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BIULETYN INFORMACYJNY 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZACISZE” W OLEŚNICY 

 

 

Szanowni Państwo! 

Mieszkańcy zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”. 

 

Przekazujemy Państwu do rąk  „Biuletyn informacyjny” zawierający wybrane informacje 

związane z funkcjonowaniem naszej Spółdzielni. Mamy nadzieję, że wydawnictwo to uzupełni 

Państwa wiedzę dotyczącą prac Rady Nadzorczej, Zarządu i czekających spółdzielców zmian.   

 

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej   

        „Zacisze” w Oleśnicy  

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ZACISZE w Oleśnicy zwołał Walne Zgromadzenie 

podzielone na 5 części w terminie od 2 czerwca do 6 czerwca 2014r. Zawiadomienie o 

terminie Walnego Zgromadzenia danej części (które otrzyma każdy członek spółdzielni 

indywidualnie ), zawiera także proponowany porządek obrad, oraz informację o możliwości 

zapoznania się ze sprawozdaniami, które będą przedmiotem obrad. 

Przedstawiamy Państwu wybrane informacje ze sprawozdania zarządu z działalności 

spółdzielni za 2013 rok. Spółdzielnia nasza zrzesza 4361 członków z tego 1960 członków 

posiada spółdzielcze prawo do lokalu, 1793 członków posiada odrębne prawo własności 

lokalu mieszkalnego a 332 członków oczekuje na lokal w spółdzielni, 70 członków posiada 

tylko garaż. 

Spółdzielnia zarządza zasobami mieszkaniowymi w Oleśnicy i Bierutowie w łącznej ilości 

3976 lokali w tym: 

 77 mieszkań spółdzielczych lokatorskich  

 2032 mieszkania spółdzielcze własnościowe 

 1867 mieszkań stanowiące odrębną własność  

Majątek Spółdzielni według stanu na dzień 31.12.2013r. to: 

 2109 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 100939 m2 

 144 lokali użytkowych o powierzchni użytkowej 14362 m2 

 266 garaży o powierzchni użytkowej 4303 m2 
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Stan majątkowy spółdzielni na dzień 31.12.2013r. ujęty w bilansie zamyka się kwotą 

51 694 315,98zł. 

 

W 2013 roku podpisanych zostało 16 aktów notarialnych w sprawie wyodrębnienia własności 
lokali, w tym 15 aktów dotyczących lokali mieszkalnych  oraz 1 garaż. Zmiana struktury 
własności znacząco wpływa na zmniejszenie majątku Spółdzielni. 
 
W okresie od 2005 roku do 2013 roku majątek uległ zmniejszeniu w związku  
z wyodrębnieniami mieszkań o kwotę 61.894.376,48 zł. co stanowi 58,85%. 
Stan środków finansowych Spółdzielni na dzień 31.12.2013 r. wynosił 5.528.290,33 zł.   i 
zabezpieczał pokrywanie bieżących zobowiązań. 
W 2013 roku uzyskaliśmy dodatkowo kwotę 304.130,03 zł z tytułu pozostałych przychodów 
operacyjnych i finansowych w tym między innymi: 

 odsetki z rachunku lokacyjnego, lokaty negocjowanej oraz nocnego inwestowania 
salda                           143.843,01 zł 

 odsetki od nieterminowych opłat              55.313,59zł 
Posiadane środki finansowe w 2013 roku zabezpieczały bieżące regulowanie opłat dla 
usługodawców, urzędów i instytucji. 
 
Na działalności podstawowej – czyli na gospodarce zasobami mieszkaniowymi na dzień 
31.12.2013 r. wystąpiła nadwyżka na nieruchomościach w wysokości 1.076.976,70zł 
natomiast niedobór na nieruchomościach i wyniósł 385.507,24 zł. Wielkości te zostaną 
rozliczone zgodnie z art.6 ust.1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 
Dochód uzyskany z innych tytułów niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, w kwocie 
1.074.550,93 zł. przedstawiamy w rachunku zysków i strat jako zysk brutto, pomniejszany jest 
o podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 241.831,00 zł i tak otrzymany zysk 
netto w kwocie 832.719,93 zł., zostanie podzielony zgodnie z Uchwałą Walnego 
Zgromadzenia. 
Zarząd będzie proponował przeznaczenie wyniku na częściowe pokrycie kosztów gospodarki 
zasobami mieszkaniowymi oraz na zwiększenie centralnego funduszu remontowego 
Spółdzielni.  

 
Jednym z podstawowych zadań spółdzielni jest utrzymanie w należytym stanie technicznym 

zasobów mieszkaniowych .Na roboty remontowe finansowane z funduszu remontowego 

nieruchomości wydatkowaliśmy w 2013roku kwoty 3 209.624.34 zł. w ramach której: 

w Oleśnicy 

1.   Pomalowano 22 klatki schodowe w budynkach ul.. Szkolna 2, Żeromskiego 6-8, 

Daszyńskiego 10-10g , Kopernika 7-9, Sucharskiego 2a-2e oraz Pl. Zwycięstwa 2,2b  za 

193 100,04 zł; 

2.   Wykonano malowanie korytarzy piwnic w budynku ul. Podchorążych 1-1c na kwotę  

5.742,73 zł; 

3.   Pomalowano elewację budynku przy ul. Daszyńskiego 7-7c za 78.766,74 zł. 

4.   Wyremontowano  podesty przed klatkami schodowymi za 103.200,- zł; 

5.   Docieplono szczyty, półszczyty, ściany, nadproża za sumę  142.597,38 zł; 

6.   Przemurowano, ocieplono , wyremontowano kominy na sumę  176.584,63 zł; 

7.   Wykonano naprawę bądź przebudowę wiatrołapów wraz z wymiana drugich drzwi na 

łączną sumę  139.974,72 zł;  

8.   Wyremontowano chodniki oraz zamontowano stojaki na rowery w zasobach SM                                  

za 144.084,60 zł; 
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9.   Wyremontowano 65 balkonów za 352.943,- zł; 

10. Wypłacono za wymianę okien i posadzek w mieszkaniach za 368.306,04zł; 

11. Wyremontowano dźwig osobowy ul. Klonowa 7a za 6.372,65 zł; 

12. Wymieniono okna klatek schodowych, strychów, XI kond. wieżowców oraz piwnic za 

431.082,31zł; 

13. Wykonano nową opaskę w budynku przy ul. 11 Listopada 19-19 b za kwotę 10.756,14 zł; 

14. Wykonano remont korytarza piwnic oraz naprawę posadzek w piwnicach na kwotę  

28.835,87 zł; 

15. Wymieniono wyłazy na dach wraz z drabinkami za 13.330,- zł.  

16. Wykonano nasadzenia oraz rewitalizację terenów zielonych zasobów SM  za 114.680,49 

zł; 

17. Dokonano wymiany zaworów c.o.,  pomp obiegowych wraz z wymianą izolacji za 

151.822,89 zł; 

18. Wyremontowano wewnętrzne instalacje elektryczne za 37.917,25 zł; 

19. Zamontowano lampy z czujnikiem ruchu w wejściach klatek schodowych za 56.906,31 zł; 

20. Wykonano wymianę osprzętu instalacji elektrycznej w piwnicach budynku przy ul. Sudoła  

za 64.561,23 zł; 

21. Wymieniono 4 główne rozdzielnie lokatorskie w budynkach przy ul. Sudoła-Prosta za 

36.135,65 zł; 

22. Wykonano oświetlenie przy klatce nr 15 przy ul. Matejki. za 1.381,73 zł; 

23. Dokonano redukcji grzejników na klatkach schodowych za 56.450,52 zł; 

24. Wykonano remont przyłączy wod.-kan. za kwotę 6.765 zł. 

25. Wykonano inne prace remontowe budowlane i instalacyjne  za  226.886,23 zł; 

 

w Bierutowie 

1. Wypłacono za wymianę stolarki okiennej za 32.123,60 zł ; 
2. Wykonano wymianę okien klatek schodowych oraz piwnicznych za 35.246,10 zł; 

3. Wykonano remont wiatrołapów i podestów z montażem barierek za 32.000,- zł; 
4. Wyremontowano balkony budynku ul. Rynek-Mickiewicza za 57.600 zł, 
5. Wykonano remont loggii  na sumę 55.900,- zł; 
6. Dokonano redukcji grzejników na klatkach schodowych za 2.003,46 zł. 
7. Wykonano płukanie instalacji c.o. za 31.054,- zł. 
8. Wykonano inne roboty remontowe na łączną kwotę 14.513,03 zł. 

 

Z centralnego funduszu remontowego wydatkowano kwotę  679.692,64 zł  na następujące 

zadania: 

1.  roboty remontowe na budynkach usługowych przy ul. Kopernika 13 na sumę   23.305,06 zł, 

2.  remont zaplecza kawiarni  w budynku SM ul. Kochanowskiego 5  za  15.242,19 zł,                                                 

3. wymieniono urządzenia zabawowe, wykonano malowanie urządzeń i placów zabaw na  

      kwotę 201.100,14 zł; 

4. wymieniono ławki parkowe i drobne elementy zewnętrzne w zasobach  za 68.571,41 zł; 

5. wykonano roboty remontowe w lokalach    usługowych za  łączną sumę 218.835,61zł; 

6. wykonano modernizacje RTV – podłączenie mieszkań za 16.590,- zł; 

7. wyremontowano osłony śmietnikowe za 21.044,17zł; 

8. wykonano docieplenie stropodachów budynków za kwotę 42.388,54 zł; 

9. wyremontowano pomieszczenie ADS nr 2 ul. Sucharskiego 2 za 14.187,46 zł; 
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10. wykonano wymianę bramy kotłowni przy ul. Zielonej 7 w Bierutowie oraz czyszczenie  

     chemiczne instalacji c.o. za łączną kwotę 13.023,31 zł. 

11. wykonano remont trafostacji przy ul. Lotnicza-Przyjaźni za 19.145,63 zł. 

12. wykonano naprawę nawierzchni asfaltowych, demontaż słupów oświetleniowych oraz  

      nasadzeń na terenach zewnętrznych SM za kwotę 19.085,65 zł. 

13. wykonano inne roboty remontowe za sumę 7.174,47 zł. 

 

Jednym z podstawowych obowiązków statutowych członka spółdzielni jest „uiszczać terminowo 

opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego 

lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni”. (§ 16 ust 4 

statutu). 

 

Wskaźnik zaległości w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe w stosunku do naliczeń rocznych 

wyniósł 5,41% i jest niższy niż w poprzednim roku o 0,64%. Na koniec 2012 roku wynosił 6,05%. 

 

Lokale mieszkalne  

 

Wskaźnik zaległości na lokalach mieszkalnych wyniósł 5,84% i jest mniejszy niż w roku ubiegłym, 

gdy wynosił 6,45%. Kwota zaległości w opłatach za lokale mieszkalne i garaże wynosi 919.341,21 

zł (1.638 osób) jest to kwota mniejsza niż w roku ubiegłym o 85.526,22 zł. W miesiącu grudniu 

nastąpiło rozliczenie wody a wpłaty z tego tytułu będą wpływały na konto Spółdzielni w styczniu 

2014 roku. Systematycznie wysyłane upomnienia i wezwania do zapłaty zdyscyplinowało osoby 

zalegające z opłatami w przedziale od 1 do 12 miesięcy. Zarejestrowano o 10 osób mniej niż w 

roku ubiegłym i kwota zaległości również jest niższa o 79.680,49 zł. 

Kredyty mieszkaniowe spłaca obecnie tylko 11 osób. Zalega z opłatami 8 osób, z czego 3 osoby 

zalegają z opłatami powyżej 4 miesiące. Osoby te również mają problemy z opłatami za 

mieszkanie. 

Z uwagi na niskie dochody na członka rodziny, dodatek mieszkaniowy otrzymały (przeciętnie w 

miesiącu 104 rodziny  zamieszkałe w zasobach w Oleśnicy na łączną kwotę 182.475,92zł i 13 

rodzin zamieszkałych w Bierutowie na łączną kwotę 25.258,74 zł. 

 

Windykacja zlecona  

Spółdzielnia podjęła współpracę z kieleckim Centrum Usług Finansowych Sp.zo.o. Firma ma za 

zadanie ściągnąć od największych dłużników zaległości na rzecz spółdzielni. Są już efekty. 

Umowa z firmą windykacyjną została podpisana w maju 2013roku. Firma już zaczęła 

rozpoznawać stan majątkowy dłużników, ustalać miejsca ich pobytu, kontaktować się z nimi i 

monitorować spłaty. Pierwsze miesiące ich pracy przyniosły zadowalające wyniki. 

- 89.687,17zł – tyle do dnia 31.12.2013r. udało się uzyskać firmie od największych dłużników 

naszej spółdzielni. 

 

Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni, sprawozdanie Rady Nadzorczej , sprawozdanie finansowe za 

2013 rok i projekty uchwał będą wyłożone do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. 

Kochanowskiego 5 pokój 102 w dniach od 19 maja 2014r. do 6 czerwca 2014r. w godzinach 

urzędowania. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA ZUŻYCIA I KOSZTÓW OGRZEWANIA ZA ROK 2013. 

                                                       

W kwietniu br. mieszkańcy zasobów Spółdzielni otrzymali rozliczenie kosztów i zużycia 

centralnego ogrzewania za rok 2013 w budynkach, w których mieszkają. Jak co roku wyniki te 

budzą zainteresowanie i emocje. Efektem tego była prowadzona na jednym z lokalnych portali 

internetowych dyskusja na ten temat. Ponieważ wypowiedzi wielu uczestników tej dyskusji nie 

zawsze odpowiadały prawdzie chcielibyśmy jeszcze raz powrócić do tego tematu i wyjaśnić 

związane z nim niejasności.  

 

1. Wyniki za centralne ogrzewanie za rok 2013 są zbliżone do tych z lat ubiegłych. Zużycie ciepła 

w całych zasobach w roku 2013  wyniosło 77 609 GJ, dla porównania w roku 2012 było to 

77 744 GJ. Koszt poniesiony na zakup lub wytworzenie tej ilości ciepła w roku 2013 wyniósł 

4 757 737,69 zł, dla porównania w roku 2012 koszt ten wyniósł : 4 622 109,40 zł. Jak widać 

mimo niewielkiego spadku zużycia ciepła ( o 135 GJ ) koszty wzrosły o ok. 135 tys. zł. Wynika 

to przede wszystkim ze zwiększonych kosztów zakupu ciepła. W roku 2012 koszt zakupu 1 GJ 

wynosił 58,46 zł, a w roku 2013 już 60,70 zł.  

2. Nieprawdą jest też potoczne odczucie jakoby rok 2013 był „ciepły”. Większość z nas pamięta 

stosunkowo łagodną jesień 2013 r zapominając o bardzo chłodnym początku 2013 r. Średnia 

temperatura zimą 2013 wynosiła „minus” 2,0oC ( w roku 2012 wynosiła ona „minus” 1,3 oC ), a 

wiosną 2013 „plus” 7,1 oC ( w roku 2012 wynosiła ona „plus” 10,1 oC ). Długość sezonu 

grzewczego w roku 2013 wyniosła 211 dni a w roku 2012 było to 209 dni.  

3. Zaliczka na pokrycie kosztów ogrzewania jaką wpłacają  mieszkańcy wynosiła  2,38 zł została 

więc taka sama jak  w latach ubiegłych, co spowodowało, że dysponując mniejsza pulą 

środków, trzeba było pokryć większe koszty.  

4. Statystycznie za rok 2013 nadpłaty wystąpiły w 2 763 mieszkaniach co stanowi 70,88 %, a 

dopłaty w 1135 mieszkaniach co stanowi 29,12 %. Średni zwrot wynosił 483,47 zł a średnia 

dopłata 311,04 zł. Oczywiście są to dane statystyczne, które w indywidualnych wypadkach 

znacznie się różnią. Wiemy, że zdarzają się mieszkalnia gdzie dopłaty sięgały 1000- 1500 zł 

ale są również, takie gdzie występowały zwroty w takich kwotach. Zwiększone koszty 

ogrzewania za 2013 w stosunku do kosztów za 2012 przy jednoczesnym „zamrożeniu” zaliczki 

spowodowały, że powiększyła się grupa osób mających dopłatę. Grupa ta zwiększyła się               

o 6,5%    

 

5. Zrozumiałym, jest że osoby, które mają dopłatę nie są z tego faktu zadowolone, zapewniamy 

jednak, że na koszty ogrzewania w 2013,  a tym samym na ewentualną wielkość dopłaty czy 

zwrotu nie miała wpływu wymiana podzielników ciepła. Podzielniki ciepła zamontowane w 

mieszkaniach nie są licznikami ciepła a tylko urządzeniami elektronicznymi pomagającym 

rozdzielić koszty ogrzewania w budynku. Zasady rozliczania ciepła pozostały takie same. 

Każdy budynek jest rozliczany oddzielnie i ponosi koszty zużycia ciepła poniesione na zakup 

ciepła w tym budynku. Jeżeli nastąpiła zmiana współczynnika UF dla niektórych grzejników to 

wynikała ona ze zmiany typu podzielnika. Zmiana tego współczynnika dotyczyła określonych 

typów grzejników a nie mieszkań, czyli jeżeli UF uległ zmianie np. z 0,500 na 0,525 to uległ on 
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zmianie dla wszystkich takich samych grzejników w całym budynku. Zmiana ww. 

współczynnika najczęściej wynosiła 0,025. Szczegółowe wyjaśnienie dotyczące zmiany 

wielkości współczynnik UF przedstawione jest w piśmie z firmy ISTA zamieszonym w dalszej 

części informacji.  

6. W czasie dyskusji prowadzonej na forum jednego z oleśnickich portali pojawiały się głosy aby 

zlikwidować podzielniki i powrócić do rozliczania ciepła jak to się potocznie określa do metra 

kwadratowego powierzchni mieszkania. Propozycje takie są złudne i niepotrzebnie budzą 

emocje mieszkańców z następujących przyczyn : 

 Jest to system niesprawiedliwy, ponieważ, lokator nie ma najmniejszego wpływu na to ile 

ciepła zużywa a co za tym idzie jakie będzie ponosił koszty. Większość pamięta jeszcze 

sytuacje, gdy w zimie w niektórych mieszkaniach  grzejniki były całkowicie otwarte a gdy 

było za gorąco w mieszkaniu to otwierało się okna. Z kosztami nikt specjalnie się nie liczył, 

bo i tak zapłacą wszyscy „ze średniej”.  

 Jest to system, dla większości mieszkańców bardziej kosztowny. Przy rozliczaniu kosztów 

centralnego ogrzewania w taki sposób zaliczka jest przeważnie dużo większa. I nawet po 

rozliczeniu ewentualnego zwrotu i tak koszt ogrzania 1 m2 wychodzi większy. Oczywiście 

są osoby korzystające na takim sposobie rozliczania, które w nieograniczony sposób 

korzystają z ciepła w mieszkaniu.   

 Jest to system, który do końca 2016 roku musi zostać zmieniony. W 2012 roku została 

przyjęta „Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej”. Jednym z jej wymagań jest 

aby do 31 grudnia 2016 r. we wszystkich państwach członkowskich w budynkach 

mieszkalnych m. in. urządzenia centralnego ogrzewania ( czyli grzejniki ) były 

opomiarowane.  

7. Oszczędzanie energii cieplnej jest koniecznością. Wytwarzanie energii ( w tym również 

cieplnej)  wiąże się z uszczerbkiem dla środowiska naturalnego. Zmniejszenie ilości zużytej 

energii powoduje, że zmiany te są mniejsze przez co środowisko, w którym żyjemy jest dla nas 

bardziej przyjazne.  Istnieje też drugi aspekt oszczędzani energii – finansowy. Ceny energii 

cieplnej stale rosną, co dla nas jako użytkowników końcowych jest bardzo dotkliwe. Niewielu z 

nas zdaje sobie sprawę, że koszty GJ ciepła od 1995 roku wzrosły już o prawie 440 %. Na 

szczęście dzięki licznym przedsięwzięciom termomodernizacyjnym w zasobach naszej 

Spółdzielni oraz świadomości mieszkańców rozumiejących potrzebę oszczędzania energii 

zapotrzebowanie na energię ciepną od 1995 roku zmalało o prawie 48 %. Gdyby dzisiaj 

Spółdzielcy zużywali ok. 140 tys. GJ ciepła rocznie, jak to miało miejsce jeszcze w połowie lat 

90 XX wieku to zaliczka na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania musiałaby wynosić 4,54 

zł/ m2.  

8.  Podsumowując chcielibyśmy podziękować mieszkańcom naszych zasobów, za świadome 

gospodarowanie ciepłem w swoich mieszkaniach. Pragniemy również zapewnić, że wszystkie 

złożone reklamacje zostaną przeanalizowane i jeżeli są zasadne to rozliczenia zostaną 

skorygowane. Chcielibyśmy jednak zaapelować o następujące rzeczy : 

 Prosimy w trakcie sezonu grzewczego sprawdzać funkcjonowanie grzejników, zaworów 

termostatycznych czy podzielników ciepła a o nieprawidłowościach prosimy niezwłocznie 
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powiadamiać ( najlepiej pisemnie ) właściwe służby Spółdzielni. Informowanie o 

nieprawidłowościach w funkcjonowaniu grzejników, zaworów czy podzielników po 

zakończeni sezonu, w momencie otrzymania rozliczenia nie pozwala w większości 

wypadków zweryfikować tych zgłoszeń a tym samym sprawdzić czy miały wpływ na 

wskazania podzielników ciepła w mieszkaniu. 

 Prosimy wszystkich mieszkańców o ograniczanie zużycia ciepła w pomieszczeniach 

wspólnego użytku : suszarniach, pralniach, na klatkach schodowych. Bardzo często 

grzejniki w tych pomieszczeniach są całkowicie otwarte, niezależnie od potrzeb. Prosimy 

o bieżące regulowanie tych grzejników. Mieszkania na parterze nie muszą być 

„dogrzewane” przez gorące suszarnie, klatki schodowe nie muszą mieć temperatury 

pokojowej. Wymagana przepisami minimalna temperatura na klatce schodowej to + 8oC.  

Nie przestrzeganie tych zasad powoduje zwiększone zużycie ciepła w budynku, za które 

Państwo płacicie. 

PS.  

Dziękujemy p. Zbigniewowi Marciniakowi za przeprowadzenie analiz i  udostępnienie wielu 

danych dotyczących zużycia ciepła w zasobach Spółdzielni.    

 

Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienie dotyczące zmiany współczynnika UF przesłane 

przez firmę ISTA Polska sp. z o.o.     
 

 

 

Szanowni Państwo. 

Firma ista Polska Sp. z o.o. informuje , że w rozliczeniu za okres 01.01.2013-31.12.2013 zmianie mogły ulec 

współczynniki UF w stosunku do lat ubiegłych . 

Doboru współczynników UF dokonuje system rozliczeniowy zgodnie z Polską Normą PN-EN 834 wg poniższego 

wzoru: 

Kcal = (KQ, KT, KA, KC) (PN EN 834 część 4 i 7) 

KQ –wskaźnik mocy cieplnej grzejnika 

KC – wskaźnik przenoszenia ciepła z grzejnika na podzielnik kosztów 

KT – wskaźnik pomieszczeń, których temperatura różni się od temperatury odniesienia 

KA – wskaźnik dla zmiany mocy cieplnej spowodowanej specjalnym rodzajem podłączenia grzejników. 

Współczynnik KC jest bezpośrednio zależny od: 

 rodzaju podzielnika  

 od kształtu, wielkości zetknięcia się podzielnika z grzejnikiem  

 w przypadku elektronicznych podzielników również od budowy wewnętrznej 

Współczynnik UF wyliczany jest przez system rozliczeniowy po wprowadzeniu następujących danych:  

wielkość , konstrukcja grzejnika, moc cieplna grzejnika a także typ podzielnika i metoda montażu podzielnika 

na grzejniku. 

 

W Państwa przypadku grzejniki pozostały bez zmian , metoda montażu (w większości) również nie uległa 

zmianie, ale na pewno uległ zmianie rodzaj podzielnika a co za tym idzie współczynnik KC.  

Jednocześnie informujemy, że przeliczenie dotyczy wszystkich grzejników w budynku, oznacza to , że dla takiego 

samego grzejnika, na którym zamontowany jest taki sam podzielnik współczynnik UF jest zawsze jednakowy. 

Poniżej przykłady współczynników UF dla podzielnika Doprimo I i Doprimo III radio: 
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Ilość 

żeber 

wymiary UF przy podzielnikach 

elektronicznych 

10940 

UF przy podzielnikach 

radiowych 

11190 
wysokość głębokość 

długość 

członu 

5 

10 

11 

15 

588 

588 

588 

588 

140 

140 

140 

140 

80 

80 

80 

80 

0,275 

0,575 

0,625 

0,850 

0,300 

0,575 

0,625 

0,875 

 

W poszczególnych przypadkach współczynnik UF nie musi ulec zmianie.  

Wartości współczynników UF nie są wartościami ciągłymi, ale skalowanymi, tzn. są zaokrąglane do 0,025. 

Zaokrąglenie odbywa się zgodnie z regułami matematycznymi i w określonych przypadkach nie musi 

prowadzić do zmiany współczynnika. 

 

         Z wyrazami szacunku 

         Wioletta Horak 

 

              


