


Propozycja zmian w projekcie z dnia 2 listopada 2021 r. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA w sprawie określenia 

szczegółowych warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz 

wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, szczegółowych warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu 

informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach 

 

 

L.p. Paragraf Treść  Propozycja zmiany  

1. 4 pkt 2. ppkt a  analiza techniczna wykaże, że 

występuje techniczna możliwość 

zastosowania tych ciepłomierzy 

analiza techniczna wykaże, że występuje techniczna możliwość 

zastosowania tych ciepłomierzy, w tym obliczeniowa moc cieplna 

instalacji w lokalu nie jest mniejsza: 

od 7 kW (przy obliczeniowym spadku temperatury czynnika grzejnego Δt = 

15 K), 

od 9 kW (przy obliczeniowym spadku temperatury czynnika grzejnego Δt = 

20 K), 

od 10 kW (przy obliczeniowym spadku temperatury czynnika grzejnego Δt 

= 25 K). 

 

2.  4 pkt.2. ppkt d Zostały zainstalowane zawory na 

grzejnikach usytuowanych  

w lokalach znajdujących się  

w budynku wielolokalowym 

zostały zainstalowane zawory na grzejnikach usytuowanych w lokalach 

znajdujących się w budynku wielolokalowym zostały zainstalowane 

zawory działające automatycznie, w zależności od zmian temperatury 

wewnętrznej w pomieszczeniach, w których są zainstalowane. 

3.  5 pkt 2. ppkt d Zostały zainstalowane zawory na 

grzejnikach usytuowanych  

w lokalach znajdujących się  

w budynku wielolokalowym  

zostały zainstalowane zawory na grzejnikach usytuowanych w lokalach 

znajdujących się w budynku wielolokalowym zostały zainstalowane zawory 

działające automatycznie, w zależności od zmian temperatury wewnętrznej  

w pomieszczeniach, w których są zainstalowane. 
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Rzeczoznawca PZITS 

Współczynniki wyrównawcze stosowane w budynkach wielolokalowych 

w rozliczaniu kosztów ciepła do ogrzewania 

– propozycja definicji 

 

Wprowadzenie 

Zgodnie z postanowieniami art. 45a ustawy – Prawo energetyczne [1], odbiorca 

będący właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego (jednostki rozliczanej), 

dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła 

na poszczególne lokale i użytkowe (jednostki użytkowników) w tym budynku. Metoda 

ta powinna uwzględniać współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła 

na ogrzewanie. 

Wg autora niniejszego opracowane współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła 

na ogrzewanie powinny wynikać z mocy cieplnej grzejników opomiarowanych (moc 

ta jest związana z położeniem lokalu w bryle budynku wielolokalowego, sposobem 

prowadzenia i izolowania albo nieizolowania przewodów instalacji centralnego 

ogrzewania, a także mocą cieplną grzejników nieopomiarowanych1), z jednoczesnym 

zachowaniem prawidłowych warunków eksploatacji budynku. Rozwiązanie takie  

powinno stymulować energooszczędne zachowania oraz zapewniać ustalanie opłat 

w sposób odpowiadający zużyciu ciepła do ogrzewania. 

Użyte określenia 

Współczynniki wyrównawcze – wyniki kompleksowej analizy porównawczej 

dla jednostki rozliczanej (jeżeli w jednostce rozliczanej występują grupy 

użytkowników, analizę porównawczą przeprowadza się oddzielnie dla każdej grupy 

użytkowników) polegającej na podzieleniu najniższej wartości wskaźnika 

jednostkowego zapotrzebowania na ciepło pokrywanego przez opomiarowane 

grzejniki, jaki wystąpił w jednostce rozliczanej (odpowiednio w grupach 

użytkowników), przez wartości tego wskaźnika w poszczególnych jednostkach 

użytkowników w jednostce rozliczanej (odpowiednio w grupach użytkowników). 

Jak z tego wynika, dla „najcieplejszej” jednostki użytkownika (może się okazać 

że jest więcej niż jedna taka jednostka), wartość współczynnika wyrównawczego 

wynosi 1 (jeden), a dla pozostałych jednostek użytkowników wartość ta jest mniejsza 

od jedności. 

Odbiorca ciepła – właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego, do którego 

do którego doprowadzane jest ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem 

energetycznym i który obciążany jest bezpośrednio przez to przedsiębiorstwo, 

kosztami odebranego ciepła na podstawie wskazań układu pomiarowo-

rozliczeniowego znajdującego się w węźle ciepłowniczym (przy zasilaniu z sieci 

ciepłowniczej) albo wskazań urządzenia do pomiaru ilości zużytego paliwa 

(przy zasilaniu z kotłowni). 

Jednostka rozliczana – zespół jednostek użytkowników lub grup użytkowników, 

w budynku z instalacją centralnego ogrzewania, które znajdują się w budynku 

wielolokalowym odbiorcy ciepła. 

 
1 lokalizacja grzejników nieopomiarowanych powinna być zgodna z regulaminem rozliczania kosztów 
ogrzewania obowiązującym w tym budynku wielolokalowym,  
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Jednostka użytkownika – lokal mieszkalny lub użytkowy w budynku 

wielolokalowym, zamieszkały lub użytkowany przez osoby nie będące odbiorcami 

ciepła. 

Grupa użytkowników – zespoły jednostek użytkowników w jednostce rozliczanej, 

o jednolitej, lecz odmiennej od innych grup użytkowników w tej jednostce rozliczanej, 

charakterystyce cieplnej użytkowania (przykładowe grupy użytkowników: grupa 

użytkowników lokali mieszkalnych i grupa użytkowników lokali usługowych). 

Grzejnik opomiarowany – grzejnik który został wyposażony w  nagrzejnikowy 

podzielnik kosztów ogrzewania albo grzejnik zainstalowany w obiegu 

z ciepłomierzem pełniącym funkcję podzielnika kosztów ciepła. 

Określenie wartości jednostkowego zapotrzebowania na ciepło 

Wartość jednostkowego zapotrzebowania na ciepło jednostki użytkownika określa 

zależność: 

𝑞𝑖 =
∑ (𝛷𝑝𝑜𝑚 −𝛷𝑝𝑝 −𝛷𝑝 −𝛷𝑝𝑔𝑛𝑖𝑒𝑜𝑝)
𝑖=𝑛
𝑖=1

𝐹𝑗
=
∑ (𝛷𝑝𝑔𝑜𝑝)
𝑖=𝑛
𝑖=1

𝐹𝑗
 

gdzie: 

qi – jednostkowe zapotrzebowanie na ciepło pokrywane przez grzejniki 

opomiarowane w „i” pomieszczeniu jednostki użytkownika „j”, w watach 

na metr sześcienny kubatury (w budynku wielolokalowym, w którym 

wszystkie pomieszczenia we wszystkich jednostkach użytkowników 

są jednakowej wysokości, w watach na metr kwadratowy powierzchni 

użytkowej), 

Φpom – projektowe obciążenie cieplne rozpatrywanego „i” pomieszczenia 

w jednostce użytkownika, w watach, 

Φpp – moc cieplna nieizolowanych pionów zasilającego i powrotnego instalacji 

centralnego ogrzewania, w rozpatrywanym „i” pomieszczeniu jednostki 

użytkownika, w watach, 

Φp – moc cieplna ewentualnych innych oprócz pionów, nieizolowanych 

przewodów instalacji centralnego ogrzewania, znajdujących się 

w rozpatrywanym „i” pomieszczeniu jednostki użytkownika, w watach,  

Φpgnieop – moc cieplna grzejników nieopomiarowanych (bez uwzględniania 

dodatkowej mocy cieplnej potrzebnej do podniesienia temperatury 

wewnętrznej po okresie osłabienia ogrzewania [2]), w rozpatrywanym „i” 

pomieszczeniu jednostki użytkownika, w watach, 

Φpgop – moc cieplna grzejników opomiarowanych (bez uwzględniania 

dodatkowej mocy cieplnej potrzebnej do podniesienia temperatury 

wewnętrznej po okresie osłabienia ogrzewania [2]), w rozpatrywanym „i” 

pomieszczeniu jednostki użytkownika, w watach, 

n - liczba pomieszczeń w jednostce użytkownika, 

Fj – kubatura „j” jednostki użytkownika, w metrach sześciennych (w budynku 

wielolokalowym, w którym wszystkie pomieszczenia w jednostkach 

użytkowników są jednakowej wysokości, w watach na metr kwadratowy 

powierzchni użytkowej). 

Obliczanie współczynnika wyrównawczego 

Z uzyskanych w ww. sposób porównywalnych (odniesionych do jednostki kubatury 

albo powierzchni) wartości jednostkowego zapotrzebowania na ciepło pokrywanego 

przez opomiarowane grzejniki wybiera się wartość najmniejszą 
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(tzn. dla „najcieplejszej” jednostki użytkownika) i dzieli ją kolejno przez wartości 

jednostkowego zapotrzebowania na ciepło pozostałych jednostek użytkowników 

w budynku lub w grupie użytkowników. Wynik tego dzielenia jest wartością 

współczynnika wyrównawczego. Współczynniki wyrównawcze należy określać 

jednocześnie dla wszystkich jednostek użytkowników w jednostce rozliczanej lub 

w grupie użytkowników. 
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COBRTI INSTAL Wymiarowanie przetworników przepływu w ciepłomierzach  pełniących w instalacji 

funkcje podzielników kosztów

1,0

10,0

100,0

5 10 15 20 25 30

Obliczeniowy spadek temperatury instalacji w kelwinach

O
b

li
c
z
e
n

io
w

a
 m

o
c
 c

ie
p

ln
a
 i

n
s
ta

la
c
ji

 w
 k

il
o

w
a
ta

c
h

Qp = 0,6 m3/h

Qp = 1,0 m3/h

Qp = 1,5 m3/h

Qp = 2,5 m3/h

Qp = 4,0 m3/h

Qp = 15,0 m3/h Qp = 10,0 m3/h Qp = 6,0 m3/hQp = 25,0 m3/h

Przy wartości obliczeniowej mocy cieplnej instalacji 

poniżej linii przerywanej, nie stosować 

ciepłomierza
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