej-
szego zużycia energii. Monitoring zwiększa też 
jakość świadczenia usług przez dostawcę, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu kosztów pracy w te-
renie. Zbiorcze gromadzenie informacji jest istot-
ne z punktu widzenia pełnej kontroli nad siecią, 
serwisowania oraz zredukowania do minimum 
przypadków kradzieży energii.

Do 2020 r. państwa UE mają wyposażyć 80% 
odbiorców w inteligentne liczniki energii elek-
trycznej i gazu. Przyszłość taka czeka również 
ciepłomierze – na razie rozwiązania te nie wy-
chodzą poza projekty pilotażowe, ale być może 
już niedługo trafią na rynek. 
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energetyce, „Rynek Energii” nr 10/2009

2. Materiały redakcyjne RI: (m.in. firm: Antap, 
Itron, Kamstrup, Mirometr) 
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Nazwa i dane  
teleadresowe  
producenta/
/dystrybutora APATOR POWOGAZ S.A.

ul. Klemensa Janickiego 23/25, 60-542 Poznań
tel. 61 841 81 00, faks 61 847 01 92 

e-mail: handel.powogaz@apator.com;  www.apator.com 

Nazwa typoszeregu ELF  
ciepłomierz kompaktowy

INVONIC H 
ultradźwiękowy licznik ciepła i chłodu

Zdjęcie

Dane techniczne

 � zakres przepływów nominalnych qp: 0,6; 1; 1,5  
i 2,5 m3/h

 � dynamika przepływu minimalnego qii/qp dla pozycji 
zabudowy H-1/100, V-1/50

 � przepływ maksymalny qmax= 2 x qp

 � maks. strata ciśnienia przy qp: Δp = 25 kPa
 � temperatura robocza wody: 0,1–90°C
 � ciśnienie nominalne: 16 barów
 � klasa dokładności: 2 wg PN-EN 1434-1:2007, klasa 

środowiskowa A wg PN-EN 1434
 � średnice nominalne: DN15 i DN20, przyłącze gwin-

towane przetwornika: G¾” i G1”, długość korpusu: 
110 mm dla DN15 i 130 mm dla DN20

 � czujniki temp. Pt500 – jeden montowany w korpusie 
przetwornika, drugi w trójniku montażowym

 � zakres pomiaru temperatury (przelicznik): 1–105°C, 
zakres pomiaru różnicy temperatury: 3–104°C

 � zasilanie bateryjne: 5 lat + 1 rok rezerwy lub  
10 lat + 1 rok rezerwy

 � wyświetlanie i archiwizacja danych dotyczących 
pomiaru zużycia energii, przepływu chwilowego, 
temperatury zasilania i powrotu oraz stanów 
z wejść impulsowych (np. objętości dodatkowych 
wodomierzy), stanów awaryjnych – kody błędów

 � archiwizacja danych w 4 cyklach czasowych:  
2 cykle o ustawianym czasie rejestracji 
(55–1440 min i 60–1440 min) oraz miesięczne 
i roczne, możliwość ustawienia ilości rejestrów dla 
poszczególnych cykli

 � autodiagnostyka, sygnalizowane błędy: wyczer-
pana lub uszkodzona bateria, usterki czujników 
temperatury, ujemna różnica temperatury, zbyt 
duży przepływ, brak impulsu z przetwornika przy 
różnicy temperatury, awaria elektroniki

 � możliwość odczytu radiowego i przewodowego, 
moduły komunikacyjne: radiowy W-M-Bus 868 MHz 
(OMS), M-Bus, M-Bus plus cztery wejścia impulso-
we, 3 wejścia plus wyjście impulsowe 

 � posiada certyfikat MID wg dyrektywy 2004/22/WE

 � zakres przepływów nominalnych qp: 0,6; 1; 1,5; 2,5; 3,5; 
6; 10; 15; 25; 40; 60 m3/h

 � dynamika przepływu minimalnego qi/ qp: 1:100  
(opcja 1:250) dla pozycji montażowej H lub V

 � przepływ maksymalny qmax= 2 x qp

 � strata ciśnienia przy qp: Δp = 1–20 kPa
 � temperatura robocza medium: 5–130°C
 � ciśnienie nominalne: 16 (opcja 25) barów
 � klasa dokładności: 2 wg PN-EN 1434-1:2007, klasa śro-

dowiskowa C wg PN-EN 1434
 � średnice nominalne: DN15; DN20; DN25; DN32; DN40; 

DN50; DN65; DN80; DN100 przyłącze gwintowane prze-
tworników DN15–DN40, kołnierzowe DN40–DN100

 � typ czujników: Pt500 – jeden czujnik montowany  
w korpusie przetwornika, drugi w trójniku montażo-
wym, przewody 1,5 m, dla DN15–DN20

 � czujniki do montażu w osłonach, przewody 3–5 m,  
dla DN25–DN100 i opcja dla DN15–DN20

 � zakres pomiaru temperatury (przelicznik): 0–180°C, 
zakres pomiaru różnicy temperatur: 3–150°C

 � wyświetlacz: 8-pozycyjny
 � zasilanie bateryjne: do 11 lat, możliwość zasilania 

sieciowego
 � rejestry pamięci: 1480 godzinowych, 1130 dobowych, 

36 miesięcznych 
 � rejestrowane dane: energia cieplna i chłodnicza, 

energia dla taryf 1 i 2; objętość z 2 dodatkowych wejść 
impulsowych; maks. moc, maks. przepływ, maks., min. 
i średnie temperatury, zasilania i powrotu, min. różnica 
temperatur; czas pracy bez błędu, kod błędu

 � autodiagnostyka, sygnalizowane błędy: wyczerpana 
bateria, usterka czujników temperatury, brak sygnału/
zapowietrzenie z przetwornika, zły kierunek przepływu, 
za duży przepływ, awaria elektroniki

 � możliwość odczytu radiowego, przewodowego, przez 
złącze optyczne; moduły komunikacyjne: radiowy  
W-M-Bus 868 MHz (OMS), M-Bus, Modbus RTU (RS485), 
BACnet MS/TP (RS485), w standardzie: 2 wejścia/wyjścia 
impulsowe (konfigurowane)

 � posiada certyfikat MID wg dyrektywy 2004/22/WE

Informacje  
dodatkowe

 � precyzyjny, wysokiej klasy licznik ciepła o niewielkich 
rozmiarach, charakteryzujący się nowoczesnym 
wzornictwem, do zastosowań w obiektach mieszka-
niowych, biurowych i usługowych

 � możliwość obrotu przelicznika na przetworniku (kąt 
obrotu 0–360°), możliwość wyświetlania energii w 
jednostkach: GJ (standard) oraz kWh, Gcal

 � zbudowany w oparciu o jednostrumieniowy prze-
twornik przepływu z elektroniczną detekcją obrotu 
wirnika, odporny na zewnętrzne pole magnetyczne 

 � ultradźwiękowy precyzyjny przetwornik przepływu, wy-
soka stabilność parametrów metrologicznych w całym 
okresie eksploatacji do zastosowań w obiektach miesz-
kaniowych, biurowych, usługowych i przemysłowych

 � możliwość odłączenia przelicznika od przetwornika 
i montażu na ścianie

 � pomiar w układach ogrzewania i chłodzenia w wodzie 
oraz w roztworach glikolu etylenowego (maks. 52%) 
i propylenowego (maks. 47%)

 � możliwość wyświetlania energii w jednostkach: GJ (stan-
dard) oraz kWh, Gcal
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Nazwa i dane  
teleadresowe  
producenta/
/dystrybutora

ANTAP GRUPA Sp. z o. o.
ul. Racławicka 30, 05-092 Łomianki
tel. 22 751 52 00, faks 22 751 52 05

e-mail: biuro@antap.pl; www.antap.pl

BMETERS Polska Sp. z o.o.
ul. Główna 60, 51-188 Psary 

tel. 71 388 90 04, faks 71 387 15 37
e-mail: biuro@bmeters.pl; www.bmeters.pl

 
DIEHL Metering Sp. z o.o.

Bażanowice, ul. Cieszyńska 1A, 43-440 Goleszów
tel. 33 851 04 39, faks 33 852 16 75

e-mail: info-dmpl@diehl.com  
www.diehl.com/metering

ISTA Polska Sp. z o.o.
Al. 29 Listopada 155C, 31-422 Kraków

tel. 12 651 01 00, faks 12 651 01 23
e-mail: info@ista.pl; www.ista.pl

Nazwa typoszeregu
SUPERCAL 739 
ciepłomierz / chłodomierz na bazie  
mechanicznego przetwornika przepływu

HYDROCAL M3
ciepłomierz / chłodomierz na bazie  
mechanicznego przetwornika przepływu   

SHARKY 774
ultradźwiękowy ciepłomierz kompaktowy

ULTEGO III SMART
elektroniczny ciepłomierz  
kompaktowy

SENSONIC® II
elektroniczny ciepłomierz  
kompaktowy

Zdjęcie

Dane techniczne

 � zakres przepływów nominalnych  
qp: 0,6; 1,5; 2,5 m3/h 

 � średnica nominalna: DN15 i DN20
 � dynamika przepływu minimalnego:  

qp/qi: 1/100, 1/50 
 � dynamika przepływu maksymalnego: qs/qp: 2/1 
 � strata ciśnienia przy przepływie:  

qp= 0,22–0,24 bara
 � próg rozruchu: 3; 8 l/h
 � zakres pomiaru temperatur: 0–110oC
 � ciśnienie nominalne: 16 barów
 � klasa dokładności: 3 wg EN 1434
 � cykl pomiarowy: ≥ 10 s
 � długość przetwornika: 110 mm; 130 mm
 � możliwość montażu w pozycji pion/poziom
 � czujniki temperatury: Pt 1000 zintegrowane  

bezpośrednio z przelicznikiem, długość 1,5 m, 
średnica 5,2 mm

 � zasilanie: bateria, 6 lat pracy + 1 rok rezerwy lub  
10 lat pracy + 1 rok rezerwy

 � pamięć z ostatnich 18 miesięcy dostępna 
z poziomu wyświetlacza

 � zgodny z dyrektywą MID-2004/22/WE

 � zakres przepływów nominalnych: 0,6; 1,5; 2,5 m³/h
 � dynamika przepływu (H/V): DN15 – 0,6 m3/h – 25/25,  

DN15 – 1,5 m3/h – 50/50, DN20 – 2,5 m3/h – 50/50
 � strata ciśnienia: dla Qp= 0,6 m3/h : ≤ 0,25 bara, dla  

Qp= 1,5 m3/h:  ≤ 0,25 bara, dla Qp= 2,5 m3/h:  ≤ 0,25 bara
 � temperatura pracy: 5–55°C 
 � temperatura składowania: -10–55°C
 � maksymalna moc chwilowa: 650 kW
 � naliczanie ciepła: ΔΘ≥3 K, temp. cieczy: 5–90°C
 � naliczanie chłodu: ΔΘ≥0,2 K, temp. cieczy: 0,2–2°C
 � ciśnienie nominalne: 16 barów
 � przepływ minimalny: DN15 (0,6 m3/h) – 24 l/h, DN15  

(1,5 m3/h) – 30 l/h, DN20 (2,5 m3/h) – 50 l/h 
 � przepływ maksymalny: DN15 (0,6 m3/h) – 1,2 m3/h,  

DN15 (1,5 m3/h) – 3,0 m3/h, DN20 (2,5 m3/h) – 5,0 m3/h 
 � średnica nominalna, klasa dokładności: DN15–DN20  

– 2 klasa,  
 � czujniki temperatur: Pt 1000
 � zakres pomiaru temperatur: ciepło 5–90°C, chłód 2–24°C
 � wyświetlacz: LCD 8 znaków + ikony
 � wskazania: aktualna ilość zużytej energii ciepła/chłodu, 

skumulowana objętość przepływu dla ciepła/chłodu, sku-
mulowana objętość przepływu podłączonych wodomierzy, 
przepływ chwilowy, moc chwilowa, kW, temperatura 
zasilania/powrotu oraz różnica temperatur

 � zasilanie bateryjne: bateria litowa Li-SoCi 2, 3,6 V typ A, 10 lat + 1 
rok

 � rodzaj odczytu: radiowy (W-MBUS zgodnie z OMS), przewo-
dowy (M-BUS lub impuls)

 � zgodny z PN-EN 1434, PN-EN 13757-2/3,  
PN-EN 13757-4 OMS, MID 2004/22/CE 

 � średnica nominalna: DN15, DN20,
 � przepływ nominalny Qp: 0,6/1,5/2,5 m3/h
 � przepływ minimalny Qi:  6/15/25 l/h  

(pion/poziom)
 � przepływ maksymalny Qs: 1,2/3/5 m3/h
 � próg startu (pion/ poziom): 1/2,5/4 l/h
 � maksymalna temperatura pracy: 15–90°C
 � klasa dokładności wg PN EN1434: klasa 2
 � ciśnienie nominalne: 16 barów
 � strata ciśnienia przy Qp: 85/75 /100 mbar
 � komunikacja: radiowa OMS tryb T1 zgodna 

z normą EN13757-4:2013 (wysyłanie telegramu 
co 14 s), M-Bus zgodna z normą EN13757-3:2013

 � zasilanie: 2 x bateria A-Cell 3,6 V SAFT
 � typ czujnika: Pt500  
 � deklaracja CE, zatwierdzenie typu MID    

 � zakres przepływów nominalnych  
qp: 0,6; 1,5 i 2,5 m3/h

 � średnica nominalna: DN15 
 � dynamika przepływu minimalnego:  

qp/qi = 1/100 
 � próg rozruchu poszczególnych wielko-

ści typoszeregu: 2, 4, 6, 10 l/h
 � przepływ maksymalny qs: 1, 2, 3 i 5 l/h
 � ciśnienie nominalne: 16 barów
 � strata ciśnienia przy przepływie  

qp: 0,6 l/h – 16 kPa, 1,5 l/h – 23 kPa,  
2,5 l/h – 24 kPa

 � zakres pomiaru temperatur: 5–150°C
 � rodzaj odczytu: system zdalnego 

odczytu w standardzie M-BUS, radio 
(symphonic® sensor net – za pomocą 
dodatkowego modułu radiowego), 
wyjście impulsowe

 � zasilanie: bateria, żywotność 12 lat
 � rejestr pamięci 15 miesięcy oraz 

dwa ostatnie okresy rozliczeniowe; 
dostępność rejestrów z poziomu 
wyświetlacza; identyfikacja alarmów: 
przepływ wsteczny, powietrze w in-
stalacji, usterka przelicznika, usterka 
czujnika temperatury, usterka prze-
pływomierza

 � zgodny z dyrektywą MID-2004/22/WE

 � zakres przepływów nominalnych  
qp: 0,6; 1,5 i 2,5 m3/h

 � średnica nominalna: DN15, DN20
 � dynamika przepływu minimalnego:  

qp/qi = 1/50
 � próg rozruchu poszczególnych wielkości 

typoszeregu: 3, 4, 6 l/h
 � przepływ maksymalny  

qs: 1, 2, 3 i 5 l/h 
 � ciśnienie nominalne: 16 barów
 � strata ciśnienia przy przepływie  

qp: 0,6 l/h – 16 kPa, 1,5 l/h – 23 kPa,  
2,5 l/h – 24 kPa

 � zakres pomiaru temperatur: 5–150°C
 � rodzaj odczytu: system zdalnego 

odczytu w standardzie M-BUS, radio 
(symphonic® sensor net – za pomocą 
dodatkowego modułu radiowego)

 � zasilanie: bateria, żywotność 12 lat
 � rejestr pamięci 12 miesięcy oraz dwa 

ostatnie okresy rozliczeniowe; dostęp-
ność rejestrów z poziomu wyświetlacza; 
rejestracja maksymalnej miesięcznej 
mocy, przepływu i temperatury; iden-
tyfikacja alarmów: przepływ wsteczny, 
usterka przelicznika, usterka czujnika 
temperatury, usterka przepływomierza, 
przekroczenie terminu legalizacji

 � zgodny z dyrektywą MID-2004/22/WE

Informacje  
dodatkowe

 �  mechaniczny przetwornik przepływu,  
dokładny i wiarygodny pomiar

 � przelicznik wskazujący elektroniczny z dużym, 
czytelnym wyświetlaczem LCD (8 cyfr), 
z możliwością obrotu o 360o i odłączeniem 
od części hydraulicznej – duża elastyczność 
zastosowania licznika w trudnych warunkach 
montażowych

 � moduły komunikacyjne: OPTO, M-Bus, radio, dwa 
wyjścia impulsowe

 � możliwość podłączenia dwóch dodatkowych 
wodomierzy (cw + zw)

 � mechaniczny przetwornik przepływu
 � rejestr pamięci – 26 miesięcy wskazań zużycia ciepła/

chłodu wraz z datami
 � fabrycznie wbudowany Mbus
 � identyfikacja alarmów: 13 alarmów diagnostycznych 

wyświetlanych na wyświetlaczu
 � możliwość podłączenia dwóch wodomierzy  

z nadajnikami impulsów
 � klasa ochrony IP 54 
 � klasa środowiskowa A (E1; M1) 
 � jednostka elektroniczna obracana o 360°
 � gwarancja 5 lat
 � jednostki pomiaru: GJ (opcjonalnie kWh)

 � ultradźwiękowy ciepłomierz kompaktowy odporny 
na brudną wodę oraz osadzanie się kamienia, kon-
strukcja zapewnia dokładny i stabilny pomiar energii 
cieplnej, dowolna pozycja montażu przetwornika 
przepływu, możliwość montażu kalkulatora na 
ścianie, jedyny przetwornik na rynku z możliwością 
regeneracji układu pomiarowego

 � gwarancja: 24 miesiące
 � ciepłomierz ultradźwiękowy idealny do opomiaro-

wania w miejscach o dynamicznym poborze wody 
(np. ciepła woda użytkowa), dwusekundowy czas 
kalkulacji

 � komunikacja przewodowa M-Bus lub bezprze-
wodowa Radio OMS tryb T1 (w zależności od 
wybranej opcji)

 � transmisja radiowa z interwałem 14 s pozwala na 
odczyt liczników w czasie jazdy samochodem

 � licznik o niewielkich gabarytach – całkowita wyso-
kość to zaledwie 54 mm

 � ciepłomierz zbudowany w oparciu  
o ultradźwiękowy przetwornik prze-
pływu

 � brak jakichkolwiek ruchomych ele-
mentów 

 � wysoka dokładność pomiaru, trwały 
i prosty w obsłudze

 � nie są wymagane odcinki proste za 
i przed ciepłomierzem

 � dozwolona dowolna pozycja pracy
 � możliwy montaż przelicznika wskazu-

jącego na przetworniku przepływu lub 
na ścianie

 � bardzo krótki czas reakcji na zmiany 
przepływu i temperatury

 � ciepłomierz zbudowany w oparciu  
o wielostrumieniowy przetwornik 
przepływu

 � wysoka dokładność pomiaru, trwały 
i prosty w obsłudze

 � nie są wymagane odcinki proste za 
i przed ciepłomierzem

 � rozłączna konstrukcja (łatwość instalacji 
i serwisu)

 � możliwy montaż przelicznika wskazu-
jącego na przetworniku przepływu lub 
na ścianie
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Nazwa i dane  
teleadresowe  
producenta/
/dystrybutora

ANTAP GRUPA Sp. z o. o.
ul. Racławicka 30, 05-092 Łomianki
tel. 22 751 52 00, faks 22 751 52 05

e-mail: biuro@antap.pl; www.antap.pl

BMETERS Polska Sp. z o.o.
ul. Główna 60, 51-188 Psary 

tel. 71 388 90 04, faks 71 387 15 37
e-mail: biuro@bmeters.pl; www.bmeters.pl

 
DIEHL Metering Sp. z o.o.

Bażanowice, ul. Cieszyńska 1A, 43-440 Goleszów
tel. 33 851 04 39, faks 33 852 16 75

e-mail: info-dmpl@diehl.com  
www.diehl.com/metering

ISTA Polska Sp. z o.o.
Al. 29 Listopada 155C, 31-422 Kraków

tel. 12 651 01 00, faks 12 651 01 23
e-mail: info@ista.pl; www.ista.pl

Nazwa typoszeregu
SUPERCAL 739 
ciepłomierz / chłodomierz na bazie  
mechanicznego przetwornika przepływu

HYDROCAL M3
ciepłomierz / chłodomierz na bazie  
mechanicznego przetwornika przepływu   

SHARKY 774
ultradźwiękowy ciepłomierz kompaktowy

ULTEGO III SMART
elektroniczny ciepłomierz  
kompaktowy

SENSONIC® II
elektroniczny ciepłomierz  
kompaktowy

Zdjęcie

Dane techniczne

 � zakres przepływów nominalnych  
qp: 0,6; 1,5; 2,5 m3/h 

 � średnica nominalna: DN15 i DN20
 � dynamika przepływu minimalnego:  

qp/qi: 1/100, 1/50 
 � dynamika przepływu maksymalnego: qs/qp: 2/1 
 � strata ciśnienia przy przepływie:  

qp= 0,22–0,24 bara
 � próg rozruchu: 3; 8 l/h
 � zakres pomiaru temperatur: 0–110oC
 � ciśnienie nominalne: 16 barów
 � klasa dokładności: 3 wg EN 1434
 � cykl pomiarowy: ≥ 10 s
 � długość przetwornika: 110 mm; 130 mm
 � możliwość montażu w pozycji pion/poziom
 � czujniki temperatury: Pt 1000 zintegrowane  

bezpośrednio z przelicznikiem, długość 1,5 m, 
średnica 5,2 mm

 � zasilanie: bateria, 6 lat pracy + 1 rok rezerwy lub  
10 lat pracy + 1 rok rezerwy

 � pamięć z ostatnich 18 miesięcy dostępna 
z poziomu wyświetlacza

 � zgodny z dyrektywą MID-2004/22/WE

 � zakres przepływów nominalnych: 0,6; 1,5; 2,5 m³/h
 � dynamika przepływu (H/V): DN15 – 0,6 m3/h – 25/25,  

DN15 – 1,5 m3/h – 50/50, DN20 – 2,5 m3/h – 50/50
 � strata ciśnienia: dla Qp= 0,6 m3/h : ≤ 0,25 bara, dla  

Qp= 1,5 m3/h:  ≤ 0,25 bara, dla Qp= 2,5 m3/h:  ≤ 0,25 bara
 � temperatura pracy: 5–55°C 
 � temperatura składowania: -10–55°C
 � maksymalna moc chwilowa: 650 kW
 � naliczanie ciepła: ΔΘ≥3 K, temp. cieczy: 5–90°C
 � naliczanie chłodu: ΔΘ≥0,2 K, temp. cieczy: 0,2–2°C
 � ciśnienie nominalne: 16 barów
 � przepływ minimalny: DN15 (0,6 m3/h) – 24 l/h, DN15  

(1,5 m3/h) – 30 l/h, DN20 (2,5 m3/h) – 50 l/h 
 � przepływ maksymalny: DN15 (0,6 m3/h) – 1,2 m3/h,  

DN15 (1,5 m3/h) – 3,0 m3/h, DN20 (2,5 m3/h) – 5,0 m3/h 
 � średnica nominalna, klasa dokładności: DN15–DN20  

– 2 klasa,  
 � czujniki temperatur: Pt 1000
 � zakres pomiaru temperatur: ciepło 5–90°C, chłód 2–24°C
 � wyświetlacz: LCD 8 znaków + ikony
 � wskazania: aktualna ilość zużytej energii ciepła/chłodu, 

skumulowana objętość przepływu dla ciepła/chłodu, sku-
mulowana objętość przepływu podłączonych wodomierzy, 
przepływ chwilowy, moc chwilowa, kW, temperatura 
zasilania/powrotu oraz różnica temperatur

 � zasilanie bateryjne: bateria litowa Li-SoCi 2, 3,6 V typ A, 10 lat + 1 
rok

 � rodzaj odczytu: radiowy (W-MBUS zgodnie z OMS), przewo-
dowy (M-BUS lub impuls)

 � zgodny z PN-EN 1434, PN-EN 13757-2/3,  
PN-EN 13757-4 OMS, MID 2004/22/CE 

 � średnica nominalna: DN15, DN20,
 � przepływ nominalny Qp: 0,6/1,5/2,5 m3/h
 � przepływ minimalny Qi:  6/15/25 l/h  

(pion/poziom)
 � przepływ maksymalny Qs: 1,2/3/5 m3/h
 � próg startu (pion/ poziom): 1/2,5/4 l/h
 � maksymalna temperatura pracy: 15–90°C
 � klasa dokładności wg PN EN1434: klasa 2
 � ciśnienie nominalne: 16 barów
 � strata ciśnienia przy Qp: 85/75 /100 mbar
 � komunikacja: radiowa OMS tryb T1 zgodna 

z normą EN13757-4:2013 (wysyłanie telegramu 
co 14 s), M-Bus zgodna z normą EN13757-3:2013

 � zasilanie: 2 x bateria A-Cell 3,6 V SAFT
 � typ czujnika: Pt500  
 � deklaracja CE, zatwierdzenie typu MID    

 � zakres przepływów nominalnych  
qp: 0,6; 1,5 i 2,5 m3/h

 � średnica nominalna: DN15 
 � dynamika przepływu minimalnego:  

qp/qi = 1/100 
 � próg rozruchu poszczególnych wielko-

ści typoszeregu: 2, 4, 6, 10 l/h
 � przepływ maksymalny qs: 1, 2, 3 i 5 l/h
 � ciśnienie nominalne: 16 barów
 � strata ciśnienia przy przepływie  

qp: 0,6 l/h – 16 kPa, 1,5 l/h – 23 kPa,  
2,5 l/h – 24 kPa

 � zakres pomiaru temperatur: 5–150°C
 � rodzaj odczytu: system zdalnego 

odczytu w standardzie M-BUS, radio 
(symphonic® sensor net – za pomocą 
dodatkowego modułu radiowego), 
wyjście impulsowe

 � zasilanie: bateria, żywotność 12 lat
 � rejestr pamięci 15 miesięcy oraz 

dwa ostatnie okresy rozliczeniowe; 
dostępność rejestrów z poziomu 
wyświetlacza; identyfikacja alarmów: 
przepływ wsteczny, powietrze w in-
stalacji, usterka przelicznika, usterka 
czujnika temperatury, usterka prze-
pływomierza

 � zgodny z dyrektywą MID-2004/22/WE

 � zakres przepływów nominalnych  
qp: 0,6; 1,5 i 2,5 m3/h

 � średnica nominalna: DN15, DN20
 � dynamika przepływu minimalnego:  

qp/qi = 1/50
 � próg rozruchu poszczególnych wielkości 

typoszeregu: 3, 4, 6 l/h
 � przepływ maksymalny  

qs: 1, 2, 3 i 5 l/h 
 � ciśnienie nominalne: 16 barów
 � strata ciśnienia przy przepływie  

qp: 0,6 l/h – 16 kPa, 1,5 l/h – 23 kPa,  
2,5 l/h – 24 kPa

 � zakres pomiaru temperatur: 5–150°C
 � rodzaj odczytu: system zdalnego 

odczytu w standardzie M-BUS, radio 
(symphonic® sensor net – za pomocą 
dodatkowego modułu radiowego)

 � zasilanie: bateria, żywotność 12 lat
 � rejestr pamięci 12 miesięcy oraz dwa 

ostatnie okresy rozliczeniowe; dostęp-
ność rejestrów z poziomu wyświetlacza; 
rejestracja maksymalnej miesięcznej 
mocy, przepływu i temperatury; iden-
tyfikacja alarmów: przepływ wsteczny, 
usterka przelicznika, usterka czujnika 
temperatury, usterka przepływomierza, 
przekroczenie terminu legalizacji

 � zgodny z dyrektywą MID-2004/22/WE

Informacje  
dodatkowe

 �  mechaniczny przetwornik przepływu,  
dokładny i wiarygodny pomiar

 � przelicznik wskazujący elektroniczny z dużym, 
czytelnym wyświetlaczem LCD (8 cyfr), 
z możliwością obrotu o 360o i odłączeniem 
od części hydraulicznej – duża elastyczność 
zastosowania licznika w trudnych warunkach 
montażowych

 � moduły komunikacyjne: OPTO, M-Bus, radio, dwa 
wyjścia impulsowe

 � możliwość podłączenia dwóch dodatkowych 
wodomierzy (cw + zw)

 � mechaniczny przetwornik przepływu
 � rejestr pamięci – 26 miesięcy wskazań zużycia ciepła/

chłodu wraz z datami
 � fabrycznie wbudowany Mbus
 � identyfikacja alarmów: 13 alarmów diagnostycznych 

wyświetlanych na wyświetlaczu
 � możliwość podłączenia dwóch wodomierzy  

z nadajnikami impulsów
 � klasa ochrony IP 54 
 � klasa środowiskowa A (E1; M1) 
 � jednostka elektroniczna obracana o 360°
 � gwarancja 5 lat
 � jednostki pomiaru: GJ (opcjonalnie kWh)

 � ultradźwiękowy ciepłomierz kompaktowy odporny 
na brudną wodę oraz osadzanie się kamienia, kon-
strukcja zapewnia dokładny i stabilny pomiar energii 
cieplnej, dowolna pozycja montażu przetwornika 
przepływu, możliwość montażu kalkulatora na 
ścianie, jedyny przetwornik na rynku z możliwością 
regeneracji układu pomiarowego

 � gwarancja: 24 miesiące
 � ciepłomierz ultradźwiękowy idealny do opomiaro-

wania w miejscach o dynamicznym poborze wody 
(np. ciepła woda użytkowa), dwusekundowy czas 
kalkulacji

 � komunikacja przewodowa M-Bus lub bezprze-
wodowa Radio OMS tryb T1 (w zależności od 
wybranej opcji)

 � transmisja radiowa z interwałem 14 s pozwala na 
odczyt liczników w czasie jazdy samochodem

 � licznik o niewielkich gabarytach – całkowita wyso-
kość to zaledwie 54 mm

 � ciepłomierz zbudowany w oparciu  
o ultradźwiękowy przetwornik prze-
pływu

 � brak jakichkolwiek ruchomych ele-
mentów 

 � wysoka dokładność pomiaru, trwały 
i prosty w obsłudze

 � nie są wymagane odcinki proste za 
i przed ciepłomierzem

 � dozwolona dowolna pozycja pracy
 � możliwy montaż przelicznika wskazu-

jącego na przetworniku przepływu lub 
na ścianie

 � bardzo krótki czas reakcji na zmiany 
przepływu i temperatury

 � ciepłomierz zbudowany w oparciu  
o wielostrumieniowy przetwornik 
przepływu

 � wysoka dokładność pomiaru, trwały 
i prosty w obsłudze

 � nie są wymagane odcinki proste za 
i przed ciepłomierzem

 � rozłączna konstrukcja (łatwość instalacji 
i serwisu)

 � możliwy montaż przelicznika wskazu-
jącego na przetworniku przepływu lub 
na ścianie
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Nazwa i dane  
teleadresowe  
producenta/
/dystrybutora

METRONA POLSKA Pomiary i Rozliczenia Sp. z o.o.
ul. Taborowa 4, 02-699 Warszawa  

tel. 22 644 99 01, 641 83 94,  faks 22 641 98 39 
e-mail: marketing@metrona.pl; www.metrona.pl 

ITRON Polska Sp. z o.o.
ul. T. Romanowicza 6, 30-702 Kraków
tel. 12 257 10 27–29, faks 12 257 10 25

e-mail: wodaicieplo@itron.pl; www.itron.pl

Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o.
Os. Lecha 121, 61-298 Poznań

tel. 61 623 35 00, faks 61 623 35 01
e-mail: info@techem.pl; www.techem.pl 

Nazwa typoszeregu ULTRAHEAT XS2  
ciepłomierz ultradźwiękowy

HEAT 
mechaniczny ciepłomierz kompaktowy

CF UltraMax
ciepłomierz ultradźwiękowy

Radio 3 (3.2.1.)
ciepłomierz ultradźwiękowy

RADIO 4 (4.5.1.)
mechaniczny licznik ciepła/chłodu

Zdjęcie

Dane techniczne

 � zakres przepływów nominalnych  
qp: 0,6; 1,5; 2,5 m3/h

 � średnica nominalna: DN15 lub DN20
 � dynamika przepływu: 1/100
 � próg rozruchu: w zależności od przepływu nominalnego 

odpowiednio: 1,2; 3; 5 l/h
 � przepływ maksymalny w zależności od  

przepływu nominalnego qs: odpowiednio  
1,2; 3; 5 m3/h

 � ciśnienie nominalne: 16 barów
 � strata ciśnienia w zależności od przepływu nominalnego 

odpowiednio: 75; 135; 165 mbar
 � zakres pomiaru temperatury: 0–120°C 
 � klasa dokładności: 2 lub 3 
 � zasilanie: autonomiczne zasilanie bateryjne  

– jeden lub dwa okresy legalizacyjne 
 � rodzaj odczytu: optyczny, elektroniczny, głowica optycz-

na, radiowy, M-Bus
 � wyświetlacz ciekłokrystaliczny
 � zgodny z dyrektywą MID-2004/22/WE

 � zakres przepływów nominalnych  
qp: 0,6; 1,5; 2,5  m3/h

 � średnica nominalna: DN15 lub DN20
 � dynamika przepływu: 1/50
 � próg rozruchu: w zależności od przepływu no-

minalnego odpowiednio: od 3,5 do 10 l/h
 � przepływ maksymalny: 1,2; 3; 5 m3/h
 � strata ciśnienia przy przepływie  

qp: 0,155 0,210 barów
 � ciśnienie nominalne: 16 barów
 � zakres różnicy temperatur: 3–100 K
 � klasa dokładności: 2 lub 3 
 � zasilanie: bateria o żywotności obejmującej 

jeden lub dwa okresy legalizacyjne
 � rodzaj odczytu: optyczny, elektroniczny, głowi-

ca optyczna, radiowy, M-Bus
 � wyświetlacz ciekłokrystaliczny
 � zgodny z dyrektywą MID-2004/22/WE 

 � zakres przepływów nominalnych  
qp: 1,5; 2,5 m3/h

 � średnica nominalna: DN15, DN20
 � dynamika pomiaru przepływu: 

qi /qs = 1/500
 � zakres przepływów:

– startowy qstart: 2; 4 l/h
– minimalny qi : 6; 10 l/h
– maksymalny qs: 3; 5 m3/h

 � ciśnienie nominalne: 16 barów
 � zakres pomiaru temperatur: 0–150°C  

(przelicznik)
 � maks. temp. pracy przepływomierza:  

90°C /opcjonalnie 120°C 
 � długość przetwornika: 110; 130 mm
 � klasa dokładności: 2 wg PN-EN 1434
 � zasilanie: bateria 6 lub 12 lat
 � rodzaj odczytu:

– system M-Bus (PN-EN1434-3)
– radio dwukierunkowe
– inne standardy

 � zakres przepływów nominalnych  
qp: 0,6; 1,5; 2,5 m3/h

 � dynamika przepływu minimalnego  
qi/qp: 1:100

 � strata ciśnienia przy przepływie  
qp: 20/90/90 mbar

 � zakres temperatury pracy: 5–55°C
 � ciśnienie nominalne PN: 16 barów
 � przepływ minimalny qi: 6/15/25 l/h
 � przepływ maksymalny qs: 1,2; 3; 5 m3/h
 � średnica nominalna DN15; DN20
 � klasa dokładności 2 oraz 3
 � zakres pomiaru temperatury: 2–130°C
 � wyświetlacz LCD
 � zasilanie bateryjne – trwałość 10 lat
 � rodzaj odczytu: radiowy walk-by, zdalny 

z odczytem codziennym dzięki TSS
 � dopuszczenie MID

 � zakres przepływów nominalnych  
qp: 0,6; 1,5; 2,5 m3/h

 � zakres przepływów maksymalnych  
qs: 1,2; 3; 5 m3/h

 � zakres przepływów maksymalnych  
qi: 12; 30; 50 l/h

 � dynamika pomiaru minimalnego  
qi/qp: 1/100; 1/50; 1/25

 � ciśnienie nominalne PN: 16 barów
 � straty ciśnienia dla  

qp: 0,10; 0,20; 0,24 bara
 � zasilanie: bateria litowa, żywotność  

10 lat + rezerwa
 � zakres pomiaru temperatury: 0–105°C
 � zakres różnicy temperatur: 3–100 K
 � rodzaj odczytu: radiowy walk-by, zdalny 

z odczytem codziennym dzięki TSS
 � wyświetlacz LCD
 � zgodny z dyrektywą MID 2014/53/EU

Informacje  
dodatkowe

 � przetwornik przepływu bez części ruchomych
 � stabilność w czasie parametrów metrologicznych
 � pamięć wartości miesięcznych z ostatnich 24 miesięcy
 � dynamiczny cykl pomiarowy
 � możliwość wyposażenia w moduły komunikacyjne
 � dowolna pozycja zabudowy

 � dynamiczny cykl pomiarowy
 � możliwość wyposażenia w moduły komunika-

cyjne
 � pamięć wartości miesięcznych i na połowę 

miesiąca

 � dla DN15 qp = 1,5 m3/h zakres pomiarowy  
obejmuje trzy zakresy qp:  0,6; 1; 1,5 m3/h

 �  zachowuje takie same parametry w pozycjach 
pion/poziom

 �  odporny na magnesy neodymowe oraz na  
zanieczyszczenia w wodzie

 �  możliwość podłączenia do czterech dodatkowych 
wodomierzy

 � zaawansowane funkcje rejestracji danych
 �  18-miesięczny rejestr parametrów na koniec 

miesiąca
 �  wersja rozszerzona: możliwość taryfikowania 

energii w zależności od parametrów chwilowych 
(dwie niezależne taryfy)

 �  swobodnie programowalny rejestrator – sześć 
parametrów, czas rejestracji: minuta do siedmiu 
dni, pamięć 1500 rekordów

 � wyświetlacz ciekłokrystaliczny
 � idealny do pomiaru ciepła i chłodu
 � dostępna wersja specjalnie zaprojektowana dla 

mieszkaniowych wymienników ciepła
 � certyfikat MID wg dyrektywy 2004/22/WE

 � demontowalny wyświetlacz
 � niewielkie rozmiary dostosowane do 

zastosowań mieszkaniowych
 � interfejs optyczny do celów serwisowych
 � dowolna pozycja montażowa przetworni-

ka przepływu
 � dostępny jako licznik chłodu
 � możliwość zastosowania krótszego cyklu 

pomiarowego przy opomiarowaniu c.w.u.
 � pamięć miesięczna (zużycie na środek 

i koniec miesiąca), 24 ostatnie wartości
 � wbudowany na stałe moduł radiowy
 � bezpieczne programowanie i odczytywa-

nie za pomocą głowicy optycznej
 � odczyt radiowy historii zużyć oraz statusu 

informacyjnego (manipulacja, uszkodzenia)
 � samokontrola systemu pomiarowego, 

ostrzeżenia o zapowietrzeniu, silnych za-
nieczyszczeniach oraz innych zakłóceniach

 � wysoka odporność na uszkodzenia me-
chaniczne (wyeliminowanie mechanicz-
nych elementów pomiarowych)

 � monitoring pracy urządzenia na każdy dzień 
w roku przy wykorzystaniu systemu TSS

 � wysoka odporność na działanie zewnętrz-
nego pola magnetycznego

 � możliwość wyboru opcji zasilanie/po-
wrót bezpośrednio przed montażem

 � interfejs optyczny do celów serwisowych
 � wysoka dokładność pomiaru, trwały 

i prosty w obsłudze
 � pamięć miesięczna (zużycie na środek 

i koniec miesiąca), 24 ostatnie wartości
 � wbudowany na stałe moduł radiowy
 � bezpieczne programowanie i odczyty-

wanie za pomocą głowicy optycznej
 � odczyt radiowy historii zużyć oraz 

statusu informacyjnego (manipulacja, 
uszkodzenia, zakłócenia)

 � certyfikat PTB TR K7.2 (licznik chłodu)
 � monitoring pracy urządzenia na każdy 

dzień w roku przy wykorzystaniu syste-
mu TSS
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Nazwa i dane  
teleadresowe  
producenta/
/dystrybutora

METRONA POLSKA Pomiary i Rozliczenia Sp. z o.o.
ul. Taborowa 4, 02-699 Warszawa  

tel. 22 644 99 01, 641 83 94,  faks 22 641 98 39 
e-mail: marketing@metrona.pl; www.metrona.pl 

ITRON Polska Sp. z o.o.
ul. T. Romanowicza 6, 30-702 Kraków
tel. 12 257 10 27–29, faks 12 257 10 25

e-mail: wodaicieplo@itron.pl; www.itron.pl

Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o.
Os. Lecha 121, 61-298 Poznań

tel. 61 623 35 00, faks 61 623 35 01
e-mail: info@techem.pl; www.techem.pl 

Nazwa typoszeregu ULTRAHEAT XS2  
ciepłomierz ultradźwiękowy

HEAT 
mechaniczny ciepłomierz kompaktowy

CF UltraMax
ciepłomierz ultradźwiękowy

Radio 3 (3.2.1.)
ciepłomierz ultradźwiękowy

RADIO 4 (4.5.1.)
mechaniczny licznik ciepła/chłodu

Zdjęcie

Dane techniczne

 � zakres przepływów nominalnych  
qp: 0,6; 1,5; 2,5 m3/h

 � średnica nominalna: DN15 lub DN20
 � dynamika przepływu: 1/100
 � próg rozruchu: w zależności od przepływu nominalnego 

odpowiednio: 1,2; 3; 5 l/h
 � przepływ maksymalny w zależności od  

przepływu nominalnego qs: odpowiednio  
1,2; 3; 5 m3/h

 � ciśnienie nominalne: 16 barów
 � strata ciśnienia w zależności od przepływu nominalnego 

odpowiednio: 75; 135; 165 mbar
 � zakres pomiaru temperatury: 0–120°C 
 � klasa dokładności: 2 lub 3 
 � zasilanie: autonomiczne zasilanie bateryjne  

– jeden lub dwa okresy legalizacyjne 
 � rodzaj odczytu: optyczny, elektroniczny, głowica optycz-

na, radiowy, M-Bus
 � wyświetlacz ciekłokrystaliczny
 � zgodny z dyrektywą MID-2004/22/WE

 � zakres przepływów nominalnych  
qp: 0,6; 1,5; 2,5  m3/h

 � średnica nominalna: DN15 lub DN20
 � dynamika przepływu: 1/50
 � próg rozruchu: w zależności od przepływu no-

minalnego odpowiednio: od 3,5 do 10 l/h
 � przepływ maksymalny: 1,2; 3; 5 m3/h
 � strata ciśnienia przy przepływie  

qp: 0,155 0,210 barów
 � ciśnienie nominalne: 16 barów
 � zakres różnicy temperatur: 3–100 K
 � klasa dokładności: 2 lub 3 
 � zasilanie: bateria o żywotności obejmującej 

jeden lub dwa okresy legalizacyjne
 � rodzaj odczytu: optyczny, elektroniczny, głowi-

ca optyczna, radiowy, M-Bus
 � wyświetlacz ciekłokrystaliczny
 � zgodny z dyrektywą MID-2004/22/WE 

 � zakres przepływów nominalnych  
qp: 1,5; 2,5 m3/h

 � średnica nominalna: DN15, DN20
 � dynamika pomiaru przepływu: 

qi /qs = 1/500
 � zakres przepływów:

– startowy qstart: 2; 4 l/h
– minimalny qi : 6; 10 l/h
– maksymalny qs: 3; 5 m3/h

 � ciśnienie nominalne: 16 barów
 � zakres pomiaru temperatur: 0–150°C  

(przelicznik)
 � maks. temp. pracy przepływomierza:  

90°C /opcjonalnie 120°C 
 � długość przetwornika: 110; 130 mm
 � klasa dokładności: 2 wg PN-EN 1434
 � zasilanie: bateria 6 lub 12 lat
 � rodzaj odczytu:

– system M-Bus (PN-EN1434-3)
– radio dwukierunkowe
– inne standardy

 � zakres przepływów nominalnych  
qp: 0,6; 1,5; 2,5 m3/h

 � dynamika przepływu minimalnego  
qi/qp: 1:100

 � strata ciśnienia przy przepływie  
qp: 20/90/90 mbar

 � zakres temperatury pracy: 5–55°C
 � ciśnienie nominalne PN: 16 barów
 � przepływ minimalny qi: 6/15/25 l/h
 � przepływ maksymalny qs: 1,2; 3; 5 m3/h
 � średnica nominalna DN15; DN20
 � klasa dokładności 2 oraz 3
 � zakres pomiaru temperatury: 2–130°C
 � wyświetlacz LCD
 � zasilanie bateryjne – trwałość 10 lat
 � rodzaj odczytu: radiowy walk-by, zdalny 

z odczytem codziennym dzięki TSS
 � dopuszczenie MID

 � zakres przepływów nominalnych  
qp: 0,6; 1,5; 2,5 m3/h

 � zakres przepływów maksymalnych  
qs: 1,2; 3; 5 m3/h

 � zakres przepływów maksymalnych  
qi: 12; 30; 50 l/h

 � dynamika pomiaru minimalnego  
qi/qp: 1/100; 1/50; 1/25

 � ciśnienie nominalne PN: 16 barów
 � straty ciśnienia dla  

qp: 0,10; 0,20; 0,24 bara
 � zasilanie: bateria litowa, żywotność  

10 lat + rezerwa
 � zakres pomiaru temperatury: 0–105°C
 � zakres różnicy temperatur: 3–100 K
 � rodzaj odczytu: radiowy walk-by, zdalny 

z odczytem codziennym dzięki TSS
 � wyświetlacz LCD
 � zgodny z dyrektywą MID 2014/53/EU

Informacje  
dodatkowe

 � przetwornik przepływu bez części ruchomych
 � stabilność w czasie parametrów metrologicznych
 � pamięć wartości miesięcznych z ostatnich 24 miesięcy
 � dynamiczny cykl pomiarowy
 � możliwość wyposażenia w moduły komunikacyjne
 � dowolna pozycja zabudowy

 � dynamiczny cykl pomiarowy
 � możliwość wyposażenia w moduły komunika-

cyjne
 � pamięć wartości miesięcznych i na połowę 

miesiąca

 � dla DN15 qp = 1,5 m3/h zakres pomiarowy  
obejmuje trzy zakresy qp:  0,6; 1; 1,5 m3/h

 �  zachowuje takie same parametry w pozycjach 
pion/poziom

 �  odporny na magnesy neodymowe oraz na  
zanieczyszczenia w wodzie

 �  możliwość podłączenia do czterech dodatkowych 
wodomierzy

 � zaawansowane funkcje rejestracji danych
 �  18-miesięczny rejestr parametrów na koniec 

miesiąca
 �  wersja rozszerzona: możliwość taryfikowania 

energii w zależności od parametrów chwilowych 
(dwie niezależne taryfy)

 �  swobodnie programowalny rejestrator – sześć 
parametrów, czas rejestracji: minuta do siedmiu 
dni, pamięć 1500 rekordów

 � wyświetlacz ciekłokrystaliczny
 � idealny do pomiaru ciepła i chłodu
 � dostępna wersja specjalnie zaprojektowana dla 

mieszkaniowych wymienników ciepła
 � certyfikat MID wg dyrektywy 2004/22/WE

 � demontowalny wyświetlacz
 � niewielkie rozmiary dostosowane do 

zastosowań mieszkaniowych
 � interfejs optyczny do celów serwisowych
 � dowolna pozycja montażowa przetworni-

ka przepływu
 � dostępny jako licznik chłodu
 � możliwość zastosowania krótszego cyklu 

pomiarowego przy opomiarowaniu c.w.u.
 � pamięć miesięczna (zużycie na środek 

i koniec miesiąca), 24 ostatnie wartości
 � wbudowany na stałe moduł radiowy
 � bezpieczne programowanie i odczytywa-

nie za pomocą głowicy optycznej
 � odczyt radiowy historii zużyć oraz statusu 

informacyjnego (manipulacja, uszkodzenia)
 � samokontrola systemu pomiarowego, 

ostrzeżenia o zapowietrzeniu, silnych za-
nieczyszczeniach oraz innych zakłóceniach

 � wysoka odporność na uszkodzenia me-
chaniczne (wyeliminowanie mechanicz-
nych elementów pomiarowych)

 � monitoring pracy urządzenia na każdy dzień 
w roku przy wykorzystaniu systemu TSS

 � wysoka odporność na działanie zewnętrz-
nego pola magnetycznego

 � możliwość wyboru opcji zasilanie/po-
wrót bezpośrednio przed montażem

 � interfejs optyczny do celów serwisowych
 � wysoka dokładność pomiaru, trwały 

i prosty w obsłudze
 � pamięć miesięczna (zużycie na środek 

i koniec miesiąca), 24 ostatnie wartości
 � wbudowany na stałe moduł radiowy
 � bezpieczne programowanie i odczyty-

wanie za pomocą głowicy optycznej
 � odczyt radiowy historii zużyć oraz 

statusu informacyjnego (manipulacja, 
uszkodzenia, zakłócenia)

 � certyfikat PTB TR K7.2 (licznik chłodu)
 � monitoring pracy urządzenia na każdy 

dzień w roku przy wykorzystaniu syste-
mu TSS



56

lipiec – sierpień 2018
A

dm
in

istrator i M
en

edżer N
ieru

ch
om

ości
w

w
w

.adm
inistrator24.info

FM

W nowoczesnej gospodarce klasyczna definicja określająca zarządzanie jako działanie mające na celu 
utrzymanie obiektu w „niepogorszonym stanie” nie ma już racji bytu. Dzisiaj zarządzanie nieruchomościami 
– to mariaż wiedzy i technologii.

Facility management  
– to mariaż wiedzy i technologii

Z arządzanie nieruchomościami ewoluuje 
wraz ze wzrostem złożoności technolo-
gicznej budynków. Już nie wystarcza 

takie zarządzanie, które umożliwia utrzymanie 
budynku w stanie niepogorszonym. Codzienna 
obsługa inwestycji budowlanych wymaga 
obecnie od zarządcy wręcz perfekcyjnej znajo-
mości nowych technik i nowoczesnych tech-
nologii. Zarządca ma bowiem kompleksowo 
zarządzać nieruchomością – od utrzymania 
technicznego, poprzez przeglądy, obsługę, po 
konserwację aż do usług doradczych w  za-
kresie efektywności energetycznej. Wszak 
odpowiednia eksploatacja urządzeń i dbałość 
o  to, by ich właściwości eksploatacyjne 
nie pogarszały się, pozwala na generowa-
nie oszczędności. Nadzorujący eksploatację 
obiektu specjaliści monitorują np. zużycie 
energii na ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie 
czy też zużycie samej wody. Na tej podstawie 
zgłaszają i  rekomendują bardziej efektywne 
rozwiązania: zastosowanie energooszczędne-
go oświetlenia, pełną termomodernizację bu-
dynku czy stałą kontrolę instalacji chłodniczej 
i grzewczej, w tym węzła cieplnego. 

Ten nieustający monitoring parametrów róż-
nych urządzeń ma prowadzić do optymalizacji 
zużycia energii w budynku oraz dbania o jego 
zielone otoczenie. Warto tu jednak zauważyć, 
że stosowane coraz powszechniej urządze-
nia dotyczą zarówno procesów inicjowanych 
przez człowieka, jak i wykorzystania zjawisk 
przyrody. Nierzadko więc efektem tego moni-
toringu jest zastosowanie baterii słonecznych 
czy paneli fotowoltaicznych na dachu a tam, 
gdzie warunki geotermalne na to pozwalają, 
stosowanie pomp ciepła. Powoli standardem 
staje się też system korzystania z wody desz-
czowej do podlewania roślin na okalających 
budynki terenach zielonych, na których coraz 
częściej pojawiają się rośliny o podwyższonej 
zdolności wyłapywania i filtrowania powietrza 
z toksycznych związków lotnych oraz pyłów. 

Poprzeczka w górę

Zadaniem facility managera jest sprawo-
wanie opieki nad budynkiem w taki sposób, 

Sabina Augustynowicz

aby obniżać koszty jego utrzymania i starać 
się zachować jego wartość rynkową. Jednym 
słowem – zarządzając nieruchomością, zarzą-
dzać jej wartością, ryzykiem i oczekiwaniami 
inwestorów. A  to wymaga szerokiej wiedzy 
i  oznacza, że zarządca ma się znać nie tyl-
ko na systemach klimatyzacji i  instalacjach 
elektrycznych, ale również umieć sprawnie 
poruszać się w sferze zarządzania i negocjacji 
kontraktów. Warto tu powołać się na poglą-
dy niektórych analityków rynku FM, którzy 
zwracają uwagę na to, że rozwój standardów, 
wymagań i technologii, z jakimi mamy obecnie 
do czynienia przy budowie nowoczesnych, 
wielofunkcyjnych obiektów, wymaga nie tylko 
od projektantów ale również od zespołów, któ-
re będą je utrzymywać w ruchu, najwyższych 
– nie tylko technicznych – kwalifikacji. Aby 
rozwiązania zastosowane w  nieruchomości 
sprawdziły się w  życiu, projektanci, którzy 
muszą zapewnić m.in. optymalny dostęp natu-
ralnego światła do pomieszczeń, odpowiednie 
strefowanie budynków ze względu na warunki 
zewnętrzne i  ich wpływ na funkcjonalność 
pomieszczeń, coraz częściej współpracują ze 
specjalistami utrzymania technicznego nieru-
chomości. Ci ostatni oceniają ryzyko i nieza-
wodność systemów, które będą sterowały 
wyposażeniem budynku oraz ich wpływ na 
późniejsze koszty eksploatacji. 

Zarządzanie udogodnieniami

Z punktu widzenia FM najistotniejsze jest 
zainteresowanie potrzebami użytkowników. 
To właśnie na sposoby zaspokajania ich po-
trzeb walczą ze sobą firmy wyspecjalizowane 
w  administrowaniu nowoczesnymi, często 
wielofunkcyjnymi obiektami. Konkurują m.in. 
standardami warunków, w  tym utrzymania 
kontroli nad jakością powietrza w pomieszcze-
niach, sterowania temperaturą i wilgotnością, 
zmiennym natężeniem światła i jego barwy, co 
ma zapewnić naszemu organizmowi warunki, 
w których funkcjonuje najwydajniej. 

Przy tym, jako że specjaliści FM zajmują 
się – przy użyciu najnowszych narzędzi – 

ABSTRAKT

Autorka artykułu zauważa, że FM zdecy-
dowanie wkroczył na grunt zarządzania 
nieruchomościami i zyskuje w Polsce na-
leżne miejsce, jako jeden z ważniejszych 
sektorów biznesu. Zastanawia się także 
jaka jest przyszłość zarządzania obiektami 
– nie tylko w Polsce, oraz czy facility ma-
nagerowie wyeliminują z rynku zarządców 
nieruchomości w tradycyjnym rozumieniu.
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Michałowice-Wieś, 28–29 września 2018 r. 
PFSZN 
tel. 22 522 84 05, faks: 22 622 11 32 
pfszn@pfszn.pl 
www.pfszn.pl

objął patronatem medialnym
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FM
grunt zarządzania nieruchomościami, ale czy 
wyeliminuje z rynku zarządców nieruchomości 
w tradycyjnym rozumieniu? Czy wobec domi-
nacji w Polsce zaniedbanych, wymagających 
z  reguły modernizacji zasobów nieruchomo-
ści, FM ograniczy się do nowo budowanych 
obiektów i urządzeń? Chyba jednak nie, skoro 
nawet stare budynki podczas modernizacji są 
szpikowane nowoczesnymi technologiami. 
Jedno jest pewne: wobec zarządcy nieru-
chomości wymagania rosną i wcześniej czy 
później zarządca w tradycyjnym rozumieniu, 
stanie się rzadkością. Być może sprawdzał 
się będzie w części nieruchomości mieszkal-
nych. Zainteresowanie jednak głównie samy-
mi obiektami i urządzeniami oraz koncentracja 
na rozpoznaniu i  przestrzeganiu prawnych 
rygorów gospodarowania nieruchomościami 
może sprawić, że „tradycjonaliści” zajmować 
będą pozycję marginalną.  

utrzymaniem obiektów w ruchu, zarządzaniem 
udogodnieniami i regulacją kosztów ich obsłu-
gi, oczekuje się od nich takiej dbałości o stan 
techniczny obiektu i odpowiednie parametry 
urządzeń, która prowadzi do generowania nie 
tylko oszczędności energii cieplnej. Utrzyma-
nie na odpowiednim poziomie np. wilgotności 
generuje bardzo duże koszty związane z ener-
gią elektryczną, więc sterowanie takimi para-
metrami jak wilgotność, temperatura i pręd-
kość nadmuchów powietrza może prowadzić 
do realnych oszczędności wszystkich mediów. 

***

Proces wprowadzania najnowocześniej-
szych technologii do codziennego życia wy-
maga wysokich, interdyscyplinarnych kwa-
lifikacji, więc FM zyskuje w  Polsce należne 
miejsce, jako jeden z ważniejszych sektorów 
biznesu. Na pewno zdecydowanie wkroczył na 
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BARTŁOMIEJ  
DESSOULAVY-ŚLIWIŃSKI

RENATA  
GABRYELCZYK

2.0
Infrastruktura i nieruchomości

dr nauk ekonomicznych, absolwent i pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych 
Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się problematyką gospodarowania 
nieruchomościami, restrukturyzacji i Facility Management. Odbywał staże 
m.in. na Uniwersytecie Saarlandu w Saarbrücken (Niemcy), w Fraunhofer 
(Niemcy), IBM (USA). Ma praktykę w zakresie zarządzania strategicznego 
złożoną infrastrukturą. Autor wielu publikacji naukowych i ekspertyz z zakresu 
FM, zarządzania nieruchomościami i restrukturyzacji przedsiębiorstw, 
współautor podręcznika „Facility Management”. Autor raportów o rynku Facility 
Management, wykładowca na studiach i szkoleniach z zakresu gospodarowania 
nieruchomościami, kompetencji psychospołecznych i zarządzania finansowego. 
Jest członkiem International Facility Management Association (IFMA)
i Komitetu Technicznego ds. Facility Management oraz Przewodniczącym 
Komitetu Zadaniowego ds. Rynku Nieruchomości przy Polskim Komitecie 
Normalizacyjnym. 

dr nauk ekonomicznych, pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Digital Economy Lab na UW. 
Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Instytucie Informatyki 
Gospodarczej (Institut für Wirtschaftsinformatik) na Uniwersytecie Saarlandu 
w Saarbrücken (Niemcy), odbywała staże badawcze w ośrodkach naukowych 
w Heidelbergu, Konstancji, Wiedniu.
Zajmuje się problematyką zarządzania procesami biznesu oraz wdrażaniem 
współczesnych koncepcji zarządzania. Realizuje projekty doradcze z zakresu 
modelowania i analiz procesów, wyboru narzędzi informatycznych wspierających 
zarządzanie procesowe, budowania i pomiaru strategii, wdrażania i rozwoju 
Facility Management. Jest wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego 
i Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania; członkiem Komitetu 
Zadaniowego ds. Facility Management Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 
i Rady Programowej Polskiego Certyfikatu BPMN w Polskiej Akademii Nauk oraz 
autorką licznych publikacji naukowych dotyczących podejścia procesowego 
w organizacjach gospodarczych i Facility Management. 

Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński

Renata Gabryelczyk
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Facility  
Management 2.0 
Infrastruktura i nieruchomości

Książka stanowi kompendium wiedzy 
o zjawisku, jakim jest Facility Mana-
gement. Opracowanie ma charakter 
interdyscyplinarny i zawiera analizę spe-
cyfiki wielu aspektów tej wieloznacznej 
dziedziny oraz bogatą bibliografią. Można 
się z niego dowiedzieć m.in. o: 
• rozmaitych definicjach Facility Mana-

gement;
• kompetencjach facility managera;
• zarządzaniu ryzykiem; 
• CRM w pracy facility managera;
• zależnościach między FM a zrównowa-

żonym rozwojem; 
• benchmarkingu jako narzędziu uspraw-

niającym procesy z zakresu FM;
• roli systemów informatycznych w FM;
• modelowanie procesów;
• zarządzaniu miejscem pracy i budyn-

kiem inteligentnym;
• outsourcingu w branży FM. 

Grupa MEDIUM
04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18
tel. 22 512 60 60, faks 22 810 27 42
e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl  
www.ksiegarniatechniczna.com.pl
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GLOBALNY RYNEK FACILITY MANAGEMENT

Z analizy Frost & Sullivan pt. „Przyszłość zarządzania obiektami” wynika, 
że rynek FM osiągnie wartość 945,11 mld $ przed 2025 r., zaś zintegrowane 
zarządzanie obiektami będzie najszybciej rozwijającym się segmentem, 
szczególnie w regionie Azji i Pacyfiku oraz na Bliskim Wschodzie, przy utrzy-
maniu jednak przez Amerykę Północną i Europę czołowej pozycji w zakresie 
innowacji. Ponadto:

• W  Europie przewidywany jest najwyższy wskaźnik działalności w  zakresie fuzji 
i przejęć.

• W Ameryce Północnej dojdzie do zwiększenia efektywności i marż integracji usług, 
zaś na rynkach pojedynczych usług dojdzie do stagnacji.

• Dynamiczny rynek FM w regionie Azji i Pacyfiku będzie kształtowany przez rozwój 
ekonomiczny, konstrukcję komercyjną i rozwijającą się kulturę outsourcingu usług.

• Rynki takie jak Wielka Brytania i Skandynawia będą prekursorami w zakresie opty-
malizacji miejsca pracy oraz produktywności biznesowej, zaś lokalni uczestnicy będą 
angażować się w innowacje, aby przezwyciężyć problem upowszechniania się FM.

• Wysoki rozwój na Bliskim Wschodzie będzie napędzany przez działania budowlane 
i dużą obecność międzynarodowych firm.
Ogółem, globalny zewnętrzny rynek FM stanie się rynkiem złożonym, 

który do 2025 r. będzie warty prawie 1 bln $, a 35% przychodów dostarczać 
będą usługi zebrane i zintegrowane. Warto tu dodać, że badanie  
pt. „Przyszłość zarządzania obiektami” stanowi część programu partnerstwa 
na rzecz wzrostu Home & Buildings (Domy i budynki). 

Znawcy przedmiotu zarządzania nowoczesnymi budynkami porównują 
znaczenie ewolucji procesu zarządzania z rozwojem technologii, które 
umożliwiły podbój kosmosu. Naukowcy i konstruktorzy stawiali sobie 
wówczas za cel zapewnienie ludziom, przebywającym w warunkach ekstre-
malnych, bezpieczeństwa i stworzenie optymalnych warunków do pracy na 
orbicie. Paradoksalnie, wyprawy w kosmos zainicjowały badania warunków 
w jakich funkcjonujemy na ziemi. Wiele z tych technologii wykorzystano 
później w różnych aspektach właśnie w nieruchomościach i to począwszy 
od teflonu do kształtowania jakości środowiska wewnątrz budynków. 

Dzisiaj każdy doświadczony zarządca wie, że klimatyzacja służy nie tylko 
do regulowania temperatury, ale również ma niebagatelne znaczenie dla 
czystości powietrza. 
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niem nowych technologii należy skoordynować 
z pracą całego budynku – w tym także z pracą 
najemców.

Zdaniem przedstawiciela Savillsie, sytuacja 
starszych budynków nie jest przegrana – 
wręcz przeciwnie. Jak przewidują prognozy, 
w ciągu najbliższych kilku lat na rynku pojawi 
się kilkaset metrów kwadratowych nowych 
powierzchni biurowych. Zatem to właśnie wła-
ściciele istniejących nieruchomości powinni 
zwrócić szczególną uwagę na konkurencyjność 
swoich obiektów i wdrożyć plany wyposażenia 
ich w nowe technologie. Jest to konieczne, bo-
wiem nowe powierzchnie zasilające rynek będą 
mieściły się budynkach o nowoczesnej, lepszej 
architekturze, wyposażonych w technologie 
bardziej inteligentne niż w istniejących od kilku 
czy kilkunastu lat biurowcach. Już za kilka 
lat właściciele nieruchomości komercyjnych 
będą musieli zmierzyć się nie tylko z nowo-
czesną architekturą, ale również z faktem, 
że potencjalni najemcy będą wybierać budynki, 
które będą bardziej responsywne w stosunku 
do użytkownika.

/za: eurobuildcee.com/

Inteligentne planowanie 
przestrzeni

Firma Esri przygotowała narzędzie ArcGIS 
Urban, ułatwiające planowanie, budowę i roz-
wój inwestycji w miastach. 

Ułatwienie to polega na wizualizacji terenów 
inwestycyjnych całych dzielnic i poszczególnych 
budynków w 3D, śledzeniu cyklu życia i badaniu ich 
wpływu na otoczenie. Uzupełnieniem będzie aplika-
cja ArcGIS Indoors, ułatwiająca mapowanie wnętrz 
biurowców, placówek handlowych, lotnisk, hoteli. 

Rozwiązanie to umożliwia czytelną nawigację 
po pomieszczeniach znajdujących się w budynku 
oraz udostępnianie informacji o nich. Dane te, 
w połączeniu z nawigacją, harmonogramami i sys-
temowymi możliwościami analitycznymi pozwolą 
na sprawniejsze i bezpieczniejsze zarządzanie 
przestrzenią i zasobami. 

ArcGIS Indoors wykorzystuje strumienie 
danych, przetwarzane w czasie rzeczywistym, 
i narzędzia do analiz przestrzennych. Aplikacja uła-
twi także docieranie do krytycznych informacji np. 
o położeniu gaśnic, terminów ostatnich inspekcji 
czy wyposażenia poszczególnych sal konferencyj-
nych. Narzędzie dostępne będzie pod koniec roku. 

/za: propertydesign.pl/

Zarządzanie oświetleniem

Nie tylko zarządzanie systemem oświe-
tlenia, ale także zarządzanie monitoringiem 
i gromadzenie danych to nowatorski pomysł 
polskiego startupu.

Pomysłodawcy startupu Lesss stworzyli 
system inteligentnego sterowania oświetleniem 
z przesyłem danych po liniach energetycznych. 
W lokalizacji, w której zainstalowane jest rozwiąza-
nie, dzięki wykorzystaniu energooszczędnych 
opraw i kamer HD z zaawansowaną analizą obrazu 
możliwe jest rozpoznanie ruchu w pobliżu obiektu. 
Jeżeli są to piesi, rowerzyści czy samochody – na-
tężenie oświetlenia sięga 100%, natomiast jeżeli są 
to zwierzęta albo szum drzew – spada do 5–30%.

Po zbadaniu efektywności jednej ze zrealizo-
wanych instalacji uzyskano oszczędność energii 
na poziomie 74% w porównaniu do zainstalo-
wanych tu wcześniej, starych lamp sodowych, 
zapalanych wieczorem.

Firma zamierza inwestować w przestrzeni miej-
skiej, takiej jak: parki, przystanki, place zabaw, przej-
ścia dla pieszych i osiedla mieszkaniowe. Dodatko-
wo rozwiązania można wykorzystać w magazynach 
czy business center parkach. Obecnie system działa 
w Legnicy. Firma wygrała też przetarg na budowę 
swoich rozwiązań w Kołobrzegu i w Warszawie. 

/za: portalkomunalny.pl/

Nowe technologie w starszych budynkach

WELL: budynek, który zadba  
o twoje zdrowie

Zastosowanie inteligentnych rozwiązań 
w budynkach już eksploatowanych wiąże 
się z większymi kosztami niż wdrożenie 
takich rozwiązań w budynkach nowo budo-
wanych. Ale nie oznacza to, że istniejące 
biurowce stoją na straconej pozycji – po 
zastosowaniu odpowiednio dobranych 
nowych technologii i one stają się także 
inteligentne i stanowią konkurencję na 
rynku komercyjnym.

Jak zauważa Jakub Jędrys, szef działu 
zarządzania projektami w Savillsie, technolo-
gie, które sprawiają, że budynki stają się inteli-
gentne, to technologie już istniejące. Dostępny 
jest już zarówno hardware, czyli czujniki, które 
czytają sygnały z budynku, jak i software, 
czyli oprogramowanie, które pozwala ten 
obraz budynku przeczytać i odpowiednio 
nim zarządzać. Zastosowanie tych rozwiązań 
w budynkach już istniejących jest trudniejsze 
i wiąże się z dużo większymi kosztami niż 
wdrożenie takich rozwiązań w budynkach 
nowo budowanych. Sytuacja jest tym bardziej 
skomplikowana, jeśli w budynku jest już grupa 
najemców. Wszelkie prace związane z wdroże-

Obecnie nowe obiekty biurowe posia-
dają już co najmniej jeden certyfikat eko-
logiczny, taki jak: LEED, BREEAM czy GBS. 
Ta trójka certyfikatów z powodzeniem 
została już wdrożona na krajowym rynku 
nieruchomości komercyjnych. Teraz dołą-
czył do nich kolejny certyfikat – WELL.

Najnowszy certyfikat – WELL Building 
Standard – skupia się na zdrowiu i samopo-
czuciu użytkowników budynków. Bierze pod 
uwagę siedem kryteriów: powietrze, wodę, 
oświetlenie i dostęp do światła naturalnego, 
fitness, odżywianie, wpływ otoczenia na pra-
cę umysłu i komfort użytkownika. Dbałość 
o zdrowie użytkownika budynku przekłada się 
także na to, jakie przychody z najmu będzie 
przynosił certyfikowany obiekt. Nie chodzi 
tu bowiem jedynie o generowanie mniejszych 
kosztów eksploatacyjnych poprzez uzyskiwa-
nie oszczędności w zużyciu mediów, co gwa-
rantują dotychczas przyznawane budynkom 
zielonym certyfikaty ekologiczne.

Dzisiaj deweloperzy oraz właściciele 
obiektów są coraz bardziej świadomi i czę-

ściej biorą pod uwagę rosnące oczekiwania 
najemców. Obecnie dla firm dbających 
o swoich pracowników i środowisko 
naturalne certyfikaty ekologiczne stają się 
dodatkowym czynnikiem decydującym 
o wyborze danego obiektu, gwarantującym 
długofalowe oszczędności, co nie jest bez 
znaczenia przy wyborze siedziby firmy. 
Podobnie pracownicy – decydując się 
na pracę w danej firmie biorą pod uwagę 
już nie tylko kryteria zarobkowe i czysto 
zawodowe, ale także lokalizację i wygody 
wpływające na wysoki komfort użyt-
kownika, dbałość o jego zdrowie i dobre 
samopoczucie.

Staranie o precertyfikat (który pozwala 
na określenie jeszcze przed wybudowaniem 
obiektu, jaki certyfikat będzie miał zastoso-
wanie w danym budynku) WELL otrzymał już 
budynek HB Reavis: Varso, deweloper stara 
się także o uzyskanie precertyfikatu dla bu-
dynku Burakowska 14, a o certyfikat ubiega 
się Spark – projekt biurowy firmy Skanska.

/za: www.propertynews.pl/
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Firma od ponad 15 lat zajmuje się tworzeniem 
i obsługą systemów monitoringu zwiększają-
cych bezpieczeństwo osiedli w całej Polsce. 

W styczniu 2017 roku uruchomiła największe w Pol-
sce centrum monitoringu wizyjnego, w którym ope-
ratorzy wspierani patrolami interwencyjnymi pilnują 
bezpieczeństwa mieszkańców osiedli w całej Polsce, 
obserwując obraz z kamer przez 24 godziny na dobę.

Czy dzisiaj ochrona jest skuteczna?
AM: Trudno jednoznacznie odpowiedzieć 

na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony 
pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży 
miejskiej razem wziętych.

Jednocześnie spora grupa tych osób ma niskie 
kwalifikacje zawodowe lub jest w  podeszłym 
wieku, co w branży odpowiedzialnej za bezpie-
czeństwo ma decydujące znaczenie. Kluczowy 
w tym aspekcie jest właściwy dobór kadr. Muszą 
to być ludzie z  odpowiednimi predyspozycjami 
i  po przejściu pełnowartościowego szkolenia. 
W naszej firmie zatrudniamy właśnie takie osoby 
i w tym wypadku zdecydowanie mogę stwierdzić, 
że tak, ochrona jest skuteczna i może być znaczą-
cym wsparciem w utrzymywaniu porządku dla 
pozostałych służb mundurowych.

Ile powinien zarabiać ochroniarz, żeby mógł 
ryzykować dla bezpieczeństwa mieszkańców?

AM: Nie sposób podać konkretnej stawki, gdyż 
naturalnie jest to zawsze sprawa indywidualna. 
Ważne, aby pracownicy ochrony mieli poczucie 
satysfakcji z  otrzymywanego wynagrodzenia. 
Dzięki temu bardziej identyfikują się z  firmą 
i  z  większym zaangażowaniem poświęcają się 
pracy. Natomiast musimy również zdawać sobie 
sprawę z faktu, że praca w ochronie zawsze wiąże 
się z  ryzykiem i osoby, które nie są gotowe go 
ponosić, nie powinny szukać zatrudnienia w tym 
sektorze. Osoby u nas pracujące mają tę świado-
mość i wierzę, że w sytuacji zagrożenia zawsze 
staną na wysokości zadania. Na szkoleniach stale 
powtarzamy naszym pracownikom, aby dążyli 
do uspokojenia sytuacji. Stosowanie środków 
przymusu traktujemy jako ostateczność.

Jakie skutki dla branży ochroniarskiej mia-
ło znaczące podniesienie płacy minimalnej od  
1 stycznia 2017 roku?

AM: Podniesienie płacy minimalnej miało 
dwojakie skutki. Z  jednej strony ludzie pracujący 
w ochronie na najniższych stanowiskach będą lepiej 
zarabiać, co – moim zdaniem – stanowi bardzo 
pozytywny aspekt tej sytuacji. Średnia stawka firm 
ochroniarskich wrosła z 5 do 16 zł/h co daje 11 520 zł 
miesięcznie. Z drugiej strony dla wielu klientów pod-
niesienie kosztów ochrony było nie do przyjęcia 
i wiązało się ze zmianami w umowach i redukcją 

liczby osób chroniących obiekty lub zmniejszeniem 
liczby godzin ich pracy. To zaś znacząco wpłynęło 
na obniżenie poziomu świadczonych usług.

Jaka jest alternatywa dla tradycyjnych 
usług ochroniarskich (jak stróż czy ochroniarz 
stacjonarny)?

AM: System kamer połączony na żywo z centrum 
monitoringu, gdzie wykwalifikowani operatorzy ob-
serwują chronione obiekty przez 24 godziny na dobę 
i pozostają w stałej łączności z grupami interwen-
cyjnymi, które interweniują szybciej niż policja czy 
straż miejska. Warto wspomnieć, że to rozwiązanie 
– wbrew pozorom – jest znacznie tańsze i  sku-
teczniejsze niż tradycyjna ochrona – miesięczny 
abonament wynosi zaledwie 799 zł zamiast 12 
tys. zł za tradycyjnego ochroniarza. Dzięki temu nasza 
usługa stała się dostępna dla zwykłych osiedli miesz-
kaniowych w całej Polsce, a nie tylko dla zamożnych 
firm i apartamentowców w dużych miastach.

Na czym ona polega?
AM: W centrum monitoringu, dzięki najnowo-

cześniejszemu oprogramowaniu, zbierany jest 
obraz z tysięcy kamer w całej Polsce. Profesjo-
nalni operatorzy przy wsparciu oprogramowania 
analizują go na bieżąco i podejmują decyzje doty-
czące interwencji ochrony lub innych adekwat-
nych do zagrożenia służb, takich jak policja, straż 
pożarna czy pogotowie. W zależności od potrzeb 
klienta w budynkach instalujemy również czujniki 
dymu, wycieku gazu czy zalania, dzięki którym 
możemy reagować przy pierwszych oznakach 
zagrożenia, dzięki naszym systemom możemy 
również obsługiwać zdalnie instalacje ppoż.

Czy kamery podłączone do centrum monito-
ringu mają realną przewagę nad tradycyjnymi 
usługami ochroniarskimi?

AM: Zasadnicza przewaga jest taka, że dzięki 
kamerom nasi pracownicy są w stanie na żywo 
jednocześnie obserwować cały chroniony bu-
dynek i jego okolice. Mogą wezwać wymagane 
w danej sytuacji służby w odpowiedniej ilości. 
Mogą prowadzić grupę interwencyjną, mając 
pełen ogląd zdarzenia, i przekazywać informacje 
o  wszystkich zmianach. To znacząco wpływa 
na skuteczność podejmowanych akcji. W prze-
ciwieństwie do tradycyjnej ochrony fizycznej, 
przez 24 godziny na dobę obserwujemy cały 
obiekt, a nie tylko obszary, w których właśnie 
znajduje się ochroniarz.

Czy kamery zainstalowane na terenie spół-
dzielni mieszkaniowej sprawdzają się?

AM: W  przypadku osiedli mieszkaniowych 
zintegrowany system kamer zewnętrznych kon-
trolujących teren wokół budynków, jak również 
części wspólne w budynkach, takie jak klatki scho-

Centrum Monitoringu 24 h/7
Koszty dewastacji spadają, bezpieczeństwo  
osiedli rośnie!

dowe, windy czy komory śmietnikowe – zwraca 
się zazwyczaj w ciągu roku do dwóch lat. Przede 
wszystkim spadają drastycznie wydatki ponoszone 
przez mieszkańców wynikające z dewastacji placów 
zabaw, klatek schodowych, graffiti itp. Dodatkowo 
dzięki natychmiastowej reakcji operatorów centrum 
monitoringu i patroli interwencyjnych bardzo szybko 
udaje się wygonić z miejsc publicznych osoby spo-
żywające alkohol i zakłócające spokój czy hałaśliwą 
młodzież. Osoby te po prostu przenoszą się w ob-
szary niekontrolowane przez kamery i przestają być 
uciążliwe dla mieszkańców monitorowanych osiedli.

Co z tego mają mieszkańcy?
AM: Usługa jest przede wszystkim dla miesz-

kańców, którzy są bardzo zadowoleni ze wzrostu 
bezpieczeństwa! Po pierwsze wraz z wdrożeniem 
usługi Centrum Monitoringu uruchamiany jest dedy-
kowany numer alarmowy dla mieszkańców czynny 
24 godziny na dobę. Pod tym numerem mieszkańcy 
mogą zgłaszać wszelkie naruszania bezpieczeń-
stwa na terenie budynku bądź osiedla, takie jak: 
akty wandalizmu, naruszenia ciszy nocnej, awarie. 
Co ważne, to nasz pracownik wzywa policję, jeżeli 
jest taka potrzeba, tym samym to nasza firma jest 
stroną, a dzwoniący do nas mieszkaniec pozostaje 
anonimowy. Po drugie, według danych policji, prze-
stępczość w chronionych obiektach spada o ponad 
80%! Koszty usuwania zniszczeń dokonanych przez 
wandali, według naszych statystyk, spadają o 2/3, 
a cena tego typu ochrony jest niższa o ponad 80% 
od tradycyjnej ochrony oferowanej na rynku!

Jak Wasi klienci oceniają nową usługę?
AM: Spółdzielnie, tak samo jak i zarządcy, bardzo 

chwalą sobie nowy rodzaj usługi. Dzięki oszczęd-
nościom, idącym nieraz w  setki tysięcy złotych 
– związanych z tańszą ochroną i znaczącym spad-
kiem dewastacji – mogą sobie pozwolić bez obaw 
na modernizacje budynków. Poza mniejszymi obcią-
żeniami wynikającymi ze zniszczeń spadają opłaty 
za ubezpieczenie i wzrasta wartość nieruchomości.

Jak będzie się rozwijał rynek ochrony 
mieszkańców w nadchodzących latach?

AM: Myślę, że rynek zostanie zdominowany 
przez proponowaną przez naszą firmę usługę. Kwe-
stie finansowe są dla mieszkańców bardzo istotne, 
każda wydawana złotówka ma znaczenie. Więc 
po co płacić więcej, skoro jest tańszy i skutecz-
niejszy sposób na zapewnienie bezpieczeństwa.  

Rozmowa z Aleksandrem Mrozkiem, Dyrektorem Generalnym Local Network. 

/Fot. Local Network/

tel. 22 299 12 23 
www.localnetwork.pl
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Czy na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych spółdzielnia mieszkaniowa może żądać  
od swoich członków informacji o osobach z nimi zamieszkujących, z podaniem ich imienia i nazwiska,  
stopnia pokrewieństwa oraz numeru PESEL?

Co na to GIODO?

Odpowiedź na pytanie zawarte we wstę-
pie jest jednoznaczna i  brzmi: nie. 
Zagadnienie to należy bowiem rozpa-

trywać na gruncie przepisów prawa, szcze-
gólnych wobec ustawy o ochronie danych 
osobowych, czyli na podstawie których dzia-
łają spółdzielnie mieszkaniowe – czytamy 
w rozdziale XIII ,,Przewodnika po RODO dla 
spółdzielni mieszkaniowych wraz ze wzo-
rami regulacji wewnętrznych’’, autorstwa 
Ewy Derc – radcy prawnego, inspektora 
ochrony danych, wspólnika kancelarii Derc 
Pałka Kancelaria Radców Prawych s.c. z sie-
dzibą w Warszawie.

Autorka „Przewodnika…” zwraca uwa-
gę m.in. na fakt, że ustawa o ochronie da-
nych osobowych określa jedynie ogólne 
zasady wykorzystywania (przetwarzania) 
danych osobowych, np. ich gromadzenia czy 
udostępniania. Każdy administrator danych, 
np. spółdzielnia, ma obowiązek wskazać, 
na jakiej podstawie przetwarza dane oso-
bowe (np. na jakiej podstawie żąda podania 
określonych danych osobowych). Może być 
to np. zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 
23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych 
osobowych) lub przepis prawa, z  którego 
wynika, że wykorzystywanie danych jest 
niezbędne dla zrealizowania uprawnienia 
bądź spełnienia określonego obowiązku (art. 
23 ust. 1 pkt 2 tej ustawy).

W przypadku spółdzielni mieszkaniowych 
podstawą do przetwarzania danych osobo-
wych jej członków przez organy spółdzielni 
są przepisy ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych, a w zakresie nieuregulowanym 
w  tych przepisach – ustawy Prawo spół-
dzielcze.

Z  przepisów tych ustaw nie wynika, 
aby spółdzielnia mogła pozyskiwać (gro-
madzić) informacje o  osobach stale lub 

faktycznie mieszkających w  lokalu. Nie 
dotyczy to jednak informacji o liczbie osób 
przebywających w określonym lokalu – art. 
4 ust. 6 ustawy o  spółdzielniach mieszka-
niowych. Przepis ten wskazuje, że za opła-
ty odpowiadają solidarnie z  członkami 
spółdzielni osoby pełnoletnie stale z nimi 
zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem peł-
noletnich zstępnych pozostających na ich 
utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzy-
stające z lokalu.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż 
spółdzielnia, pozyskując dane osobowe, zo-
bowiązana jest poinformować osoby, któ-
rych te dane dotyczą, m.in. o celu zbierania 
danych osobowych oraz o  dobrowolności 
albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki 
obowiązek istnieje, o jego podstawie praw-

nej. Powyższe wynika z treści art. 24 ust. 1 
ustawy o ochronie danych osobowych. A za-
tem obowiązujące przepisy, na podstawie 
których działają spółdzielnie nie zezwalają 
na gromadzenie informacji o tym, jakie osoby 
zamieszkują w  poszczególnych lokalach, 
z  podaniem ich imion i  nazwisk, stopnia 
pokrewieństwa oraz nr PESEL, a  jedynie 
uprawniają do uzyskiwania informacji 
o liczbie osób zamieszkujących w danym 
lokalu.

Taką opinię wyraża Generalny Inspektor 
Ochrony Danych Osobowych. Autorka „Prze-

wodnika…” polemizuje z tą opinią, powo-
łując się przy tym na fakt, że przetwarzanie 
przez spółdzielnię danych osobowych odby-
wa się na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych. Stanowi 
on, że osoby pełnoletnie stale zamieszku-

jące w  lokalu, z  wyjątkiem pełnoletnich 
zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, 
a także osoby faktycznie korzystające z lo-
kalu za opłaty, o których mowa w art. 4 ust. 
1–2 i 4 tej ustawy, odpowiadają solidarnie 
z członkami spółdzielni, właścicielami lokali 
niebędącymi członkami spółdzielni lub oso-
bami niebędącymi członkami spółdzielni, 
którym przysługują spółdzielcze własno-
ściowe prawa do lokali.

Przepis ten – czytamy w  „Przewodni-
ku…” – również w myśl RODO (nie tylko 
ustawy z 1997 r., na której kanwie powsta-

ABSTRAKT

Artykuł jest fragmentem publikacji pt. 
,,Przewodnik po RODO dla spółdzielni 
mieszkaniowych wraz ze wzorami re-
gulacji wewnętrznych’’, autorstwa Ewy 
Derc. W książce, wydanej przez ZRSMRP, 
szczegółowo omówiono wszystkie aspekty 
regulacji prawnych w  zakresie danych 
osobowych, przede wszystkim w spółdziel-
niach mieszkaniowych.

W przypadku spółdzielni mieszkaniowych 
podstawą do przetwarzania danych osobowych 
jej członków przez organy spółdzielni są przepisy 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
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takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przy-
czyn ich niepodjęcia;

• osnowę wniosku lub oświadczenia oraz 
dowody na poparcie przytoczonych oko-
liczności;

• podpis strony albo jej przedstawiciela 
ustawowego lub pełnomocnika;

• wymienienie załączników.
Aby móc wszcząć postępowanie są-

dowe o  zapłatę przeciwko dłużnikom 
solidarnym:
• członkowi spółdzielni, właścicielom lokali 

niebędącymi członkami spółdzielni lub 
osobami niebędącymi członkami spół-
dzielni, którym przysługują spółdzielcze 
własnościowe prawa do lokali,

• osobom pełnoletnim stale z nimi zamiesz-
kującym w  lokalu, z  wyjątkiem pełno-
letnich zstępnych pozostających na ich 
utrzymaniu,

• osobom faktycznie korzystającym z lokalu, 
• spółdzielnia musi wskazać w pozwie ich 

imię, nazwisko, adres wraz z informacją, 
że dłużnik faktycznie korzysta z danego lo-
kalu lub w nim zamieszkuje, znać ich wiek 
(czy są to osoby pełnoletnie) oraz czy są 
zstępnymi pozostającymi na utrzymaniu 
wskazanych osób.
Autorka publikacji stoi więc na stano-

wisku, że posiadanie przez spółdzielnię 
mieszkaniową wskazanego zakresu da-
nych osobowych dłużników jest celowe 
w  kontekście dochodzenia przez spół-
dzielnię jej należnych roszczeń. Mając 
na uwadze jedynie art. 4 ust. 6 ustawy 
o  spółdzielniach mieszkaniowych w  kon-
tekście dochodzenia roszczeń, wydaje się, 
że w obecnym stanie prawnym nie jest 
niezbędnym posiadanie przez spółdziel-
nię informacji o  numerach PESEL dłuż-
ników solidarnych – wedle art. 208[1] 
KPC to sąd z  urzędu ustala numer PESEL 
pozwanego, będącego osobą fizyczną, jeżeli 
jest on obowiązany do jego posiadania lub 
posiada go nie mając takiego obowiązku.

***

Artykuł ten jest jedynie niewielkim frag-
mentem publikacji pt. ,,Przewodnik po RO-
DO dla spółdzielni mieszkaniowych wraz 
ze wzorami regulacji wewnętrznych’’.

Na ponad pięciuset stronach autorka 
szczegółowo omawia wszystkie aspekty 
regulacji prawnych w zakresie danych oso-
bowych, przede wszystkim w spółdzielniach 
mieszkaniowych.

Zainteresowanych publikacją odsyłamy 
na stronę Związku Rewizyjnego Spółdzielni 
Mieszkaniowych RP: 
www.zrsmrp.com.pl/publikacje/ 

Red.

ło stanowisko GIODO) będzie przesłan-
ką legalizacyjną przetwarzania danych 
osobowych i  to również w  kontekście 
niezbędności przetwarzania określonych 
danych do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych 
przez administratora.

Administrator (spółdzielnia mieszkanio-
wa) posiada prawnie uzasadniony interes 
w dochodzeniu roszczeń od nierzetelnych 
członków i innych osób korzystających z lo-
kalu i  nieuiszczających stosownych opłat. 
Celem skutecznego dochodzenia wskaza-
nych powyżej roszczeń, spółdzielnia miesz-
kaniowa ma uprawnienie do wystąpienia 
przeciwko swoim dłużnikom na drogę postę-
powania cywilnego. Aby mogła to uczynić, 
winna (ostatecznie) skonstruować i skutecz-
nie wnieść pozew o zapłatę.

Każde pierwsze pismo procesowe, 
w tym pozew, powinno zawierać:
• oznaczenie sądu, do którego jest skie-

rowane;
• imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przed-

stawicieli ustawowych i pełnomocników;
• oznaczenie rodzaju pisma;
• oznaczenie miejsca zamieszkania lub sie-

dziby i  adresy stron albo, w  przypadku 
gdy strona jest przedsiębiorcą wpisa-
nym do Centralnej Ewidencji i  Informa-
cji o  Działalności Gospodarczej – adres 
do korespondencji wpisany do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Go-
spodarczej;

• oznaczenie miejsca zamieszkania lub sie-
dziby i  adresy przedstawicieli ustawo-
wych i pełnomocników stron;

• numer Powszechnego Elektronicznego 
Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub 
numer identyfikacji podatkowej (NIP) po-
woda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest 
on obowiązany do jego posiadania lub po-
siada go nie mając takiego obowiązku lub

• numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
a w przypadku jego braku – numer w in-
nym właściwym rejestrze, ewidencji lub 
NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, 
który nie ma obowiązku wpisu we właści-
wym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on 
obowiązany do jego posiadania;

• dokładnie określone żądanie, a  w  spra-
wach o prawa majątkowe także oznacze-
nie wartości przedmiotu sporu, chyba 
że przedmiotem sprawy jest oznaczona 
kwota pieniężna;

• przytoczenie okoliczności faktycznych 
uzasadniających żądanie, a w miarę po-
trzeby uzasadniających również właści-
wość sądu;

• informację, czy strony podjęły próbę me-
diacji lub innego pozasądowego sposobu 
rozwiązania sporu, a  w  przypadku gdy 
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Ewa Derc – radca prawny, inspektor ochrony 
danych, wspólnik w Kancelarii Derc Pałka Kance-
laria Radców Prawnych s.c. z siedzibą w Warsza-
wie (www.dercpalka.pl), specjalizującej się m.in. 
w obsłudze prawnej spółdzielni mieszkaniowych, 
w tym w zakresie wdrażania RODO w spółdziel-
niach mieszkaniowych.

Autorka zdobyła doświadczenie podczas wielolet-
niej pracy w kancelarii radcy prawnego i kance-
larii adwokackiej oraz w podmiotach gospodar-
czych. Posiada długoletnią praktykę w zakresie 
obsługi prawnej organów statutowych podmiotów 
gospodarczych, w tym spółdzielni oraz reprezen-
towania klientów przed sądami powszechnymi. 
Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa 
podatkowego oraz analityki finansowej. Łączy 
wykształcenie prawnicze ze znajomością analityki 
finansowej. Certyfikowany compliance officer. 
Współpracownik Centrum Compliance instytucji 
finansowych. Autorka szeregu publikacji nauko-
wych w szczególności – J. Jankowski, E. Derc,  
P. Pałka, Polska inicjatywa prawodawcza na arenie 
Unii Europejskiej – Projekt rozporządzenia Rady 
Unii Europejskiej w sprawie modelu europejskiego 
przedsiębiorstwa spółdzielczego, Pieniądze i Więź 
2014, nr 64, s. 185–188. Autorka Poradnika nt. 
RODO dla komorników sądowych (Nowa Cur-
renda, Miesięcznik Komorników Sądowych, nr 
2/2018). Współpracuje między innymi ze Związ-
kiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych 
RP, zrzeszającym ponad 500 spółdzielni mieszka-
niowych w Polsce.

Wydanie I
Warszawa, czerwiec 2018 r.
Stan prawny na 25 maja 2018 r.

ISBN 978-83-63298-22-7

Wydawca: Związek Rewizyjny  
Spółdzielni Mieszkaniowych RP
ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa
tel.: 22 827 29 87, 22 827 69 31
e-mail: zrsmrp@zrsmrp.com.pl
www.zrsmrp.com.pl

Ewa Derc

Przewodnik po RODO
dla spółdzielni mieszkaniowych
wraz ze wzorami regulacji 
wewnętrznych
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Miejsce naszego zamieszkania to przestrzeń, którą wypełnia nie tylko lokal, będący naszą własnością lub 
wynajmowany. To także budynek, otaczający go teren i ulica mająca swoją nazwę i spełniająca przede wszystkim 
funkcję traktu komunikacyjnego, pieszego i kołowego. Przestrzeń tę wypełniają ludzie, wśród których żyjemy.

Sprawy dnia powszedniego
Zarówno te bolesne, jak i te miłe

W  tym otoczeniu spędzamy nasz dzień, 
jak co dzień, a kontakty z sąsiadami 
i urządzenie przestrzeni wspólnej de-

cydują o jakości lub byle jakości naszego życia.

Zakłócanie miru

Do bolesnych spraw dnia powszedniego na-
leżą balangi. Oczywiście, wszędzie zdarzają się 
rodzinno-towarzyskie spotkania z różnych okazji, 
ale do dobrych obyczajów należy powiadamia-
nie sąsiadów, że się odbędą i  przeproszenie 
za ewentualne hałasy, mogące się przeciągnąć 
do nocy. Niestety, zdarzają się balangi sys-
tematyczne, organizowane najczęściej przez 
najemców lokali, których właściciele interesu-
ją się tylko regularnymi wpływami należności 
za wynajem i media. Tymczasem, to właściciele 
wynajmowanych lokali ponoszą odpowiedzial-
ność za zakłócanie miru domowego przez najem-
ców. Warto tu przypomnieć, że naruszanie miru 
może być traktowane jak przestępstwo (art. 193 
KK), polegające na wdarciu się do określonych 
miejsc lub przebywanie w tych miejscach po-
mimo sprzeciwu osoby uprawnionej, ale może 
też stanowić naruszenie spokoju w  miejscu 
przebywania. Rzecz w  tym, że zarządca lub 
administrator może reagować tylko na niewła-
ściwe zachowania w obrębie części wspólnej 
i wówczas wzywać policję. Gdy naruszenie miru 
domowego odbywa się w mieszkaniu, uczynić 
to może tylko właściciel lokalu. Jeśli sąsiad 
i  jego dzieci nie mogą spać z powodu hałasu, 
skierować powinien sprawę do sądu. Jednak 
rzadko to robi z obawy przed konsekwencjami. 
Także sądy, przeciążone milionami spraw cywil-
nych, zajmują się przede wszystkim sprawami 
ciężkiego kalibru. Nieporozumienia sąsiedzkie, 
jeśli krew się nie leje, to doprawdy drobiazgi…

Niekiedy dzielnicowy, na prośbę zarządcy 
pokręci się po budynku, ostrzeże hałasujących, 
że takie zachowanie może się dla nich źle skoń-
czyć, ale nie na wiele to się zdaje. Jest jednak 
sposób na pozbycie się właścicieli mieszkań, 
którzy sami lub ich lokatorzy naruszają mir 
domowy. Policja przyjmie „kolekcję” zgłoszeń 
z  wiarygodnym potwierdzeniem kiedy, w  jaki 
sposób i  ile razy zakłócano mir domowy i nie 
reagowano na upomnienia. To może stanowić 

Irena Scholl

podstawę do podjęcia przez wspólnotę uchwały 
o poddanie lokalu licytacji.

Przypomnijmy zapisy ustawy z dn. 24 czerw-
ca 1994 r. o własności lokali art. 13.1.: Wła-
ściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem 
jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój 
lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku 
domowego, uczestniczyć w  kosztach zarzą-
du związanych z  utrzymaniem nieruchomości 
wspólnej, korzystać z niej w sposób nieutrud-
niający korzystania przez innych mieszkańców 
oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego 
dobra.

Natomiast art. 16.1. stanowi: Jeżeli właści-
ciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należ-
nych od niego opłat lub wykracza w sposób ra-
żący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu 
porządkowi domowemu albo przez swoje nie-
właściwe zachowanie czyni korzystanie z innych 
lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, 
wspólnota mieszkaniowa może w  trybie pro-
cesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji 
na podstawie przepisów Kodeksu postępowania 
cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

Pies przyjacielem, ale czy dla 
wszystkich?

Nie tylko balangi zakłócają mir domowy. 
Niestety bywa, że przyjaciele psów zachowują 
się raczej jak ich oprawcy. Wychodząc z domu 
na wiele godzin zostawiają zwierzęta na balko-
nach. Nieszczęśni „więźniowie” wyją, szczekają, 
a nawet załatwiają się. Cierpią i zwierzęta, i lu-
dzie znajdujący się w pobliżu. Zarządca-szkole-
niowiec zachęca słuchaczy, aby w takiej sytuacji 
rozmawiali z właścicielami psów, a jeśli to nie 
pomoże, wzywali przedstawicieli Towarzystwa 
Ochrony Zwierząt lub ANIMALS. Oni mają spo-
soby radykalnego ukrócenia takich praktyk. Ale 
wówczas należy gromadzić dowody i świadków 
takich zdarzeń.

Nie sposób tu nie wspomnieć o  smutnym 
widoku na przedwiośniu, kiedy po roztopach 
i  znikającym śniegu nasze ulice są „ozdobio-
ne” pozostawionymi przez psy „pamiątkami” 
po spacerach z  niechlujnymi właścicielami. 
Od pewnego czasu część (niewielka) spółdzielni 
i wspólnot mieszkaniowych, chcąc zachęcić po-

siadaczy czworonożnych przyjaciół do zadbania 
o estetykę, umieszcza przy drzwiach wyjścio-
wych z budynków torebki i łopatki do usuwania 
zanieczyszczeń. Jest poprawa, aczkolwiek bra-
kuje miejsc, np. wyznaczanych na skwerkach, 
do zabaw czworonogów i do załatwiania fizjo-
logicznych potrzeb. Okazuje się jednak, że dla 
chcącego nic trudnego. Jeden z  zarządców 
przesłał nam zdjęcia… pisuarów dla psów, 
urządzonych w  podwarszawskim Piasecznie. 
Można? Można!

Balkon nie dla psa

Problemów, związanych z psami jest więcej. 
W kontekście więzienia psów na balkonie, warto 
wspomnieć o  dwoistości prawnego pojęcia 
balkonu. W  myśl utrwalonego poglądu praw-
niczego, balkon służący do wyłącznego użytku 
osób zajmujących lokal, przy którym się znajduje 
jest tzw. pomieszczeniem przynależnym do tego 
lokalu i stanowi jego część składową. Wskazuje 
się jednak, że dotyczy to tylko przestrzeni „we-
wnętrznej” balkonu. Natomiast te jego elementy 
konstrukcyjne, które są trwale połączone z bryłą 
budynku i na ogół usytuowane są na zewnątrz 
w  stosunku do przestrzeni, wykorzystywanej 
do wyłącznego zaspokajania potrzeb miesz-
kaniowych przez osoby zamieszkałe w  lokalu, 
uznać należy za nieruchomość wspólną. Ten 
zawiły wywód jest potrzebny do wyjaśnienia, 
że zanieczyszczanie balkonu jest działaniem 
na szkodę i właściciela lokalu, i jego sąsiadów. 
Znam przypadki, że wystarczyło kilka spokoj-
nych rozmów, aby przekonać dotychczasowych 
dręczycieli zwierząt, jak powinni odpowiedzialnie 
opiekować się nimi.

W niektórych wspólnotach zastanawiają się, 
czy nie wprowadzić zapisu do regulaminów 
porządku domowego, zabraniającego przetrzy-
mywania psów bez opieki na balkonach. Pod 
groźbą sankcji, oczywiście.

Gdzie podziać samochód? 

Do wyjątkowo bolesnych problemów dnia 
powszedniego należy brak miejsca do par-
kowania samochodów. Czasy, gdy na jedną, 
i to zamożną rodzinę przypadał jeden samochód, 
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nującego przekonania są to ludzie zamożni, nie 
mający problemów materialnych. Jest to opinia 
powierzchowna, przesadzona. Odwiedziłam 
kiedyś siedem kantonów i widziałam na własne 
oczy, że większość obywateli tego górzystego 
kraju pracuje ciężko, a żyje skromnie, w niewiel-
kich miejscowościach. Aby podnieść walory 
krajobrazowe, wszak turystyka to znacząca 
tu gałąź gospodarki, gminy pomagają miesz-
kańcom w ukwiecaniu budynków. Spod niemal 
każdego okna wylewają się istne kaskady kwia-
tów, rosnących w  chytrze skonstruowanych 
skrzynkach, aby rośliny nie zawilgacały ścian. 
Sadzonki lub pieniądze na ich zakup przeka-
zuje gmina. Zamożniejsze rodziny rezygnują 
z tej pomocy. Moi gospodarze, oprowadzając 
mnie po swojej miejscowości liczącej 5,5 tys. 
mieszkańców, pokazywali siedziby ludzi boga-
tych i biedniejszych. Ich domy nie różniły się 
między sobą: – U nas nie jest w dobrym guście 
popisywanie się zamożnością – wyjaśniali. Bo-
gatszego poznasz po… garażu. Jest murowany. 
Skromniej żyjący trzymają samochody pod 
uplecioną z roślinnych pędów altanką – wiatą.

Każdy chciałby, aby wokół było pięknie, 
jednak większość spośród nas oczekuje, że ktoś 
inny o  to zadba. Zdarzają się jednak wyjątki. 
Kilka lat temu byłam w mieście liczącym ponad 
200 tys. mieszkańców W  jednym z  domów 
wspólnotowych poznałam panie emerytki, któ-
re ani myślały o gnuśnej starości. Pod ścianami 
budynku – choć własność wspólnoty kończyła 
się na obrysie budynku – założyły piękne kwiet-
niki i starannie je pielęgnowały. Któregoś dnia, 
ktoś powyrywał kwiatki. A miało być miło…

I jeszcze jeden ważny problem – podwórka, 
przylegające do wspólnotowych budynków, 
wyodrębnionych kiedyś po obrysie, a  pozo-
stające nieustająco własnością miasta. Bywa, 
że tereny te są zaniedbane, praktycznie bezpań-
skie. Wspólnoty myślą o  zagospodarowaniu 
ich. Jak choćby w  mojej kamienicy, którą 
nasza spółdzielnia zamieniła w park, do którego 
nie wejdzie byle kto, bo jest domofon. Jest 
altana z przezroczystym dachem, pod którym 
mieści się stół, piękne ławy, hamak, ratanowy 
bujak. Spotykają się mieszkańcy na pogaduchy 
i lampkę wina. Nasz Pan Wojtuś to rzeczywi-
ście gospodarz domu. Gdy widzi starszą panią 
taszczącą worek ze śmieciami natychmiast 
je wyrzuca. Odczytuje liczniki wody, wypeł-
nia druczki, zanosi gdzie trzeba. Zaliczam go 
do przyjaciół, których poznaje się w potrzebie. 
Cieszę się, gdy słyszę, że w większości wspól-
not i spółdzielni mieszkaniowych są zatrudniani 
dozorcy – gospodarze z prawdziwego zdarzenia.

***
Autorka i  redakcja będą wdzięczne Czytel-

nikom za podzielenie się pomysłami, jak dzień 
jak co dzień uczynić lepszym, pozbawionym 
chociaż części bolesnych spraw, łatwiejszym 
do przeżycia.  

należą do odległej przeszłości. Coraz częściej 
w większych lokalach mieszkają wciąż jeszcze 
pracujący dziadkowie, ich dzieci i  dorosłe już 
wnuki. Posiadanie dwóch, trzech samochodów 
nie jest więc niczym wyjątkowym. W  bardzo 
wielu zawodach jest on niezbędnym narzędziem 
pracy, którego nie zastąpi komunikacja miejska. 
Parkowanie samochodów jest więc źródłem 
zadrażnień i sporów.

W nowych budynkach rezygnuje się z trady-
cyjnych piwnic na rzecz budowy garaży podziem-
nych. Jednak nie zawsze takie udogodnienie jest 
wystarczające. W decyzjach o warunkach zabu-
dowy nie ustala się liczby miejsc parkingowych. 
Ostateczne dane techniczne planowanej zabudo-
wy, w tym dokładną liczbę miejsc parkingowych, 
ustala się w  postępowaniu o  wydanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę. Precyzyjne określenie 
tego wskaźnika nie jest konieczne z punktu widze-
nia celu, jakiemu ma służyć decyzja o warunkach 
zabudowy, czyli ustaleniu, jaki rodzaj zabudowy 
może powstać na danym terenie, z zachowaniem 
zastanego ładu przestrzennego.

Władze terytorialne, ani państwowe, ani sa-
morządowe nie kwapią się do budowy garaży 
podziemnych, przytaczają wysokie kwoty i długo-
trwałość takich przedsięwzięć. Chowanie głowy 
w piasek, odkładanie decyzji nic nie da. Trzeba 
szukać i sposobów finansowania, i stosownych 
terenów.

Kłopoty z  parkowaniem pogłębiają niekiedy 
ekolodzy, którzy dążą do przekształcania miej-
skich ulic w aleje parkowe, praktycznie wyrzu-
cając z nich samochody. Zdarza się, jak na war-
szawskim Mokotowie, że po prostu mieszkańcy 
torpedują pomysł budowy garażu wielostanowi-
skowego, chociaż i miejsce, i pieniądze na tę in-
westycję były w zasięgu ręki.

Kto był w Berlinie zazdrości naszym zachod-
nim sąsiadom. Tam już powstało i  ciągle się 
powiększa podziemne, samochodowe miasto. 
Każdy jego skrawek nie zajęty przez instalacje 
jest zajmowany przez dwu-, trzykondygnacyjne 
garaże lub miejsca postojowe.

Podwórza – zielone miniparki

Przed wojną prezydent Stefan Starzyński 
zachęcał dozorców do udziału w  konkursach 
z nagrodami na najpiękniejsze podwórka. Nasze, 
przekształcone w rozarium, zdobywało pierwsze 
nagrody dzięki talentowi i  pracy dozorcy Cze-
sława Wiśniewskiego. Dla mieszkańców były 
nagrody za najpiękniej ukwiecone balkony. Archi-
tekt z okresu międzywojnia – prof. Gut, zasłynął 
upiększaniem elewacji budynków bluszczem. 
Niektórzy utytułowani „zieleniarze”, projektujący 
np. mury otaczające cmentarze twierdzą, że splo-
ty pnączy wręcz konserwują ich powierzchnię 
i ułatwiają walkę z wilgocią.

Zazdrościmy Szwajcarom zieleni i ukwiecenia, 
aczkolwiek niesłusznie. Wedle powszechnie pa-
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CZEGO NIE POWINNO SIĘ ROBIĆ SĄSIADOM? 

Po pierwsze: grill na balkonie
Wprawdzie przepisy nie zabraniają wprost rozpala-

nia grilla na balkonie czy tarasie, ale często do kwestii 
tej odnosi się regulamin spółdzielni mieszkaniowej. 
Sąsiadom może przeszkadzać unoszący się dym i za-
pachy. W sytuacji zgłoszenia faktu straży miejskiej bądź 
policji służby mogą zakwalifikować posługiwanie się 
otwartym ogniem jako zagrożenie pożarowe. Wówczas 
grozi mandat do 500 zł (art. 82 § 1 pkt 1 Kodeksu 
wykroczeń).

Po drugie: głośne imprezy
Puszczanie głośnej muzyki, krzyki, trzaskanie 

drzwiami są wykroczeniem nie tylko nocą (art. 51 § 1 
Kodeksu wykroczeń). Jeżeli sąsiedzi wezwą policję bądź 
straż miejską, pojawia się widmo ukarania mandatem 
w wysokości nawet 500 zł. Wspólnota mieszkaniowa 
nie może ukarać uciążliwego mieszkańca, może jedynie 
wezwać służby albo w trybie procesu żądać sprzedaży 
lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów KPC. 
Za wyjątek uznaje się hałas związany z przeprowadza-
niem remontu, gdyż ten nie nosi znamion „wybryku”. 
Jednak nie oznacza to, że można np. wiercić w porze 
ciszy nocnej.

Po trzecie: wyrzucanie resztek jedzenia  
przez balkon

Kości czy okruchy chleba są pożywieniem nie tylko 
dla psów czy ptaków, lecz także dla szczurów. Zwykle 
administratorzy osiedli zabraniają w regulaminach 
wyrzucania odpadków przez okno czy balkon. Według 
Kodeksu wykroczeń jest to zakłócanie porządku i po-
stępowanie takie grozi mandatem nawet do 500 zł  
(art. 51 § 1 oraz art. 75 § 1 Kodeksu wykroczeń).

Po czwarte: trzepanie dywanów na balkonie
Wspólnoty zabraniają trzepania dywanów w regula-

minach, ale działanie to kwalifikuje się też pod Kodeks 
wykroczeń. Zapisy mówią, że „kto bez zachowania 
należytej ostrożności wystawia lub wywiesza ciężkie 
przedmioty (…) podlega karze grzywny do 500 zł albo 
karze nagany (art. 75 § 1 Kodeksu wykroczeń).

Po piąte: parkowanie na trawniku
Służby – straż miejska lub policja – mogą uznać, że 

następstwem takiego postoju jest zniszczenie roślin-
ności. Grozi to mandatem nawet do 1000 zł. Jest to 
wykroczenie z art. 144 § 1 Kodeksu wykroczeń.

Po szóste: palenie śmieci i liści na działce
Spalanie śmieci zarówno w swoim ogródku, jak 

i piecu może skończyć się mandatem. Palenie traw, liści 
i gałęzi jest zabronione. Policja lub straż miejska może 
wystawić mandat do 500 zł (art. 191 ustawy o odpa-
dach).

Po siódme: zamykanie psa, który wyje
Większość gmin w przepisach zobowiązuje właścicie-

li zwierząt do dołożenia wszelkich starań, aby zwierzęta 
były jak najmniej uciążliwe. Sąsiedzi mogą zgłosić spra-
wę policji lub straży miejskiej. Złamanie przepisów gro-
zi mandatem nawet do 500 zł. Ponadto, w myśl ustawy 
o ochronie zwierząt, trzymanie psa w zamknięciu lub 
na łańcuchu powyżej 12 godzin uznaje się za znęcanie 
nad zwierzęciem, a za to grozi kara pozbawienia wol-
ności (art. 35. Ust. 1–1a ustawy o ochronie zwierząt).

Po ósme: zagracanie wspólnej przestrzeni
Przepisy ppoż. zabraniają przechowywania rzeczy 

na korytarzach w budynkach wielorodzinnych, gdyż 
uznaje się je za drogi ewakuacyjne, które nie mogą być 
zwężane bądź zastawiane przez jakiekolwiek przedmio-
ty (art. 82 § 1 pkt 7 Kodeksu wykroczeń).
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W naszym kraju działa ok. 3 500 spółdzielni mieszkaniowych, zamieszkiwanych przez ok. 10 mln ludzi. 
Stanowimy zatem ogromną społeczność, która powinna uczestniczyć w tworzeniu szeroko rozumianej 
polityki mieszkaniowej. Tą i innymi refleksjami rozpoczynamy cykl pn. „Puls spółdzielni”, w którym autorzy 
będą dzielili się z P.T. Czytelnikami swoją wiedzą i praktycznymi doświadczeniami z codziennej pracy 
w spółdzielniach mieszkaniowych. 

Kilka refleksji o spółdzielczości 
mieszkaniowej

Swój pierwszy artykuł na łamach „Ad-
ministratora i Menedżera Nieruchomo-
ści” chciałbym wyjątkowo poświęcić 

spółdzielczości mieszkaniowej w ogóle, jako 
jednej z  form gospodarowania nieruchomo-
ściami i wpływu środowiska spółdzielczego 
na kształtowanie przepisów prawa.

W naszym kraju działa ok. 3 500 spółdzielni 
mieszkaniowych, w  których mieszka ok. 
10 mln ludzi. W  niektórych miastach, czy 
dzielnicach dużych miast, zasoby spółdzielcze 
stanowią większość zasobu mieszkaniowego 
na danym terenie. Stanowimy zatem ogromną 
społeczność, która powinna uczestniczyć 
(we współpracy z  organami samorządu 
terytorialnego) w tworzeniu szeroko rozu-
mianej polityki mieszkaniowej na szczeblu 
regionalnym, ale również poprzez organy wła-
dzy publicznej (ministerstwa, sejm) na szcze-
blu centralnym.

Spółdzielczość w dyskursie

Problematyka spółdzielczości mieszkanio-
wej powinna być również stałym elementem 
merytorycznej dyskusji w mediach o zasięgu 
ogólnopolskim. Do dyskusji powinni być za-
praszani przedstawiciele organów statuto-
wych spółdzielni mieszkaniowych (rada nad-
zorcza, zarząd, rada osiedla), członkowie oraz 
prawnicy zajmujący się tą problematyką. Tak 
powinno być, a jak jest, to najlepiej pokazała 
ostatnia nowelizacja (a  właściwie tryb jej 
procedowania w parlamencie) ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych i  ustawy Prawo 
spółdzielcze, która weszła w życie w dniu 9 
września 2017 roku. Pokazała ona praktycznie 
brak wpływu członków spółdzielni i organizacji 
spółdzielczych na proces legislacyjny w Pol-
sce. W mediach pojawiamy się jako środo-
wisko niemal wyłącznie w  kontekście afer 
niegospodarności czy nepotyzmu, a sprawca-
mi są zawsze pazerni prezesi wywodzący się 
z epoki PRL; ciekawe jest to, że w tych publi-

kacjach przytacza się przykłady trzech, ciągle 
tych samych spółdzielni mieszkaniowych.

Czy taki obraz naszego środowiska można 
zmienić? Moim zdaniem oczywiście można 
i  co więcej – należy. Niezbędne jest jednak 
stworzenie skutecznych narzędzi umoż-
liwiających realny wpływ organizacji 
spółdzielczych (istniejących lub nowo po-
wstałych) na proces legislacyjny i opinię 
publiczną. Aby to osiągnąć, środowisko musi 
być silniej zintegrowane i zorganizowane, nie-
zbędne jest również uaktywnienie i zaprosze-
nie do działania członków spółdzielni.

Zmiany ustawodawcze  
nie pomagają

Warto tu przypomnieć, w dużym skrócie, 
historię działań władzy publicznej wobec 
spółdzielczości mieszkaniowej w okresie tzw. 
transformacji po 1989 roku. 

Ustawą z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmia-
nach w organizacji i działalności spółdzielczo-
ści w sposób arbitralny postawiono wszystkie 
organizacje ponadpodstawowe spółdzielcze 
w stan likwidacji. Źródłem wprowadzenia tego 
przepisu było uznanie spółdzielczości, jako re-
liktu słusznie minionej epoki i pozbawienie siły 
środowiska w celu zmniejszenia jego wpływu 
na politykę państwa.

Kolejnym etapem była ustawa z  dnia 15 
grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszka-
niowych, której głównym celem było pozba-
wienie spółdzielni mieszkaniowych atrybutów 
spółdzielczości oraz majątku i stopniowe prze-
kształcanie ich we wspólnoty mieszkaniowe. 

W  roku 2007 wprowadzono nowelizację 
ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku 
dochodowym od osób prawnych, ograniczając 
zwolnienie podatkowe tylko do dochodów uzy-
skiwanych z gospodarki zasobami mieszkanio-
wymi, w części przeznaczonej na cele związane 
z ich utrzymaniem, z wyłączeniem dochodów 
uzyskiwanych z innej działalności gospodarczej.

O  ostatnich zmianach przepisów pisałem 
wyżej, poświęcę zresztą temu odrębny tekst. 
Należy również pamiętać, że w sejmie, w pod-
komisji nadzwyczajnej Komisji Infrastruktury 
„leżakuje” kolejny projekt nowelizacji ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych, autorstwa 
posłów Klubu Poselskiego „Kukiz 15” (druk 
sejmowy 1533) – proponowane tam zmiany, 
jeśli wejdą w życie, dokończą dzieła likwidacji 
spółdzielczości mieszkaniowej w  Polsce lub 
przynajmniej w dużym stopniu przyczynią się 
do jej dezorganizacji.

W naszych rękach

Dla wielu Polaków mieszkanie to największy 
majątek, jakim dysponują. O  wartości tego 
majątku decyduje w dużym stopniu sposób 
zarządzania nieruchomościami, w  których 
mieszkanie się znajduje. Według mojej oceny, 
spółdzielnie mieszkaniowe są bardzo dobrą 
formą takiego zarządzania; zasoby spółdzielcze 
wyróżniają się dobrym stanem technicznym 
i  sanitarno-porządkowym, wiele spółdzielni 
prowadzi działalność społeczną, kulturalną 
i oświatową. Doceniają to również nasi człon-
kowie, pozostając przy tej formie prawnej 
pomimo formalnych możliwości zakładania 
wspólnot mieszkaniowych, zarządzanych 
w  trybie ustawy o  własności lokali. Przy-
glądajmy się zatem uważnie poczynaniom 
organów władzy publicznej, aby ten dorobek 
nie został zmarnowany. 

ABSTRAKT
Pierwszy artykuł z  nowo powstałego 
cyklu „Puls spółdzielni” prezentuje re-
fleksje autora na temat kondycji spół-
dzielczości mieszkaniowej w  Polsce, 
jako jednej z  form gospodarowania 
nieruchomościami i wpływu środowiska 
spółdzielczego na kształtowanie przepi-
sów prawa. 

Zapraszamy Państwa do współtworzenia tej kolumny, pisania listów oraz własnych komentarzy dotyczących 
kondycji, problemów ale i sukcesów spółdzielczości w Polsce. KONTAKT: redakcja@administrator24.info

Jacek Frydryszak
prezes zarządu SM, licencjonowany zarządca i pośrednik w obrocie nieruchomościami
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Szanowne  
Koleżanki i Koledzy!
Niniejszym tekstem mam przyjem-
ność otworzyć nowy dział miesięcz-
nika „Administrator i Menedżer 
Nieruchomości” pn. „Puls spółdziel-
ni”, dotyczący problematyki spół-
dzielczości mieszkaniowej w Polsce. 
Co miesiąc, na łamach „Administra-
tora”, będę się z Państwem dzielił 
swoją wiedzą i doświadczeniem, ale 
również wątpliwościami związany-
mi z funkcjonowaniem tej formy 
gospodarowania nieruchomościami. 
Mam nadzieję, że ta nowa kolum-
na pomoże Państwu w codziennej 
pracy, a może czasami skłoni do 
refleksji. Bardzo liczę na listy od 
członków organów statutowych, 
pracowników ale również członków 
spółdzielni mieszkaniowych z całej 
Polski – piszcie na adres redakcji 
o swoich problemach, zadawajcie 
pytania, proponujcie rozwiązania, 
a ja będę prezentował je na łamach 
„Administratora”.

KILKA SŁÓW O MNIE
Jestem absolwentem SGPiS, wy-
działu Ekonomiczno-Społecznego, 
specjalności gospodarka miejska. 
Pracę w spółdzielczości mieszka-
niowej podjąłem bezpośrednio po 
studiach w roku 1982. Zaczynałem 
jako starszy referent, kolejno 
pełniąc funkcje: administratora, 
kierownika działu eksploatacji, kie-
rownika osiedla, zastępcy prezesa 
ds. eksploatacji, a w końcu pre-
zesa zarządu. Posiadam licencję 
zarządcy nieruchomości i pośred-
nika w obrocie nieruchomościami 
(8 lat byłem współwłaścicielem 
biura nieruchomości). Mam także 
uprawnienia lustracyjne (byłem 
czynnym lustratorem do czasu 
wejścia w życie ostatniej noweliza-
cji Prawa spółdzielczego). Jestem 
zatem praktykiem i w związku 
z tym wszystkie moje teksty będą 
w większości inspirowane osobi-
stymi doświadczeniami.  

Jacek Frydryszak

Fot. arch. red.
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! LOKUM-EXPO odbywa się równocześnie 

z Międzynarodowymi Targami Dźwigów EURO-LIFT

W programie imprez towarzyszących m.in.:

  Gala Konkursu Zarządca Roku

  Forum dla Zarządców

GRUPA MEDIUM 
Michał Grodzki 
Dyrektor ds. marketingu i sprzedaży 
tel. 22 512 60 80
mgrodzki@medium.media.pl 

TARGI KIELCE SA 
Dyrektor Grupy Projektów 
Bogusława Grzechowska 
tel. 41 365 12 10
grzechowska.boguslawa@targikielce.pl 

2–4 
października 2018
Kielce

www.lokum-expo.eu
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Brak informacji rodzi często szereg niejasności, wspólne pretensje, a nawet uniemożliwiające współpracę 
kłótnie. Takie sytuacje są właściwie codziennością w pracy zarządcy nieruchomości. Rozwiązaniem jest 
m.in. rzetelna i właściwie realizowana polityka informacyjna spółdzielni, która tworzy podstawy zaufania 
członków do spółdzielni oraz jej przedstawicieli.

Polityka informacyjna  
w spółdzielni mieszkaniowej

C odziennością w  naszej pracy są wy-
woływane przez mieszkańców, często 
z błahego powodu, sprzeczki, kłótnie czy 

nawet poważne awantury. Mniej doświadczeni 
pracownicy potrafią odpowiedzieć równie agre-
sywnym zachowaniem i konflikt gotowy. Tworzy 
się w  ten sposób podział na „MY” i  „ONI”, 
który podważa wzajemne zaufanie i  sprawia, 
że atmosfera staje się coraz bardziej napięta, 
a  współpraca praktycznie niemożliwa. Powo-
dem tych konfliktów jest często brak właści-
wej informacji kierowanej przez spółdzielnię 
do mieszkańców, którzy w takiej sytuacji stają 
się podatni na wszelkiego rodzaju podwórkowe 
plotki i teorie spiskowe.

Dostęp do informacji

Nawiązując zatem do motto tego artykułu, 
spróbujmy stworzyć takie warunki, które zapew-
nią naszym mieszkańcom dostęp do rzetelnej 
i aktualnej informacji o działalności spółdzielni.

Strona www

Dobrym narzędziem może być strona in-
ternetowa. Trzeba pamiętać, że jeśli zdecy-

dujemy się na stworzenie takiej strony (nie 
ma takiego obowiązku ustawowego) musimy, 
zgodnie z postanowieniami art. 81 ust. 3 ustawy 
o  spółdzielniach mieszkaniowych, zamieścić 
na niej: statut, regulaminy, uchwały i protokoły 
obrad organów, protokoły lustracji, sprawozda-
nia finansowe. Zachęcam jednak do znacznego 
poszerzenia zawartości strony internetowej 
na przykład o:
• zakładkę „Aktualności” – informacje o zbliża-

jących się ważnych wydarzeniach, zmianach 
w przepisach prawa i regulacjach wewnętrz-
nych, zmianach w składzie organów, itp.;

• zakładkę „O  nas” – informacje o  historii 
spółdzielni, dane o zasobach, ważne telefo-
ny, składy organów, informacje o lokalnych 
imprezach, poradniki, itp.;

• zakładkę „Akty prawne” – teksty najważ-
niejszych przepisów prawa regulujących 
działalność spółdzielni mieszkaniowych;

• zakładkę „Przetargi i ogłoszenia” o przetar-
gach na roboty i usługi, sprzedaży lub wy-
najmie lokali, rekrutacji pracowników, itp.;

• zakładkę dla mieszkańców typu „Informator 
członka spółdzielni” czy „Strefa mieszkańca” 
lub podobną zawierającą: informacje o trybie 
załatwiania spraw w spółdzielni (np. sprze-

daż lokalu, prowadzenie remontu, adaptacja 
części wspólnych, itp.), ważnych sprawach 
w  spółdzielni (aktualizowana na bieżąco 
informacja o  najważniejszych sprawach 
mających fundamentalny wpływ na dzia-
łalność spółdzielni – np. sprawy sądowe, 
regulacja stanów prawnych gruntów, itp.), 
formularze druków do pobrania, przydatne 
linki (np. właściwy urząd skarbowy, urząd 
miasta, gminy lub dzielnicy, notariusze, ubez-
pieczyciele, itp.;

• zakładkę „e-opłaty” czyli dostęp (szyfrowany 
indywidulanym hasłem) do kartoteki opłat 
danego lokalu.
Trzeba pamiętać, żeby strona internetowa 

była podzielona na dwie strefy: strefę publiczną 
w rozumieniu dostępu do wiadomości z pozio-
mu przeglądarki internetowej oraz strefę dla 
członków spółdzielni (mogą być to również 
osoby posiadające prawo własności lokali, nie 
będące członkami), do której dostęp jest szyfro-
wany loginem i hasłem. Pamiętajmy tu również 
o uwzględnieniu przepisów RODO.

Z moich doświadczeń lustratora, jak również 
z obserwacji stron www w sieci wynika, że nie 
jest najlepiej ze spełnieniem wymagań usta-
wowych dotyczących stron internetowych. 
Jak wspomniałem wyżej, posiadanie strony 
internetowej nie jest obligatoryjne, ale skoro 
zdecydowaliśmy się na jej stworzenie prze-
strzegajmy przepisów prawa – ułomna strona 
internetowa (np. częsty przypadek nie zamiesz-
czania protokołów lustracji) może generować 
zarzuty formalne, których nie będziemy mogli 
odeprzeć, a ponadto może budzić podejrzenia, 
że mamy coś do ukrycia.

ABSTRAKT

Artykuł prezentuje rolę rzetelnie pro-
wadzonej polityki informacyjnej w 
spółdzielni mieszkaniowej w budo-
waniu zaufania oraz kształtowaniu 
dobrych stosunków na linii przed-
stawiciele spółdzielni – jej lokatorzy. 

Jacek Frydryszak
prezes zarządu SM, licencjonowany zarządca i pośrednik w obrocie nieruchomościami

Fot. informatiquechezvous.com
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w inny sposób interpretowane. W spółdzielniach 
mieszkaniowych zdarza się często, że te trzy 
przesłanki występują jednocześnie. Pozytywnym 
aspektem w teorii rozwiązywaniu konfliktów jest 
to, że konflikt danych jest chyba najłatwiejszy 
do rozwiązania – trzeba na początek sprawić, aby 
obie strony miały takie same dane w sprawie, 
która jest przedmiotem konfliktu.

Dostępność do szerokiej i  pełnej informacji 
o  działalności spółdzielni może być również 
przydatna w sporach z tzw. „uciążliwymi loka-
torami” (przepraszam ich za takie określenie). 

Wszyscy doświadczyliśmy sytuacji, w  której 
np. na walnym zgromadzeniu taka osoba (dzia-
łająca w  złej wierze) z  wypiekami na twarzy, 
pompując atmosferę sensacji zadaje, jej zda-
niem, sensacyjne pytanie w sprawie pachnącej 
dużą aferą. W odpowiedzi wstaje prezes zarządu 
i  informuje, że szczegółowy opis tej sprawy 
znajduje się od dwóch lat na stronie internetowej 
spółdzielni. Napięcie opada, a autor „sensacji” 
traci atrybut wiarygodności.

Polityka informacyjna – to również infor-
mowanie otaczającego nas środowiska o  na-

A jeśli nie strona, to co?

Powstaje pytanie: a  co z  osobami, które 
nie korzystają z internetu? Dla nich są oczywi-
ście tablice ogłoszeń na klatkach schodowych 
oraz tablice ogłoszeń w biurach spółdzielni czy 
wolnostojące na terenie jej zasobów. Dobrym, 
i w większych spółdzielniach często stosowa-
nym rozwiązaniem, jest wydawanie lokalnej 
gazetki informacyjnej, która w określonych cy-
klach jest kolportowana na przykład poprzez 
skrzynki pocztowe. W ten sam sposób można 
przekazywać jednorazowe, pisemne informa-
cje przygotowywane przez zarząd spółdzielni 
w  konkretnych sprawach. Można rozważyć 
również tworzone ad hoc punkty informacyjne 
w  przypadku zdarzeń mających duży wpływ 
na życie mieszkańców np. zmiana przepisów 
prawa, klęska żywiołowa, itp.

Nic do ukrycia

Spotykałem się nierzadko z postawami człon-
ków zarządu czy rady, sprowadzającymi się 
do filozofii typu „im mniej wiedzą tym lepiej, 
nie ma co im dawać narzędzi do walki z nami”. 
Uważam, że taką postawą osiągniemy efekty 
odwrotne do zamierzonych. W  teorii konfliktu 
według Christophera Moore’a  (tzw. koło Mo-
ore’a) jednym z rodzajów konfliktu jest „konflikt 
danych”; mamy z nim do czynienia gdy strony 
nie dysponują wystarczającymi informacjami 
na ten sam temat, dane te są sprzeczne lub 

SoftHard S.A. posiada 28-letnie doświadczenie w projektowa-
niu, wytwarzaniu oraz wdrażaniu autorskiego Zintegrowanego 
Systemu Informatycznego Papirus SQL – dedykowanego dla 
branży mieszkaniowej. ZSI swoim zakresem obejmuje m.in. 
obszary związane finansami, kadrami i płacami, obiegiem 
informacji i dokumentów. W pracy codziennej ZSI wspomaga 
ponad 300 klientów z różnych sektorów, w tym m.in.: zarząd-
ców nieruchomości (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, 
zarządcy komunalni, TBS-y).

System funkcjonuje m.in. w:
 � ZGN w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
 � Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie
 � Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rzeszowie
 � Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy
 � Zakładzie Budynków Komunalnych II Sp. z o.o. w Olsztynie
 � Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
 �  KO-RA Spółka z o.o. w Warszawie

ZSI Papirus SQL przystosowany do wymagań RODO

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę
www.softhard.com.pl

SoftHard S.A. 
ul. Graniczna 27
09-407 Płock

tel./fax: 24 262 25 72
e-mail: plock@softhard.com.pl
www.softhard.com.pl
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szej działalności poprzez między innymi: ści-
słą współpracę z  mediami lokalnymi w  celu 
prezentowania dobrych rozwiązań i  osiągnięć 
spółdzielni mieszkaniowych na danym terenie, 
wchodzenie spółdzielni mieszkaniowych w tzw. 
„partnerstwa lokalne” w celu tworzenia relacji 
ze społecznościami poza spółdzielczymi, takimi 
jak: organy władzy samorządowej, wspólnoty 
mieszkaniowe, domy kultury, ośrodki pomocy 
społecznej, lokalni przedsiębiorcy, itp. (temu 
zagadnieniu poświęcę odrębny artykuł). Do-
brym sposobem jest także organizowanie imprez 
plenerowych typu „Dzień Sąsiada”, na których 
w atmosferze zabawy można przekazać szereg 
informacji i  zbudować dobre relacje z  miesz-
kańcami, organizowanie wydarzeń np. z okazji 
rocznicy powstania spółdzielni, które zbudują 
wśród członków poczucie tożsamości i przyna-
leżności do naszej spółdzielczej społeczności, 
sponsorowanie wydarzeń lokalnych (głównie 
dla dużych spółdzielni), animowanie na danym 
terenie wydarzeń kulturalnych poprzez spółdziel-
cze domy kultury, itp.

Rzetelna i  właściwie realizowana polityka 
informacyjna tworzy podstawy zaufania człon-
ków do spółdzielni jako przedsiębiorstwa oraz 
do przedstawicieli jej organów statutowych. 
Zaufanie to z kolei warunek dobrej współpracy 
oraz większa gwarancja tego, że w przypadku 
konieczności podejmowania tzw. „trudnych 
decyzji” (np. podwyżka opłat, wprowadzenie 
jakiegoś rodzaju ograniczeń, itp.) nie zostaniemy 
posądzeni o złą wolę. 

Jedyny sposób, aby 
zwyciężać w kłótni,  
to unikać jej  
                  – Dale Carnegie 
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Nielegalny pobór energii elektrycznej

W przypadku powyższego pytania warto 
przypomnieć, że we wspólnocie miesz-
kaniowej są dwa rodzaje kosztów. Koszty 
związane z lokalami i koszty związane z nie-
ruchomością wspólną. Koszty związane 
z lokalami ponoszą w całości ich właściciele. 
Oprócz kosztów związanych z  ich lokalami 
właściciele ponoszą też koszty związane 
z nieruchomością wspólną, proporcjonalnie 
co do wielkości udziału związanego z  ich 
lokalem w nieruchomości wspólnej.

Przekładając te zasady na energię elek-
tryczną dostarczaną do budynku należy 
stwierdzić, że co do zasady, w budynkach 
wielolokalowych każdy z lokali jest indywi-
dualnie opomiarowany i każdy z właścicieli 
lokali ma zawartą indywidualną umowę 
z  dostawcą energii elektrycznej. Zarówno 
więc pobiera prąd tylko z indywidualnej 
instalacji elektrycznej ze swoim licznikiem 
prądu, jak i  rozlicza się z  wykorzystanej 
energii bezpośrednio z  dostawcą energii 
elektrycznej na postawie indywidualnego 
licznika. Jednak oprócz energii elektrycznej, 
dostarczanej do lokali na podstawie indywi-
dualnych umów i  indywidualnie rozliczanej 
z właścicielami, energia elektryczna dostar-
czana jest też do nieruchomości wspólnej. 
Istnieje bowiem konieczność oświetlenia 
korytarzy, klatek schodowych, wejść do bu-
dynku, strychów, piwnic i innych elementów 
nieruchomości wspólnej. Koszty tej energii 
rozliczane są przez wspólnotę mieszkaniową 
w  ramach kosztów zarządu nieruchomo-
ścią wspólną, a  poszczególni właściciele 
partycypują w tych kosztach proporcjonal-
nie do wielkości udziału związanego z  ich 
lokalem w  nieruchomości wspólnej. Tak 
w większości budynków wygląda zarówno 
opomiarowanie budynku, jak i związane z nim 
rozliczenie kosztów energii.

Jest to energia będąca jednym z ele-
mentów kosztów zarządu nieruchomością 
wspólną nawet jeżeli właściciele nierów-
nomiernie z  niej korzystają. Jednak każdy 
z  właścicieli lokali, wykorzystując energię 
elektryczną do indywidualnych potrzeb, 
powinien w  zasadzie korzystać z  własnej 
instalacji za indywidualnym licznikiem.

Czasami zachodzi jednak konieczność 
poboru energii z  instalacji w  ramach nie-
ruchomości wspólnej. Na przykład właści-
ciel lokalu użytkowego na parterze zawarł 

ze wspólnotą mieszkaniową umowę najmu 
części dachu na reklamę świetlną. Taka 
reklama wymaga zasilania energią elek-
tryczną i  ze względu na odległość należa-
łoby ją podpiąć do najbliższego elementu 
instalacji elektrycznej, należącej do instalacji 
wspólnej. Jednak wówczas umowa najmu 
powinna uwzględniać sposób rozliczenia 
energii elektrycznej.

W  praktyce nie sprawia to większych 
problemów gdyż jest możliwe wyliczenie 
poboru energii przez taką reklamę i uwzględ-
nienie tej kwoty np. w czynszu lub w osobnej 
od czynszu pozycji, będącej zwrotem kosz-
tów energii dla wspólnoty. Także każde inne 
korzystanie dla celów indywidualnych z ener-
gii elektrycznej w nieruchomości wspólnej 
(wpięcie się do instalacji) wymaga porozu-
mienia (zgody) ze wspólnotą mieszkaniową.

Podpięcie się bez zgody wspólnoty 
mieszkaniowej do jej instalacji jest nie-
dopuszczalne i  może być uznane za prze-
stępstwo. Przestępstwo kradzieży energii 
elektrycznej uregulowane zostało w  art. 
278 § 5 kodeksu karnego (KK) i  polega 
na bezprawnym uzyskaniu dostępu do źródła 
energii i korzystaniu z tej energii z pominię-
ciem przyjmowanego w stosunkach danego 
rodzaju sposobu uzyskiwania lub korzystania 
z określonego rodzaju energii. Kradzież energii 
może przybierać różne formy czynności wy-
konawczej. Może ona polegać na podłączeniu 
do systemu dostarczającego dany rodzaj 
energii z pominięciem urządzenia mierzącego 
ilość wykorzystanej energii oraz określające-
go wysokość opłaty za korzystanie. 

Przejawem kradzieży energii będzie 
też uszkodzenie urządzenia rejestrującego 
ilość pobieranej energii, które następuje 
po legalnym przyłączeniu się użytkownika 
do systemu dostarczającego dany rodzaj 
energii, a także dokonywanie zmiany zapisu 
w urządzeniach rejestrujących ilość pobra-
nej energii w  taki sposób, iż nie zawiera 
informacji o faktycznie wykorzystanej przez 
sprawcę ilości energii (tzw. cofanie licznika). 
Do znamion występku określonego w art. 278 
§ 5 KK należy skutek, w  postaci przejęcia 
w posiadanie lub zużytkowanie odpowiednie-
go rodzaju energii bez względu na wielkość 
(wartość szkody).

/Red./

Kto płaci za prąd pobierany przez członka wspólnoty nielegalnie z instalacji 
części wspólnej na potrzeby lokalu użytkowego? Zarządca nieruchomości nie 
obciążał właścicielki prywatnej siłowni kosztami pobranego prądu, a zaliczał 
je do kosztów wspólnych. Czy miał do tego prawo? − pyta Czytelnik.
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Konferencje, szkolenia i imprezy targowe 
dla zarządców nieruchomości
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WRZESIEŃ

IV Kongres Mieszkaniowy 
Wrocław, 18 września 2018 r.  
Polski Związek Firm Deweloperskich  
tel. 22 745 01 00
biuro@pzfd.pl 
www.pzfd.pl

Międzynarodowe Targi Branży Komunalnej 
Warszawa, 26–28 września 2018 r.
PTAK WARSAW EXPO  
komunalne@warsawexpo.eu
www.targikomunalne.eu 

XVIII Kongres PFSZN „Facility management 
na polskim rynku nieruchomości” 
Michałowice-Wieś, 28–29 września 2018 r. 
Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów  
Nieruchomościowych 
tel. 22 522 84 05, faks: 22 622 11 32 
pfszn@pfszn.pl 
www.pfszn.pl

PAŹDZIERNIK

LOKUM EXPO – Salon obsługi i utrzymania 
nieruchomości 
Kielce, 2–4 października 2018 r. 
Targi Kielce S.A., Grupa Medium 
Michał Grodzki, tel. 22 512 60 80 
mgrodzki@medium.media.pl 
www.lokum-expo.eu

VIII FORUM DLA ZARZĄDCÓW  
NIERUCHOMOŚCI
podczas Salonu obsługi i utrzymania nieruchomości 
na LOKUM EXPO
Kielce, 3–4 października 2018 r.:

Tematyka 1 dnia Forum: NOWELIZACJE PRAWA 
I ICH WPŁYW NA ZARZĄDZANIE WSPÓLNOTAMI 
I SPÓŁDZIELNIAMI MIESZKANIOWYMI

Tematyka 2 dnia Forum: ZARZĄDZANIE 
NIERUCHOMOŚCIAMI TO ZARZĄDZANIE 
WARTOŚCIĄ, RYZYKIEM I OCZEKIWANIAMI

Grupa Medium, Administrator i Menedżer Nieruchomości
Katarzyna Zaręba
tel. 22 512 60 83, kom. 501 333 717
kzareba@medium.media.pl 
www.konferencja.administrator24.info

LISTOPAD

12. DNI OSZCZĘDZANIA ENERGII
„Głęboka termomodernizacja – wybrane zagad-
nienia z zakresu energochłonności, akustyki, 
konstrukcji i wymagań przeciwpożarowych”
Wrocław, 14–15 listopada 2018 r.
Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska oraz Sto-
warzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
tel./faks: 71 326 13 43, cieplej@cieplej.pl
www.doe.cieplej.pl
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1. Renowacja posadzek  
lastryko

2. Renowacja schodów  
z lastryko

3. Wykonanie nowych 
posadzek lastryko

Zalety posadzki lastryko 
po renowacji:

PRZYWRÓCIMY
BLASK TWOJEJ
POSADZCE! PRZED

PO

1. Niskie koszty remontu posadzki i niewielka 
uciążliwość prac remontowych dla mieszkańców.

2. Łatwość naprawy miejscowych uszkodzeń posadzki.

3. Niewielkie koszty codziennego utrzymywania 
posadzki w czystości.

4. Nieograniczone możliwości przy projektowaniu 
nowej posadzki.

Prawidłowo wyremontowana posadzka lastryko 
zachowuje swoje właściwości przez min. 10 lat.

UMÓW SIĘ NA DARMOWY POKAZ
RENOWACJI LASTRYKO
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