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Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej należy się
od Tauronu Ciepło ponad

Zamieszczamy
w NASZYM BIULETYNIE 11 
zdjęć z wymiennikowni ciepła  

będących w pieczy  
Tauronu Ciepło.

To zaledwie fragment
większej całości.

Fotografie wykonano
w obiektach przy

ulicach: Francuskiej,
Grażyńskiego, Klonowej,  

Markiefki, Nowowiejskiego,  
Ordona, Wierzbowej.

Gdzie indziej  
wcale nie lepiej...   

Jak mimo wszystko
ciepło trafia do Twoich kaloryferów
- zastanów się oglądając zdjęcia na str. 6, 7, 12

40 milionów 
złotych
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LIST oTwArTY
Pan
Henryk Borczyk
Prezes Zarządu
Tauron Ciepło Spółka z o.o.
w Katowicach

Szanowny Panie Prezesie!

Niestosowna i naruszająca wszelkie standardy poprawności, bezprecedensowa inicjatywa Państwa Spółki (specjalny 
biuletyn i strona www) zmusiła nas do użycia formy listu otwartego celem sprostowania głoszonych tendencyjnie półprawd 
i przekłamań.

Doskonale Pan wie, że na szali wzajemnych wierzytelności roszczenia KSM wobec Tauron Ciepło są o wiele wyższe, 
niż kwota rzekomego długu, którą straszycie mieszkańców Spółdzielni, jako Wam należną. Przedsiębiorstwa – takie są 
powszechne, dobre obyczaje i zasady – wszelkie rozliczenia prowadzą poprzez banki, a nie przez informacyjne media. 
Gdy pojawiają się rozbieżności – starają się spotykać, a jeśli polubowny sposób ich załatwiania nie jest możliwy lub nie 
do końca odpowiada którejś ze stron – trafiają one do sądów, co przecież już się stało (w tym z powództwa Katowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej wobec Tauronu Ciepło). I tam jest stosowne miejsce do wymiany argumentów i rozstrzygnięć. 
Wie Pan również, że Tauron Ciepło od początku nie był skłonny do jakichkolwiek rozmów na temat odpłatności za ko-
rzystanie ze spółdzielczych nieruchomości i dopiero wykorzystana przez Spółdzielnię, a prawnie dopuszczona metoda 
potrąceń, skłoniła Państwa do zmiany taktyki i podjęcia dwustronnych rozmów.

W swoim apelu Pana Zastępca – Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych pisze do mieszkańców KSM z troską: 
„Niestety, Państwa opłaty za energię nie trafiają bezpośrednio na konto Tauron Ciepło, tylko do spółdzielni”. Tak, my 
również jako członkowie KSM, jak i zarazem członkowie kierownictwa tutejszej Spółdzielni nad tym bardzo ubolewamy. 
Od lat zabiegamy i wnioskujemy, by KSM mogła zaprzestać świadczenia tej darmowej usługi na rzecz Tauronu Ciepło. 
Marzeniem jest, by Tauron Ciepło wreszcie sam inkasował opłaty za swoje usługi bez wymuszonego pośrednictwa od 
ich odbiorców, przed czym stale wzbrania się powołując na obowiązujące w przepisach zakazy. A prawo dopuszcza inne 
uzgodnienia umowne w tej kwestii – decyduje wyłącznie wola stron umowy. 

Za gromadzenie należnych opłat i przekazywanie ich do dostawcy ciepła Spółdzielnia nie pobiera (bo tego ustawowo 
nie może) żadnych opłat, ani przysłowiowego grosza. 

Wszelkie koszty windykowania tych opłat dla Was – czyli Tauron Ciepło – także ponoszą tylko spółdzielcy! 
Jakie banki (lub poczta) wykonują podobną czynność bezpłatnie?! Przez lata by się nazbierały miliony złotych. 
Pora by i ten temat, tak jak kwestia bezpłatnego korzystania z nieruchomości i mienia Spółdzielni skoro funkcjonujemy 

w gospodarce rynkowej, znalazł się na liście spraw do innego uregulowania. 
Niezmiennie zatem prosimy – przejmijcie Państwo jak najprędzej w swoje ręce te płatności. Rozliczajcie się z każdym 

z nas, spółdzielców, na mocy indywidualnych umów, tak jak to czynią dostawcy energii elektrycznej i gazu. Nie będziecie 
mieli w Spółdzielni (rzekomego) dłużnika. Skoro, jak wiadomo, Tauron Ciepło umowy zawiera z mieszkańcami wspólnot 
mieszkaniowych – nie powinniście Państwo dyskryminować mieszkańców zasobów spółdzielczych i uniemożliwiać nam 
bezpośredniego, indywidualnego rozliczania się z Wami. 

Spółdzielcy wiedzą, że w tym sporze racja jest po stronie KSM, broniącej Ich przed niekorzystnymi skutkami postępo-
wania, mającego na celu maksymalizację zysków własnych ciepłowniczego monopolisty. 

Zamiast rzetelnych, nieudawanych negocjacji użyliście Państwo tak nieetycznego instrumentu jakim jest próba we-
wnętrznego skonfliktowania spółdzielców i zdyskredytowania poczynań niewygodnego dla Was, a działającego w interesie 
mieszkańców Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – z nadużyciem półprawd i niedopowiedzeń. Zastosowanie 
takiego instrumentu potwierdza tylko, iż w tym przypadku nie jesteście Państwo aż tak pewni wyroków sądu w toczących 
się już sprawach. Czyż i Spółdzielnia nie mogłaby poza plecami Zarządu Tauron „rozmawiać” z Waszymi akcjonariusza-
mi, udziałowcami, załogą (spora ich część mieszka przecież w zasobach KSM). W naszym odczuciu byłoby to niegodne 
i nieetyczne. Nie posuniemy się więc względem Państwa do tak niskich zachowań, licząc (mimo wszystko) na to, że jednak 
zechcecie Państwo zasiąść do wspólnego stołu – by polubownie rozwiązać powstały i wciąż narastający spór, wynikający 
z zaszłości, które odziedziczyliśmy po minionych dziesięcioleciach. Jeśli nie będziemy w stanie się porozumieć dobrowol-
nie – to oczywiście nasze dylematy rozsądzi sąd. 

Pragniemy poinformować, że czytelna dla większości członków kampania Tauronu Ciepło ukierunkowana na wyeli-
minowanie naszych osób z kierownictwa Spółdzielni nie powstrzyma nas od kontynuowania zabiegów o uzyskanie od 
Tauron Ciepło dla spółdzielców z KSM tego, co im się prawnie należy. Przecież nadal będziemy pozostawać członkami 
tej Spółdzielni, żywotnie zainteresowanymi sprawiedliwym i możliwie szybkim uregulowaniem podjętych spraw.

Z poważaniem 

ZarZąd
KaTowiCKiej SPółdZielni MieSZKaniowej

Katowice, czerwiec 2014 r.
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- Czy spółdzielnie miesz-
kaniowe słusznie domagają 
się prawnego uregulowania 
służebności przesyłu na zaj-
mowanych przez spółdziel-
nie terenach?

- Służebność przesyłu to obo-
wiązek prawny, wynikający 
wprost z przepisów kodeksu 
cywilnego. W świetle tych re-
gulacji przedsiębiorca przesyło-
wy, którego własność stanowią 
urządzenia przesyłowe, np. 

rozmawiamy z wojciechem rychelem – radcą prawnym, wspólnikiem Kancelarii 
radców Prawnych i adwokatów nowakowski i wspólnicy Sp.k.

SPółdZielni PrZySługuje
wynagrodZenie

od Tauronu CiePło

Jak więc widać, pomimo że 
rura znajduje się pod ziemią, 
to jednak ewidentnie wpływa 
na sposób korzystania z nie-
ruchomości.

Tak więc ustanowienie słu-
żebności przesyłu za wynagro-
dzeniem będzie regulowało na 
przyszłość dostęp Tauronu do 
urządzeń podziemnych zloka-
lizowanych na działkach będą-
cych we władaniu Spółdzielni. 
Odrębną sprawą jest uregulo-

wanie zaszłości. Jeżeli w latach 
ubiegłych Tauron bez tytułu 
prawnego korzystał z działek 
będących we władaniu Spół-
dzielni, w których usytuowane 
były urządzenia przesyłowe, 
Spółdzielni przysługuje wyna-
grodzenie od Tauronu Ciepło 
za bezumowne korzystanie 
z gruntów, na których posa-
dowione są urządzenia prze-
syłowe.

- Czy to oznacza, że stro-
ny są skazane na proces są-
dowy?

- Nie. Zwykle porozumienie 
co do służebności przesyłu 
odbywa się w formie umowy, 
za porozumieniem obu stron. 
Spółdzielnia i przedsiębiorca 
przesyłowy, np. Tauron, są 
przecież w stanie określić dłu-
gość rurociągów, czy kabli, ich 
przebieg, a także wyznaczyć 
stosowne wynagrodzenie. Dro-
ga sądowa jest zawsze osta-
tecznością.

- Tauron powołuje się na 
zasiedzenie służebności. 
Czy ma rację?

- Zasiedzenie jest stwierdza-
ne przez sąd. Każda sprawa 
wymaga zatem indywidualnej 
analizy. Przykładowo, spółka 
Tauron przegrała w 2013 roku 
w Sądzie Najwyższym z Mia-
stem Chorzów, które żądało 
wynagrodzenia za korzystanie 
z gruntu miejskiego, przez który 
biegnie linia wysokiego napię-
cia. Sąd nie poparł tutaj argu-
mentacji Tauronu, że doszło 
do zasiedzenia.

wojciech rychel – od 2007 roku Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów 
Nowakowski i Wspólnicy Sp.k., 15-tej Kancelarii w Kraju w rankingu Rzeczpospolitej. 
W latach 2001-2007 pełnił funkcję Dyr. Departamentu Prawnego PKP Cargo S.A. w War-
szawie, w latach 1995-2000 r. członek rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Od 1995 
r. Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

rurociągi, na cudzym gruncie 
musi się liczyć z koniecznością 
zapłaty temu, do kogo grunty 
należą, odpowiednie wynagro-
dzenie. Spółdzielnie mieszka-
niowe słusznie domagają się 
zatem prawnego uregulowania 
służebności przesyłu.

- Czy zasadne są zatem 
roszczenia Katowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
wobec Tauronu Ciepło?

- Jeżeli są to roszczenia 
związane z uregulowaniem 
służebności przesyłu na nie-
ruchomościach spółdzielni, 
to zdecydowanie sprawa to 
powinna zostać uregulowana. 
Przykładowo, jeżeli na działce 
spółdzielni biegnie w ziemi ru-
rociąg, to obniża on wartość 
działki, gdyż nic nie może tam 
zostać już zbudowane. Poza 
tym trzeba pamiętać, że do ru-
rociągu powinien być dostęp 
w razie awarii, należy więc 
także przewidzieć odpowied-
nio szeroki pas ochronny na 
działce, aby w każdej chwili 
móc kopać w danym miejscu. 

- Czy w pana ocenie 
skuteczne są potrącenia 
składane przez Katowicką 
Spółdzielnię Mieszkaniową 
wobec Tauronu?

- Zgodnie z ogólnymi zasa-
dami kodeksu cywilnego po-
trącenie jest formą zapłaty. 
Potrącenie skutkuje umorze-
niem zobowiązań do wysokości 
potrącanej kwoty. Jeżeli zatem 
strona, wobec której dokona-
no potrącenia, nie zgadza się 
z tym, pozostaje jej jedynie 
droga sądowa, o ile posiada 
stosowne dowody i argumenty 
prawne przeciw potrąceniu.

Podkreślam jednak, że 
w razie pojawienia się kwestii 
spornych strony przede wszyst-
kim powinny usiąść do stołu 
i porozmawiać, gdyż prawie 
każdą sprawę można zakoń-
czyć akceptowalną dla obu 
stron ugodą.

- dziękujemy za rozmo-
wę.

W okresie od marca do lip-
ca 2012 r. odbywały się 
spotkania reprezentantów 

Katowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej i Tauron Ciepło, na których 
omawiane były roszczenia zgło-
szone przez KSM, a dotyczące 
wynagrodzenia za korzystanie 
przez Tauron Ciepło z gruntów 
oraz pomieszczeń Spółdzielni. 
Wówczas przedstawiciele Tauro-
nu złożyli deklarację uregulowa-
nia sprawy.

Spółdzielnia walczy
o 40 milionów 
wynagrodzenia
za bezumowne 

korzystanie
z gruntów  

i pomieszczeń
Wspólnie przeprowadzono szcze-

gółową inwentaryzację pomiesz-
czeń zajmowanych przez Tauron 
w budynkach Spółdzielni. Dalsze 
rozmowy zostały jednak przez Tau-
ron Ciepło wstrzymane, a kontynu-
owanie – stosownie do uzgodnień 
inwentaryzacji terenów, przez które 
przebiegają sieci ciepłownicze – nie 
zostało przeprowadzone (pomimo 
wcześniejszych zapewnień).

W tej sytuacji w czerwcu 2012 
r. Katowicka SM – po uprzednim 
wezwaniu Tauron Ciepło do dobro-
wolnej zapłaty – z uwagi na brak 
porozumienia w tej sprawie i by 
nie dopuścić do przedawnienia, 
wystąpiła do Sądu Rejonowego 
Katowice-Zachód w Katowicach 
z wnioskiem o:
n  zawezwanie do próby ugodowej 

w sprawie zapłaty wynagro-
dzenia z tytułu bezumowne-
go korzystania z gruntu, na 
którym posadowione są urzą-
dzenia przesyłowe Spółki, 
za okres od 1 czerwca 2002 
r. do 31 maja 2012 w kwocie 
35.463.000,00 zł,

n  zawezwanie do próby ugodo-
wej w sprawie o zapłatę wy-
nagrodzenia za bezumowne 
korzystanie z pomieszczeń 
w budynkach mieszkalnych 
KSM za okres 1. 06. 2002 
do 31.05.20012 r. w kwocie 
5.017.358,00 zł. 

Łącznie wynagrodzenie, o które 
Spółdzielnia już w 2012 r. wystą-
piła na drogę sądową wynosiło 
40.480.358,00 zł.

W obu tych sprawach Tauron 
Ciepło odmówił zapłaty i nie doszło 
do ugody. Spółdzielnia jednak, 
korzystając z swoich praw, doko-
nała częściowego potrącenia wie-
rzytelności z tytułu należnego jej 
wynagrodzenia z wierzytelności 
Tauron Ciepło za dostawę ciepła. 
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„Gdy utniesz psu ogon 
to może cię ugryźć. Gdy 
utniesz głowę, ogon nic ci 
nie zrobi” – takie oto proste 
uzasadnienie wygłosił nie-
jaki Carlos Marcelo, boss 
mafijny nowego orleanu, 
uzasadniając konieczność 
zamachu na prezydenta joh-
na F. Kennedy’ego, a nie na 
jego brata roberta Kennedy-
’ego, Prokuratora generalne-
go uSa i wroga nr 1 mafii 
amerykańskiej z lat 60-tych 
XX wieku.

Zachowując oczywiście wszel-
kie proporcje analogia ciśnie się 
sama na usta tyle, że w tym przy-
padku głowa to Zarząd Katowic-
kiej SM, uznany przez Tauron 
Ciepło za wroga nr 1. Zarząd, 
który od początku twardych 
rządów koncernu TC na Śląsku 
nie chce bezwarunkowo podpo-
rządkować się potężnemu (jak na 
polskie realia) dostawcy ciepła. 
Organizacji, która ma w rękach 
już prawie całą energetykę cie-
płowniczą kilkunastu miast Gór-
nego Śląska i nie tylko. 

KSM daje tym postępowaniem 
zły przykład innym, mniejszym 
spółdzielniom. Należy ją zatem 
zniszczyć, najlepiej w białych 
rękawiczkach czyli... rękoma 
podburzonych mieszkańców! 
Okazja doskonała po temu to 
Walne Zgromadzenie Spółdzielni! 
Metoda dezinformacji, sabotażu 
i prowokacji nie jest w końcu 
niczym nowym. Wielki biznes nie 
cofnie się przed niczym. 

Tauron Ciepło zrobi wszystko 
aby podporządkować sobie naj-
większą na Śląsku, niepokorną 
spółdzielnię mieszkaniową lub 
spróbuje ją… podzielić! Najlepiej 
na setki wspólnot. Wtedy będzie 
można bezkarnie dyktować dys-
kryminujące warunki umowne 
rozproszonym, drobnym odbior-
com. Odpowiednie wzory umów 
sprzedaży ciepła już czekają na 
takiego klienta. By się przekonać 
wystarczy wejść na stronę inter-
netową Tauron Ciepło. 

Tauron przyjął taktykę uda-
wania troski o mieszkańców 
KSM, aby pozyskać ich zaufa-
nie, a przecież to instrumentalnie 
używana poza. Prawdziwym 
celem jest obrona własnych 
i tylko wyłącznie własnych, 
merkantylnych interesów. 
Silna presja na ekspansję i zysk 

sprowadza tę „troskę o człowie-
ka” do wyłącznie wizerunkowego 
hasła używanego jako przysłowio-
wy listek figowy. Dla TC „troska 
o człowieka” w rzeczywistości 
oznaczałaby mniejsze zyski! 
Tauron nie jest instytucją 
egalitarną, a element zysku 
to podstawa jego działania. 
Dobrym polem działania nakiero-
wanego na maksymalizację zysku 
są spółdzielnie, ponieważ każda 
spółdzielnia mieszkaniowa działa 
– z założenia ustawy o spółdziel-
niach – bezwynikowo! 

Majątek spółdzielni jest prywat-
ną własnością jej członków, ale 
z racji znacznej ilości członków 
zrzeszonych w spółdzielni, ist-
nieje nieuzasadnione przekona-
nie, że można założyć trudności 
dużej grupy w artykułowaniu 
wspólnych roszczeń. Tmcza-
sem znalazł się jednak jakiś 
zarząd, który podjął to trud-
ne wyzwanie i upomniał się 
o prawa członków. Najpierw 
zgłoszona potrzeba uregulowania 
prawa korzystania z nieruchomo-
ści gruntowych i lokali należących 
do spółdzielni była bagatelizowa-
na, później powodowała rozdraż-
nienie i zniecierpliwienie Zarządu 
Tauronu Ciepło, który w końcu 
stale narastający problem próbuje 
załatwić metodą dezinformacji, 
szantażu i zastraszania, demon-
strowania siły oraz podburzania 
członków spółdzielni po to, aby 
zwrócili się oni przeciw swojemu 
Zarządowi Spółdzielni i usunęli 
go z drogi Tauronu Ciepło jako 
bardzo dlań  niewygodnego 
i opornego. Takie postępo-
wanie nie rozwiąże proble-
mu, ale tylko go chwilowo 
oddali, a po czasie wróci on 
w jeszcze ostrzejszej postaci.

Problem taki widzi tylko 
Zarząd Tauronu Ciepło, 
który nie zamierzając regu-
lować zobowiązań wobec 
Spółdzielni – wynikających 
z wieloletniego, bezumowne-
go korzystania z jej gruntów 
i lokali – jednocześnie żąda 
od Spółdzielni zapłaty pie-
niężnej za swoje usługi. 

Część zobowiązań Tau-
ronu Ciepło – dopiero po 
jego odmowie uregulowa-
nia prawnego korzystania 
z nieruchomości i lokali, po 

dlaczego Tauron Ciepło
próbuje zdyskredytować

władze KSM?

Czy istnieje
zadłużenie KSM
wobec Tauronu  

Ciepło?

jego odmowie zapłaty oraz 
po jego odmowie zawarcia 
ugody przed sądem – Spół-
dzielnia potrąciła kompen-
sując swoje zobowiązania.

Zgodnie z prawem kom-
pensata (potrącenie) jest 
przyjętą formą zapłaty 
(rozliczenia wzajemnych 
zobowiązań). Roszczenia 
Spółdzielni w sprawie bez-
umownego korzystania 
z nieruchomości wynikają 
z artykułów 224 i 225 ko-
deksu cywilnego oraz są 
w związku z art. 305 KC 
dotyczącym odpłatności za 
służebność przesyłu. Obec-
nie toczy się spór sądowy 
dotyczący zasadności zgło-
szonych roszczeń o zapłatę 
Tauronu oraz prawa sko-
rzystania przez Spółdziel-
nię z możliwości zapłaty 
jej zobowiązań w formie 
potrącenia należnych jej 
od Tauronu Ciepło wyna-
grodzeń.

Sprawdźmy co wynika 
z dokumentów i faktów.

Sprawy wobec Spółdzielni do-
tyczące roszczeń o nakaz zapłaty 
Tauronowi Ciepło toczą się od 
roku 2012 przed Sądem Okrę-
gowym w Katowicach XIII Wy-
dział Gospodarczy (Sygnatura Akt 
XIII GC 463/12). Przytoczmy 
fragment treści protokołu 
rozprawy z 6 lutego 2013 
roku, strona 4, zawierająca 
wiążące oświadczenia stron 
wyrażone przez ich pełno-
mocników procesowych (wy-
jaśniamy że w tym przypadku 
powódka to spółka Tauron 
Ciepło, a pozwana to Spół-
dzielnia):

(…) Powódka przyznaje, że 
pozwanej może przysługiwać 
wynagrodzenie za bezumow-
ne korzystanie przez powódkę 
z nieruchomości pozwanej. Na 
pewno jakieś części ciepłocią-
gów powódki są posadowione 
na nieruchomościach pozwanej, 
jednakże nie została określona 
wysokość wynagrodzenia za bez-
umowne korzystanie z nierucho-
mości w sposób realny.

Pełnomocnik powódki oświad-
cza:

Przyznaję, że oświadczenie 
pozwanej o potrąceniu zosta-

ło złożone przed sporem, nie 
kwestionuję że zostało złożone 
przez umocowane do tego oso-
by. Przyznaję, że dotarło do po-
wódki. Kwestionuję jedynie, że 
wskazana w oświadczeniu kwota 
została określona jako odszko-
dowanie, które kwestionujemy. 
Gdyby w oświadczeniu o potrą-
ceniu wskazana kwota określona 
została jako wynagrodzenie za 
bezumowne korzystanie z nie-
ruchomości to nie kwestiono-
walibyśmy samej wierzytelności, 
a jedynie jej wysokość.

Przewodnicząca nakłania stro-
ny do zawarcia ugody.

Pełnomocnicy stron oświadcza-
ją, że mają wolę ugody.

Pełnomocnicy stron oświad-
czają, że w sprawie winien być 
powołany biegły geodeta, który 
ustali w oparciu o mapy sytu-
acyjno-własnościowe przebieg 
ciepłociągów powódki przez 
nieruchomości pozwanej Spół-
dzielni. Tak ustalony ciąg cie-
płociągów pozwoli na wyliczenie 
kwoty należnej pozwanej z tytu-
łu korzystania przez powódkę 
z jej nieruchomości.(…)

Spółdzielnia na podstawie 
wiążących oświadczeń zło-
żonych przed sądem przez 
pełnomocnika procesowego 
Tauronu Ciepło jest upraw-
niona do uznania, że co do 
zasady jej prawo do wyna-
grodzenia za bezumowne 
korzystanie przez Tauron 
Ciepło z jej nieruchomości 
zostało uznane! we „wspól-
nych Sprawach” – gazecie 
KSM (w wydaniu z maja 
2014 r.) – zatem napisa-
no prawdę.

Obecnie oczekujemy na eks-
pertyzę biegłego powołanego 
przez Sąd. Termin przedstawie-
nia przez biegłego tej ekspertyzy 
został przesunięty z kwietnia na 
lipiec br.

Tymczasem Tauron Ciepło, 
nie czekając na biegłego sądowe-
go, zlecił wykonanie własnego 
operatu szacunkowego przez 
specjalistyczną firmę i zabiega 
o jego włączenie do akt sprawy, 
co oznacza, że liczy się z ko-
niecznością uregulowania 
roszczeń Spółdzielni, ale 
chce zminimalizować ich 
rozmiar. Świadczą o tym rów-
nież propozycje Tauronu Ciepło 
składane Spółdzielni, która nie 
może ich przyjąć ze względu na 
kolosalne dysproporcje, bowiem 
stanowią one zaledwie około 

Czy Tauron Ciepło
uznał co do zasady

roszczenia  
Spółdzielni?

(Dokończenie na str. 9)
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- Kto decyduje o wysokości 
mocy zamówionej dla odbior-
ców?

- Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami to odbiorca określa 
ten parametr. Prawo stanowi, że 
tylko raz w roku można zmniej-
szyć moc zamówioną, natomiast 
regulacje szczegółowe zawiera 
umowa z przedsiębiorstwem cie-
płowniczym. Wynika to z faktu, 
że efekty prowadzonych prac 
termomodernizacyjnych są znane 
przede wszystkim odbiorcy, który je 
przeprowadza. Ponadto, przepisy 
są tak skonstruowane, że odbior-
ca może skorygować zamówienie 
w dowolnym terminie, a dostawca 
musi uznać wniosek w ciągu 14 
dni, gwarantuje to dostawę ciepła 
w sposób ciągły.

Powyższa sytuacja powoduje, 
że Tauron systematyczne zwięk-
sza udział opłat stałych w taryfie, 
gwarantując sobie proporcjonalnie 
większe zyski i niestety wyższe ra-
chunki dla mieszkańców.

- Czy może się pan usto-
sunkować się do stanowiska 
Tauron Ciepło przedstawione-
go na spotkaniu zorganizowa-
nym przez Związek rewizyjny 
Spółdzielczości, że termomo-
dernizacja budynków nie ma 
sensu, bo zmniejszenie mocy 
i zużycia ciepła przez odbior-
ców spowoduje wzrost taryfy 
o koszty stałe, których Tauron 
nie pokryje? 

- Typowa wypowiedź mono-
polisty. Turon Ciepło powinien 
dostosowywać swój potencjał 
produkcyjno-przesyłowy do rynku, 

- na jakie zasadzie cie-
płownicy powinni korzystać 
z pomieszczeń Spółdzielni, 
w których znajdują się ich wy-
mienniki ciepła i czy powinni 
za nie płacić?

- Przedsiębiorstwo ciepłownicze 
musi mieć możliwość dostępu do 
swoich urządzeń. Zatem, powinno 
mieć tytuł prawny do korzystania 
z nich, aby mieć swobodny do 
nich dostęp. Jest to niezbędne 
do wypełniania koncesji na prze-
sył ciepła.

Inna kwestią są rozliczenia fi-
nansowe. To, że Tauron Ciepło 
powinien płacić wynika chociażby 
z Rozporządzenia Ministra Gospo-
darki z dnia 17 września 2010 r. 
w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
rozliczeń z tytułu zaopatrzenia 

nieodpłatne świadczenie ze stro-
ny właścicieli. Tak na marginesie, 
ciekawe czy płaci od tego stosow-
ne podatki?

- Czy groźby Tauron Ciepło 
o wyłączeniu ciepła ze względu 
na brak zapłat są zasadne?

- Moim zadaniem nie. Zapłata 
nastąpiła. Zatem brak jest podstaw 
prawnych do takich działań.

- Czy Katowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa jest jedynym 
podmiotem dochodzącym 
swoich roszczeń w zakresie 
bezumownego korzystania 
z nieruchomości oraz usta-
nowienia służebności?

- Oczywiście, że nie. Jest wie-
le spółdzielni, które zdecydowały 
się na dochodzenie swoich praw 
i roszczeń w tym zakresie. Doty-
czy to praktycznie całego Śląska, 

ZaMiaST obniżać KoSZTy
Tauron CiePło

PrZerZuCa je na odbiorCów

rozmawiamy z adamem Pawlickim – ekspertem gospodarczym, prezesem  
Zarządu Wizard Sp. z o.o., byłym członkiem Zarządu PEC Katowice S.A.

- dlaczego Tauron Ciepło 
w taryfie uśrednił stawki za 
ciepło z różnych elektrocie-
płowni i jego przesyłanie dla 
odbiorców? 

- W ten sposób rozwiązał so-
bie najbardziej palące problemy 
z jednostkowymi, wysokimi cenami 
ciepła. Chodzi o to, że zamiast 
zoptymalizować koszty dostawy 
i produkcji ciepła dla obszarów 
o wysokich kosztach, po prostu 
je uśrednił. Zastosował tak zwane 
subsydiowanie skrośne, co jest 
sprzeczne z prawem energetycz-
nym, które ma właśnie chronić 
przed takim działaniem. Ustawa 
wyraźnie mówi, że nie wolno 
kosztem jednych odbiorców do-
finansowywać dostaw do innych. 
Zaskakujący jest fakt, że Tauron 
przeforsował taką taryfę w URE, 
które ma stać na straży przestrze-
gania prawa energetycznego.

- dlaczego moc zamówiona 
jest tak ważna dla Tauron Cie-
pło i dlaczego są utrudnienia 
w uzyskaniu zgody na obniże-
nie mocy?

- W chwili obecnej Tauron 
Ciepło utrzymuje sztucznie moc 
u wszystkich swoich odbiorców, 
moim zdaniem średnio na pozio-
mie zawyżonym o 20%. Czerpie 
w ten sposób korzyści na nieświa-
domości klientów, albo wciąga ich 
w jałowe negocjacje lub podejmuje 
inne działania uchylając się od swo-
ich zobowiązań prawnych.

a nie odwrotnie. Zamiast obniżać 
koszty, Tauron Ciepło przerzuca je 
na odbiorców.Takie myślenie to ka-
tastrofa. Prowadzi ono w kierunku 
maksymalnej nieefektywności, bo 
im więcej sprzedamy niepotrzeb-
nego ciepła tym większy będziemy 

mieli zysk. Budujmy dużo i drogo, 
bo odbiorcy za wszystko zapłacą. 
Kiedyś już tak było. Ponadto, trze-
ba pamiętać, że kogeneracja – czyli 
jednoczesne, skojarzone wytwa-
rzanie energii elektrycznej i ciepła 
– jest wspierane przez państwo. 
Z tej przyczyny  państwo dopła-
ca (czyli my wszyscy!) do energii 
elektrycznej, która powstaje w tej 
skojarzonej produkcji. Czyli docho-
dzimy do kuriozalnej sytuacji, że im 
więcej niepotrzebnego ciepła zo-
stanie wytworzone, to energetycy 
uzyskują podwójny zysk: na cieple 
i dopłatach do energii elektrycznej.

w ciepło, gdzie poświęcono cały 
paragraf 18 właśnie tej kwestii. 
Moim zdaniem Tauron Ciepło 
jest takim samym najemcą jak 
każdy inny.

- Czy odbiorcy poniosą wyż-
sze koszty ciepła w przypad-

ku obciążenia Tauron Ciepło 
kosztami za bezumowne ko-
rzystanie z nieruchomości – 
gruntów i pomieszczeń? 

- Nie. Taryfa odnosi się tylko 
do planowanych i uzasadnionych 
kosztów prowadzonej działalności. 
Zatem Tauron Ciepło nie może 
ich umieścić w taryfie na przesył 
ciepła, gdyż odnoszą się do okresu 
minionego. 

- Czy to może wyjaśniać brak 
woli uregulowania sporu?

- Naturalnie. Porozumienie 
z Spółdzielnią spowodowałoby 
obniżenie zysku Tauron Ciepło. 
Dzisiaj Tauron traktuje to jako 

ale nie tylko. Ponadto, wiele gmin 
wystąpiło na drogę sądową celem 
uregulowania stanu prawnego ist-
niejących sieci. Przykładem może 
być Chorzów, który właśnie wygrał 
spór o sieci energetyczne. Ponadto 
wielu właścicieli i użytkowników 
wieczystych dochodzi swoich praw, 
czego dowodem są liczne spra-
wy sądowe.

- dlaczego powinno się ure-
gulować korzystanie z nieru-
chomości?

- Rozwiąże to wiele problemów. 
Po pierwsze właściciel ponosi kosz-
ty utrzymania nieruchomości, a w 
ten sposób uzyska co najmniej 
ich pokrycie. Po drugie podjęte 
działania zablokują zasiedzenie 
służebności przesyłu i przedaw-
nienie roszczeń. Należy pamiętać, 
że zasiedzenie służebności przesyłu 
na większości nieruchomości, na-
stąpi w 2019 roku. Co oznacza, 
że przedsiębiorstwa przesyłowe 
uzyskają prawo do nieruchomości 
w sposób bezpłatny. 

Po trzecie, właściciele sieci będą 
zmuszeni do racjonalnego korzysta-
nia z nieruchomości i dokonywania 
przebudowy zgodnie z oczekiwa-
niami właściciela nieruchomości. 
Po czwarte przedsiębiorstwa prze-
syłowe będą miały tytuł prawny 
do nieruchomości i będą mogły je 
eksploatować zgodnie z posiada-
nymi koncesjami.

- dziękujemy za rozmowę.

ŻyCie TO nie bajKa

Nie pieprz, Pietrze, pieprzem wieprza, 
Wtedy szynka będzie lepsza. 
Właśnie po to wieprza pieprzę, 
Żeby mięso było lepsze.
– pisał Jan Brzechwa w żartobliwym wierszyku – bajce dla dzieci.
Nie docieplajcie budynków – dostarczymy wam do ich ogrzewania 

ciepła ile zapragniecie – stwierdza jeden z liderów Tauronu Ciepło. A my 
właśnie po to docieplamy  całe zasoby mieszkalne, by mniej ciepła pobie-
rać i mniej za nie płacić, to jest dla nas lepsze – odpowiada spółdzielnia 
mieszkaniowa. No to my musimy podnosić ceny – ripostuje Dostawca 
ciepła i czyni to co pewien czas. Dobrze, że robi tylko tyle, bo w bajce 

jest gorzej: Piotr utopił w Wieprzu wieprza... 



Tak Tauron gospodaruje

w wymiennikowniach ciepła

Żal
tylko tych,

którzy muszą  
pracować

w tych
warunkach
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Zapraszamy – wyjaśnimy

KTo KoMu winien PieniądZe?!

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa małą nie jest – to fakt. 
Ponad 17,5 tys. członków i około 38 tysięcy osób mieszkających 
w jej budynkach. Trudno znać każdego. Nawet takiego kogoś 

z grona 12 osób, kogo twarz została (bezimiennie) wykorzystana 
w publikacji „Biuletyn Tauron Ciepło dla mieszkańców KSM”. Wraz 
z wymienionymi w tekście „Ludzie boją się, że odetną im ciepło” 
panią Anielą z os. Gwiazdy i panem Norbertem z os. im. Kukuczki 
– należą do grona tych mieszkańców KSM (jeśli w istocie nimi są!), 
którzy ulegli propagandowej dezorientacji. Bardzo przykro nam 
z tego powodu. Czym prędzej zatem zapewniamy ich – i wszystkich 
spółdzielców – iż nie ma powodu do obaw.

Straszak, iż Spółdzielnia winna jest Tauronowi Ciepło 25 mln zł 
jest nie taki groźny, gdy równocześnie z bezspornych faktów wynika, 
że Tauron Ciepło Spółdzielni winien uiścić ponad 40 milionów zł.

Rachunki w zakresie odejmowania: 40 – 25 = 15 przerabiane są 
w pierwszej szkole podstawowej. Dlatego tłumaczenie – kto komu jest 
tak naprawdę winien pieniądze, nie jest w ogóle potrzebne.

Wszelako – gdyby u pokazanych i wymienionych w tauronowskim 
„Biuletynie” (łącznie 14 osób) nadal istniały jakiekolwiek wątpliwo-
ści – zapraszamy do odwiedzenia siedziby KSM i do spotkania się 
z którymś z członków Zarządu Spółdzielni. Niewątpliwie udzielone 
zostaną każdemu odpowiedzi – i to nie tylko na pojawiające się  we 
wspomnianym „Biuletynie” pytania, ale także na każde inne, związane 
z działalnością Spółdzielni.

Oczywiście mile widziani są także wszyscy inni członkowie. Cho-
ciaż mamy nadzieję, że ogromna ich większość – zapoznając się na 
bieżąco z informacjami jakie za pośrednictwem spółdzielczej gazety 
„Wspólne Sprawy” i strony internetowej www.ksm.katowice.pl są do 
ich wiadomości przekazywane – wie „co jest grane”. Spółdzielnia działa 
bowiem – jak się to mówi – z otwartą przyłbicą. Nie ma niczego do 
ukrycia. Swoim członkom, zgodnie z postanowieniami ustawowymi 
i statutowymi, udostępnia wszelkie informacje.

Kompleksowe dane z różnych dziedzin członkowie KSM mogą ak-
tualnie poznawać w związku z Walnym   Zgromadzeniem, jakie będzie 
obradować w dniach 23 -24 – 25 czerwca 2014 roku. Pełne teksty 
wszystkich dokumentów przygotowanych na obrady tego najważniej-
szego organu władzy w Spółdzielni udostępniane są w siedzibie KSM 
(40-168 Katowice, ul. Klonowa 35c), w pokoju nr 36-36a, I. piętro, 
w dniach od 9 do 25 czerwca 2014 roku, w godz. od 1000 do 1400.

Przeciągnąć!

gra na CZaS
Jak w okresie mundialowych zmagań nie uciekać się porównań 

z piłką nożną? Jest takie pojęcie: gra na czas. Do końca pozostało 
go już niewiele. Drużyna, dla której wynik (jeśli go dociągnie do 

końca spotkania) będzie korzystny – a to wybija piłkę na aut, a to nie 
spieszy się z rozpoczęciem gry itd. Sztuczek piłkarskich jest sporo. 
Irytują drużynę przeciwną i jej kibiców. Ale zdarza się – i to coraz 
częściej – że także sędziego, który za taką niesportową postawę 
upomina a nawet wymierza karę.

Metodę gry na czas stosuje Tauron Ciepło i nie tylko on. Spory 
z „przesyłowcami” ciepła, energii elektrycznej, wody są w Polsce 
w ostatnim czasie coraz bardziej powszechne. W zmaganiach z Tau-
ronem Katowicka SM nie jest jedyną spółdzielnią czy gminą (tylko  
w województwie śląskim liczba takich sporów bliska jest 20), która 
walczy o coś, co ustawowo jej się należy.

A grający na czas organizuje szkolenia i spotkania osób ze swej 
branży, podczas których profesorowie tłumaczą firmom przesyłowym, 
że muszą „przeciągnąć” kwestię roszczeń wynikających ze służebności 
przesyłu, chociaż roszczenia wnioskodawców są słuszne, ale po roku 
2019 nastąpi zjawisko zasiedzenia. To oznacza, że chociaż roszczenie 
było i jest zasadne, już nic więcej nie będzie można zrobić.

Mecz się skończy, a rezultat zostanie „dowieziony”…
Dlatego KSM gra, walczy, nie pozwala przeciągnąć.

w MediaCh 
o SPorZE

KSM – Tauron 
CiePło

Prasa, radio, telewizja (z tych niedaleko 
Katowic) – nie bacząc na żadne dro-
biazgi w rodzaju piłkarskiego mundialu 

w Brazylii czy afery podsłuchowe z udziałem 
ministrów polskiego rządu i prezesa Narodo-
wego Banku Polskiego – wypełniają miejsce 
i czas super-wydarzeniem: sporem pomię-
dzy Katowicką Spółdzielnią Mieszkaniową 
i Tauronem Ciepło. Przegląd publikacji we 
wszystkich mediach został zaprezentowany 
w tabloidalnym „Biuletynie Tauron Ciepło 
dla mieszkańców KSM” przeto do tych star-
szych doniesień nie warto wracać – skoro 
za autorami zostały jeszcze raz powtórzone.

Sięgamy jednak do nowszej publikacji, która 
ukazał się już po ukazaniu się tauronowskiego 
„Biuletynu” i w znacznej mierze doń się od-
nosi. Choć w rzeczy samej traktuje o sporze 
natury finansowej (a jest to rzecz zdarzająca 
się na całym świecie, może z setki tysięcy 
razy każdego dnia) pomiędzy wzajemnymi 
wierzycielami – Katowicką Spółdzielnią Miesz-
kaniową i koncernem Tauron Ciepło.

Artykuł ukazał się 11 czerwca 2014 roku 
w Gazecie Wyborczej i nosi tytuł: „Po co 
straszyć zimnym prysznicem?” Trudno całość 
przedrukowywać, dlatego cytujemy jednie 

końcową cześć tekstu red. Przemysława Jedlec-
kiego (całość na pewno stale jest do przeczyta-
nia na stronie internetowej Gazety Wyborczej):

„Po co było wydawać gazetę i opowia-
dać o przestraszonej pani anieli?

Pośrednią odpowiedź daje sam wice-
prezes bałdys, który na łamach radzi 
mieszkańcom, by przyjrzeli się finansom 
spółdzielni. – być mo że w spółdzielni za 
dużo jest, osób zatrudnionych na etatach 
admini stracyjnych. Czy jesteście Państwo 
pewni, że każda wasza złotówka prze-
kazana na konto bankowe spół dzielni 
jest wydawana z korzyścią dla Państwa?  
– zastanawia się przed stawiciel TC.

uważny czytelnik znajdzie w ga zecie 
podarowanej przez Tauron Ciepło do-
kładną instrukcję, jak po zbyć się władz 
spółdzielni. „Spółdziel co, korzystaj ze 
swoich praw” - wzy wa gazeta i trudno 
przy tym haśle po zbyć się myśli, że ktoś 
tu chyba po szedł na skróty.

bo jeśli roszczenia wobec KSM są 
rzeczywiście tak bezsporne, jak wy nika 
z treści gazety, to po co było uży wać do 
tej bitwy bogu ducha winnych lokatorów 
spółdzielczych mieszkań?

owszem, dochodzenie swoich ra cji 
na urzędowej, a być może sądowej dro-
dze zajmie dużo czasu, ale lepiej by 
było, gdyby energetyczny gigant nie 
uciekał się do innych metod. Czytel-
nicy wydanej na jego zlecenie gazety 
mogą oczywiście skorzystać z zaka-
muflowanej rady i obalić władze KSM. 
ale co będzie, jeśli te następne wcale 
przychylniej nie potraktują roszcze nia 
spółki Tauron Ciepło?

Czy i przeciwko nim zostanie wy dana 
gazeta? drukarze już pewnie za cierają 
ręce.” 

CZaPKa gore!
Uff! Zrobiło się gorąco! Wiosenna kanikuła niespodzianie bezlito-

śnie praży. Kto w taką pogodę straszy mrozami? Wprawdzie 
przechodzą burze z piorunami, grzmotami i ulewnym deszczem, 
ale – przechodzą przecież. A przedwczesny, letni skwar trwa.

Kto w taką pogodę zapowiada spółdzielcom, że będą marzli 
i sugeruje, że dobrze na wszelki wypadek kupić jakiś grzejnik? No 
chyba ktoś sam mocno przegrzany i to nie tylko upałami. Praw-
dopodobnie czapka mu na głowie gore – czyli pali się! A wtedy to 
już nie ma żartów. Komu i dlaczego czapka gore? – warto przypo-
mnieć sobie sięgając do księgi polskich przysłów, bo przysłowia są 
mądrością narodów…
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n Na przełomie 2011/2012 
roku Spółdzielnia zapropo-
nowała sprzedaż części sieci 
ciepłowniczych z których ko-
rzysta Tauron Ciepło, a które 
to sieci zostały wybudowane 
przez Spółdzielnię i stanowią jej 
własność. Oferta ta nie została 
przyjęta przez Tauron Ciepło, 
który w odpowiedzi na nią za-
proponował, że może przejąć 
te sieci ale jedynie nieodpłat-
nie. Na darmowe wyzbywanie 
się majątku Spółdzielnia nie 
zgodziła się.

n 2 marca 2012 roku nastąpiło 
wstrzymanie dostawy ciepła do 
obiektów – użytkowych w pa-
wilonach handlowych Spół-
dzielni. W ocenie Spółdzielni 
wstrzymanie to było nieuzasad-
nione, w związku z tym Spół-
dzielnia wystąpiła do Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 
z wnioskiem o rozstrzygnię-
cie sprawy spornej dotyczącej 
nieuzasadnionego wstrzymania 
dostawy ciepła obiektów KSM, 
a do Tauron Ciepło o wzno-
wienie dostawy ciepła, co 
nastąpiło. decyzją z dnia 4 
czerwca 2012 roku Prezes 
urzędu regulacji energe-
tyki orzekł, że wstrzyma-
nie w dniu 2 marca 2012 

r. dostarczania ciepła do 
obiektów użytkowych po-
łożonych w zasobach KSM 
było nieuzasadnione. Od de-
cyzji tej w terminie ustawowym 
złożył odwołanie Tauron Ciepło 
S.A. (a nie jak stwierdza 
się w „biuletynie Tauron 
Ciepło dla mieszkańców 
KSM” z czerwca 2014 r., 
że to Spółdzielnia złożyła 
odwołanie). Sąd Okręgowy 
w Warszawie uwzględnił odwo-
łanie Spółki, przy czym od tego 
wyroku apelacje złożyli i Prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki 
i KSM. Wyrok ten z uwagi 
na wniesioną apelację jest do 
chwili obecnej nieprawomoc-
ny i nie można twierdzić, 
że Spółdzielnia przegrała, 
gdyż sprawa się toczy i jej 
finał jest nieznany.

n w czerwcu 2012 roku KSM 
wystąpiła do Sądu rejo-
nowego Katowice-Zachód 
w Katowicach z wnioskiem 
o zawezwanie Tauronu Cie-
pło o zapłacenie jej łącznie 
kwoty 40.480.358,00 zł 
z tytułu bezumownego 
korzystania z gruntu, na 
którym posadowione są 
urządzenia przesyłowe 
Spółki i bezumowne ko-

rzystanie z pomieszczeń 
w budynkach mieszkal-
nych KSM.

n Spółdzielnia zgłosiła w 2013 
roku dalsze roszczenia wzy-
wając Tauron Ciepło do za-
płaty kwoty 4.432.875,00 
zł z tytułu wynagrodzenia 
za bezumowne korzystanie 
z nieruchomości gruntowych 
za dalszy okres od 1 czerw-
ca 2012 do 31. 08. 2013 
r. oraz wezwała do zapłaty 
kwoty 627.169,71 zł z ty-
tułu bezumownego korzystania 
z pomieszczeń w budynkach 
mieszkalnych Spółdzielni.

n Ponadto w 2013 r. KSM po 
uprzednim wezwaniu do zapła-
ty kwoty 1.201.766,62 zł 
z tytułu wynagrodzenia za bezu-
mowne korzystanie z pomiesz-
czeń w pawilonach handlowych 
za okres od stycznia 2004 do 
listopada 2013 r. wniosła do 
Sądu Rejonowego Katowice-
-Zachód wniosek o zawezwanie 
do próby ugodowej w sprawie 
zapłaty tegoż wynagrodzenia. 
Ugoda nie została zawarta wo-
bec odmowy ze strony Tau-
ron Ciepło.

n Wobec bezczynności Tauro-
nu Ciepło KSM podjęła także 
działania na rzecz uregulo-

wieloletnie starania KSM o należne jej pieniądze

w INTErESIE 
SPółdZielCów

dbając o interesy swoich członków i mieszkańców, którzy faktycznie ponoszą koszty utrzyma-
nia terenów spółdzielczych eksploatowanych przez przedsiębiorstwa przesyłowe, Katowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa po wprowadzeniu w 2008 r. do ustawy Kodeks cywilny przepisów 

regulujących instytucje służebności przesyłu art. 305(1) - 305(4), w 2010 roku wznowiła wcześniejsze 
rozmowy z Przedsiębiorstwem energetyki Cieplnej S.a. w Katowicach (obecnie Tauron Ciepło Sp. z o. 
o. w Katowicach) w sprawie uregulowania stanu prawnego korzystania przez Spółkę z nieruchomości gruntowych, 
na których posadowione są sieci ciepłownicze, jak i pomieszczeń w budynkach spółdzielczych.

Sytuacja pomiędzy oboma stronami nie została uregulowana, także z uwagi na trudną wówczas sytuację finanso-
wą PEC, które w latach tamtych (2006-2008) pozostawało w upadłości likwidacyjnej. W 2011 roku po połączeniu 
PEC S. A. w Katowicach i PEC S. A. w Dąbrowie Górniczej powstała spółka Tauron Ciepło S. A., która w wyniku 
sukcesji uniwersalnej przejęła wszelkie prawa i obowiązki.

wania stanu prawnego ko-
rzystania z nieruchomości 
gruntowych na przyszłość, 
tj. ustanowienia służebności 
przesyłu za odpowiednim 
wynagrodzeniem. W 2013 r. 
Spółdzielnia złożyła do Sądu 
Rejonowego Katowice-Zachód 
wniosek o zawezwanie do pró-
by ugodowej w przedmiocie 
ustanowienia służebności prze-
syłu na nieruchomościach, na 
których posadowione są sieci 
ciepłownicze zgodnie z ope-
ratami szacunkowymi przed-
stawionymi przez Tauron za 
odpowiednim wynagrodze-
niem. W sprawie tej Tauron 
Ciepło odmówił zawarcia ugo-
dy na warunkach wskazanych 
we wniosku. Wobec nie za-
warcia ugody w maju 2014 
roku Spółdzielnia wniosła 
do Sądu rejonowego Ka-
towice-Zachód i Sądu rejo-
nowego Katowice-wschód 
wnioski o ustanowienie 
służebności przesyłu na 
nieruchomościach będą-
cych własnością lub pozo-
stających w użytkowaniu 
wieczystym Spółdzielni. 
Sprawy pozostają w toku.

Czy Tauron Ciepło
uznał co do zasady

roszczenia Spółdzielni?

(Dokończenie ze str. 4)

10% oczekiwanego wynagrodzenia We-
dług naszej opinii o wykonanym operacie 
mógłby on być podstawą zawarcia ugody 
pod warunkiem uznania, że nie tylko długość 
tj. blisko 15.000 m ciepłociągów Tauronu 
Ciepło, ale i szerokość pasa koniecznego 
do jego prawidłowej eksploatacji, tj. ok. 
5 metrów, zostanie uwzględniona, a to 
daje wielkość powierzchni działek gruntu 
nabytych i eksploatowanych przez Tauron 
Ciepło przekraczającej 72.000 metrów kwa-

dratowych (bez sieci aktualnie nieczynnych). 
To są drogie, miejskie działki budowlane, 
które ze względu na usytuowane w nich sieci 
ciepłownicze mają obniżoną wartość, ale 
koszty ich utrzymania pozostają niezmienne 
i taka sytuacja trwa i trwać będzie przez wiele 
dziesiątków lat.

Chcemy albo ugodowo ustalonego 

godziwego wynagrodzenia za bezu-

mowne korzystanie z majątku spół-

dzielców w latach poprzednich oraz 

rekompensaty za straty ich wartości, 

albo – jeśli to niemożliwe – uznania 

decyzji Sądu, a nie samozwańczego 

zawłaszczania tego majątku przez 

Tauron Ciepło!
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1. osiedle im. Ścigały – 
dlaczego uniemożliwiono osiedlu 
uruchomienie dostawy ciepłej 
wody. Wykonano wymianę sieci 
tradycyjnej na taką samą, podczas 
gdy KSM wnioskowała o wcze-
śniejsze uzgadnianie tego rodzaju 
inwestycji! Można było uchronić 
mieszkańców przed niebezpie-
czeństwami np. zaczadzenia, 
możliwego przy miejscowym przy-
gotowywaniu ciepłej wody w ter-
mach gazowych. Czy mamy rację?

2. osiedle im. Kukuczki – 
kilka lat trwały rozmowy w sprawie 
zmiany organizacji dostawy ciepła. 
Chodziło o zastąpienie grupowych 
stacji ciepła Tauronu indywidual-
nymi wymiennikami w każdym 
budynku. Cały świat przyznaje, 
że nie ma lepszego rozwiązania. 
Indywidualny wymiennik oznacza 
prawidłowo działający regulator 
pogodowy, podgrzewanie bez nie-
potrzebnych strat ciepła wody, 
zmniejsza podatność na awarię, 
oznacza większą niezależność 
budynku. 

Udało się zlikwidować dwie 
grupowe stacje wymienników cie-
pła. Teraz przygotowujemy się do 
likwidacji trzeciej. Wszystko bez 

pomocy dostawcy, a wręcz po-
konując kłody rzucane pod nogi.

Czy tak samo jest w innych 
miastach? Nie! To nasza lokalna 
specjalność dzięki Tauron Ciepło. 
Nawet w obrębie naszych zasobów 
mieszkaniowych inni dostawcy 
zachowują się zupełnie inaczej. 
Tam nie mamy problemów tego 
rodzaju, a także żadnej grupowej 
stacji wymienników, której mieć 
nie chcemy. Ten sam kraj, a zu-
pełnie inne obyczaje.

3. osiedle ligota, rejon 
budynków warmińska – mają 
tam najdroższe ciepło z miałowej 
kotłowni osiedlowej TC. Rozmowy 
na temat perspektywy zmiany tej 
sytuacji kończą się zawsze stwier-
dzeniem: „w najbliższych latach 
nie widzimy możliwości zmiany.”. 
Czyli płacz i płać, bo monopol nie 
zamierza nic zmieniać. Dla mono-
polisty jest dobrze tak jak jest...

4. osiedle Zawodzie – jest 
tutaj całkowicie przebudowana or-
ganizacja dostawy ciepła z przewa-
gą indywidualnych wymienników 
w budynkach. Współpraca z Do-
stawcą prawie zerowa. Wszystko 
zrobiono własnym staraniem i za 
własne pieniądze Spółdzielni. 
Gdzie był wtedy Tauron Ciepło? 
Nawet sieci realizowała Spółdziel-
nia za własne środki. Kiedy już 
sieci były gotowe dostawca wyraził 
chęć ich przejęcia, ale... za darmo! 
Tauron Ciepło nawet już wydaje 
obcym odbiorcom warunki podłą-
czenia do sieci należącej do KSM 

w przekonaniu, już udało mu się 
sieć zawłaszczyć.

5. osiedle im. Ściegienne-
go – w tym rejonie KSM doprowa-
dziła swego czasu do współpracy 
z wieloma potencjalnymi odbiorca-
mi ciepła aby wspólnie, aby taniej 
niż w pojedynkę, wymienić sieci 
w rejonie ulicy Józefowskiej i ul. 
Mikusińskiego. Zainteresowanie ze 
strony znajdujących się tam insty-
tucji było olbrzymie. Do pomocy 
włączył się wiceprezydent miasta 
Katowice. Niestety, Tauron Ciepło 
skutecznie storpedował wysiłek 
wielu ludzi! Nie widział dla siebie 
znaczącego zysku! Mamy tam za-
tem obecnie stare, przeciekające 
sieci tradycyjne przekazane nieod-
płatnie przez Spółdzielnię przed 
laty (wtedy były jeszcze w miarę 
sprawne), a za ubytki wody czyli 
straty płacą nasi mieszkańcy. Tak 
się troszczy o nas Tauron Ciepło.

6. osiedle im. Zgrzebnio-
ka. Trzy stacje grupowe Tauron 
Ciepło pracują niezagrożone, bo 
dla monopolistycznego koncer-
nu tematu indywidualnych wy-
miennikowni nie ma. Regulacja 
pogodowa jest w takim systemie 
czystą fikcją, ale dla TC jest to do-
bre. W ten sposób może sprzedać 
więcej ciepła, czyli... na pewno nie 
ma co liczyć inicjatywę i zmianę ze 
strony TC. Do tego wszystkiego 
mamy w tym osiedlu ciepłomierze 
własne, które trzeba co 5 lat zgod-
nie z ustawą Prawo o miarach wy-
mienić (legalizować). Kiedy KSM 
w roku 2013 dokonała wymiany 

w ramach legalizacji – zachowując 
wszelkie ustalone procedury: zgło-
szenie, upewnienie się, że Tauron 
nie zamierza wstawić tam wła-
snych układów pomiarowych, bo 
tak czasem z nagła i niespodziewa-
nie potrafi zrobić itd., wtedy nagle 
Tauron Ciepło odmówił założe-
nia plomb! Mało tego zarządził... 
kontrolę układów pomiarowych 
właśnie w tym osiedlu i stwierdził 
w protokole pokontrolnym, że... 
plomby zostały naruszone! 

TC prowadzi odczyty tych cie-
płomierzy, ale nie fakturuje ciepła 
według ich wskazań,  ponieważ 
uznał budynki za nieopomiarowa-
ne i liczy zużycie ciepła wg wzoru, 
tak jak w przypadku braku ciepło-
mierzy lub awarii! Protestujemy 
od miesięcy bez skutku! Czy tak 
postępuje uczciwy partner w biz-
nesie? Czemu ani słowa o tym 
w „Biuletynie Tauron Ciepło dla 
mieszkańców KSM”?

7. osiedle Centrum i – od 
wielu lat Tauron Ciepło nie wy-
daje KSM zgody na zastąpienie 
grupowych stacji wymienników 
ciepła w tzw. „niebieskich blo-
kach” indywidualnymi wymienni-
kami w każdym budynku. Czyżby 
w trosce o mieszkańców? Nie! Dla 
Tauronu Ciepło jest dobrze tak, 
jak jest teraz. Własne wymienniki 
KSM oznaczałyby tańszą grupę 
taryfową, mniejsze straty ciepła 
na przesyle i lepiej pracującą re-
gulację pogodową. To wszystko 
nie sprzyja zwiększaniu sprzeda-
ży i generowaniu zysku. TC nie 

apelujemy do Tauronu Ciepło: – zacznijcie działać!

wyKażCie TroSKĘ  
o ludZi, a nie  

o MaKSyMalny ZySK!

„Zacznijcie działać” – zwraca się w „Biuletynie Tauron Ciepło” do mieszkańców Katowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej wiceprezes Tauronu Ciepło. Czyli co? Mieszkańcy mają wymóc na swoim Zarządzie 
przelanie 25 milionów zł na konto Tauronu Ciepło?! Na zasadzie ograniczonego zaufania do własnego 
Zarządu członkowie Spółdzielni mają wesprzeć tymi pieniędzmi monopolistyczny koncern i doprowadzić 
do zaprzestania „nękania” przez Spółdzielnię Tauronu roszczeniami na ponad 40 milionów zł?! Brawo. 
Trzeba wielkiego zakłamania, aby coś takiego wymyślić.

Czy Tauron Ciepło jest 
odpowiedzialną firmą – tak 
jak chce się zaprezentować? 
Sprawdźmy. na początek 
postawimy kilka pytań 
i przykładów „odpowiedzial-
ności” Tauronu Ciepło.
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zamierza podejmować współpra-
cy z nami w celu zmniejszania 
kosztów ciepła bo i po co? Liczy 
chyba na to, że wcześniej uda mu 
się usunąć krnąbrny Zarząd KSM 
i doprowadzić do powołania  in-
nego, „grzeczniejszego”, który 
będzie przyjmował bez szemrania 
ekspansywną strategię TC. Takie 
zarządy przecież się zdarzają i TC 
to wie! Jak trzeba to Tauron Cie-
pło uruchomi stronę internetową, 
wyda gazetę, zrobi tzw. czarny PR 
itd. Wszystko „dla dobra” miesz-
kańców KSM. 

Sytuacja przy ulicy Czerwiń-
skiego 8 – to drugi na Osiedlu 
Centrum I przykład tzw. korpo-
racyjnej „troski” TC o mieszkań-
ców KSM! 1. 02. 2011 r. TC 
podpisał z właścicielem pawilonu 
Czerwińskiego 10 umowę sprze-
daży ciepła. Obowiązkiem TC, 
jako właściciela grupowej stacji 
wymienników usytuowanej w bu-
dynku KSM przy ul. Czerwińskiego 
8, było zmniejszenie zamówie-
nia mocy o wartość mocy, jaka 
do tego momentu widniała pod 
pozycją pawilonu. To powinno 
zadziałać jak automat. Niestety 
nie w przypadku Tauronu Ciepło. 
„W trosce” o mieszkańców, aby 
im nie było za zimno, TC mocy 
nie zmienił do dziś! Pobiera nie-
należne opłaty i osiąga nienależne 
zyski. KSM wystawiła TC rachu-
nek w dniu 16 grudnia 2013 r. 
na ponad 20 tysięcy złotych! Brak 
odzewu. A dodajmy, że to nie są 
wirtualne pieniądze! To pieniądze 
niesłusznie obciążające kieszenie 
zwykłych ludzi! No bo na kim ma 
się bogacić TC, jak nie na zwy-
kłych mieszkańcach zasobów za-
rządzanych przez KSM! Ale skoro 
na to nie zgadza się Zarząd KSM, 
to go – według sugestii Tauronu 
Ciepło – trzeba zmienić ! Taki to 
„troskliwy do bólu” jest ten TC.

8. osiedle Śródmieście. 
„Być może nie wszystkie inwe-
stycje są trafione...” stwierdza  
w swoim „Biuletynie” Wicepre-
zes TC. „Podrzuca” myśl. To 
ważny temat. Nie trafiona lub 
źle zrealizowana inwestycja to 
zmarnowane pieniądze! Tauron 
Ciepło ma zamiar przeprowadzić 
nową magistralę ciepłowniczą 
w rejonie naszych budynków 
Francuska-Rybnicka. W budyn-
ku Francuska 61-65 mieści się 
grupowa stacja TC. Kiedyś była 

tam kotłownia rejonowa. Dawny 
skład żużla, a dziś pomieszczenie 
użytkowane przez TC, które grozi 
zawaleniem. Wzywamy TC do 
usunięcia stamtąd urządzeń, by 
można było bunkier zlikwidować. 
Proste – ale nie dla TC. Prosimy 
o to, aby na projektowanej ma-
gistrali przewidzieli podejścia dla 
naszych indywidualnych stacji wy-
miennikowych. Sieć preizolowana 
nie znosi wykonywania po czasie 
„wcinek”. To robi się tylko spo-
radycznie, gdy nie można inaczej 
i trudno coś wcześniej przewidzieć! 
Tu tak nie jest. Tu Odbiorca cie-
pła zgłasza wcześniej swoje plany 
i prosi Dostawcę o gospodarne 
myślenie. Wtedy można będzie 
zamknąć grupową stację i pro-
blem sam się rozwiąże. Będzie 
sensownie, mądrze, racjonalnie 
i optymalnie. TC znów mówi NIE. 
Nie zaprojektuje trójników na sieci 
magistralnej, nie zlikwiduje dobro-
wolnie grupowej stacji. Na wszyst-
ko co proponuje Spółdzielnia TC 
ma jedna odpowiedź: NIE! Dziś 
dowiadujemy się z tauronowskie-
go „Biuletynu”, że to „w trosce 
o mieszkańców KSM”. Prawda, 
że łatwiej zrozumieć? Mniej boli 
i mniej denerwuje.

Zamówienia mocy ciepl-
nej – to uprawnienie odbiorcy 
do określania i zamawiania mocy 
cieplnej na kolejny sezon grzewczy 
jakie jest zagwarantowane ustawą 
Prawo energetyczne, rozporządze-
niem wydanym z delegacji tej usta-
wy i zapisane w umowie sprzedaży 
ciepła z TC. Potrafimy to robić nie 
gorzej od TC. Wykazywaliśmy to 
niejednokrotnie. Dostawca po-
winien się podporządkować tym 
zasadom. Każdy z wyjątkiem... 
Tauronu Ciepło. Otóż od 2 lat 
koncern wyszukuje i wymyśla wraz 
ze swoimi prawnikami kruczki 
prawne, wymyśla takie czy inne 
przeszkody mające jakoby uza-
sadnić kolejną odmowę uznania 
nowego zamówienia. Wiadomo, 
że zwykle chodzi o zmniejszenie 
mocy, a zatem działanie zgodne 
z interesem mieszkańców, ale 
sprzeczne z interesem TC. 

Zmiana organizacji dosta-
wy ciepła. O co w tym chodzi? 
Chcemy doprowadzić do likwida-
cji w zasobach KSM pozostałości 
postkomunistycznej gospodarki 
scentralizowanej w postaci wszech-
obecnych GSWC czyli grupowych 

stacji wymienników ciepła. To ta-
kie coś co obsługuje jednocześnie 
kilka, kilkanaście, a nawet kilka-
dziesiąt budynków. Czasem całe 
osiedle. Wszędzie się udało, ale nie 
tam gdzie dostawę ciepła prowadzi 
TC. Dlaczego? TC twierdzi, że to 
sprawa amortyzacji ich urządzeń. 
Zawsze, kiedy o jakiejś stacji mó-
wimy, to właśnie tam niedawno 
jakoby wymieniono nową pompę, 
wymieniono jakiś sterownik lub 
wymiennik płytowy i „szkoda” li-
kwidować itp. Czy na pewno o to 
chodzi? NIE!

Stare powiedzenie głosi, że 
jak nie wiadomo o co, to zawsze 
chodzi o pieniądze. GSWC dla 
Tauronu Ciepło są korzystne, bo: 

1.  – to droższa taryfa ciepła, 
wyższa grupa taryfowa (zwy-
kle nie „A” lecz „B” lub „C”) 
czyli można drożej sprzedawać 
ciepło. 

2.  – to wyższe straty ciepła na 
przesyle, za które zwykle płaci 
odbiorca. Czyli można więcej 
sprzedać i więcej zarobić. 

3.  – to więcej miejsc pracy dla 
ludzi, wyższe koszty remontów 
TC, a za to wszystko w taryfie 
zapłaci odbiorca ciepła. Urząd 
Regulacji Energetyki zgodnie 
z prawem musi to uznać jako 
koszty uzasadnione! Jednym 
słowem TC nie opłaca się 
likwidować GSWC. To jest 
tylko w interesie Odbiorcy 
a nie Dostawcy!

Ile wniosków KSM, od powsta-
nia Spółki 1. 09. 2011 r., a nawet 
wcześniej, od 2008 roku, kiedy 
to istniał PEC Katowice potem 
włączony do Grupy Tauron Polska 
Energia, rozpatrzono  pozytywnie? 
Odpowiedź: żadnego! Ani jednego 
wniosku nie przyjęto w Tauronie 
przez co najmniej 6 lat! Wszyst-
kie wnioski o zmianę organizacji 
dostawy ciepła były odrzucane 
lub leżą w szufladach. Jakby nie 
istniały! Czy inni dostawcy ciepła 
w Polsce zachowują się podobnie? 
Czy to sprawa modelu zarządzania 
ciepłem w Polsce? Według naszej 
wiedzy tak postępuje tylko TC.

indywidualny wymiennik 
w budynku mieszkalnym – co 
daje on mieszkańcom? Sporo, 
przede wszystkim dużą niezależ-
ność i praktycznie nie ma strat 
ciepła. Ciepło wpływa do budyn-

ku i już w nim zostaje. Nawet jak 
„straci się” w piwnicy, to wciąż 
jest już w budynku. Regulator po-
godowy dopasowuje tryb pracy 
ogrzewania do potrzeb mieszkań-
ców jednego budynku. Istnieje 
korzystna ekonomicznie i tech-
nicznie możliwość uruchomienia 
dostawy centralnej ciepłej wody! 
Przy GSWC zwykle się to nie opła-
ca. Budynek korzysta z najtańszej 
możliwej taryfy ciepła, bo znajduje 
się w grupie „A” odbiorców. Mając 
własny wymiennik można myśleć 
nawet o korzystaniu z całorocznej 
dostawy ciepła. Opłaty stale i tak 
ponosimy przecież przez cały rok 
i tu się nic nie zmienia, a zatem 
jest to tylko sprawa pobranego 
ciepła na przykład w chłodne dni 
w każdym momencie roku. Nie 
tylko w sezonie grzewczym. Takie 
rozwiązania – czyli całoroczna(!) 
dostawa ciepła już funkcjonują 
w KSM, tyle, że oczywiście nie 
pochodzi ono od Tauronu Cie-
pło. Wytwarzają je źródła własne 
Spółdzielni. Można? Trzeba tylko 
trochę dobrej woli, a tej tu brak.

awarie w Tauron Ciepło. 
W zakończonym niedawno sezonie 
grzewczym odnotowaliśmy „tylko” 
około 60 awarii sieci i urządzeń 
grzewczych. Nie ma praktycznie 
dnia aby gdzieś nie było właśnie 
awarii. Oczywiście, „awarie się 
zdarzają” jak napisano w tauro-
nowskim „Biuletynie” (na str.8), 
ale nie aż tyle! Już 20 lat temu 
PEC Katowice jakoby rozpoczął 
wdrażać bardzo na tamten czas 
nowoczesną i nowatorską tech-
nologię badania grubości ścianek 
rurociągów w celu zapobiegania 
awariom. Wyprzedzająco okre-
ślano prawdopodobieństwo wy-
stąpienia awarii rury w sezonie 
grzewczym. Słuchaliśmy tego 
z nieukrywaną radością. Wtedy 
ilość awarii była znikoma. Inaczej 
troszczono się o infrastrukturę 
i inne były tego efekty. Dziś wy-
dawać się może, że niezawodność 
systemu nie ma należytego miej-
sca w TC. Przestała być ważna. 
Przestała się liczyć. Ważne jest 
co innego... 

apelujemy do Tauronu 
Ciepło! Zacznijcie działać 
i prawdziwie wykażcie tro-
skę o człowieka, a nie tylko 
o maksymalizację zysku.




