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                            CZYLI JAK   ZARABIAĆ W  KOMUNIŹMIE  
                            NA   MARKETINGOWYCH   WIZERUNKACH  

          zdjęcia  rzekomego  pomiernika  ciepła   atrapy z  kaloryfera w  mieszkaniu      
 
 OPŁATY  ZA   CO    internauta
Właśnie przyszło mi rozliczenie za CO na podstawie pomierników ciepła. W poprzednim roku rozliczenie było 
bez pomierników, grzejniki sobie grzały, jak było za ciepło zakręcałem ale generalnie nie przejmowałem się 
ogrzewaniem - efekt: 40m2- niedopłata 220zł. W tym roku były już pomierniki. Zacząłem poważnie oszczędzać,w
domu wilgoć jak cholera i nawet pojawił się grzyb ale cóż oszczędzam dalej, efekt: 40m2 - 490zł niedopłaty + 
130zł za pomierniki. Podsumowując zużyłem co najmniej połowę energii mniej a zapłaciłem dwa razy więcej. Jest
to sprzeczne z logiką, jakby tego nie tłumaczyć. Nie do przyjęcia jest też to, że zarząd podnosi sobie nagle stawkę 
ryczałtową dla tych, którzy nie założyli pomierników z 3.20 w tamtym roku na 4.68 zł w tym i robi 01.04.11 a 
więc dzisiaj, skąd ten pośpiech?   To ja p....le takie oszczędzanie. I na koniec małe porównanie: mój czynsz 40m2 -
290zł. Znajomy mieszkający w Warszawie - nowiutki blok, mieszkanie 38m2-   czynsz 210zł w tym: woda ciepła i
zimna,CO, sprzątanie klatek schodowych, monitoring i ochrona. I kto tu jest głupi? 
http://forum.echodnia.eu/dziwnie-wysokie-oplaty-za-ogrzewanie-w-spoldzielni-mieszkaniowej

ista Polska Sp. z o.o.
Jesteśmy liderem wśród przedsiębiorstw dostarczających usługi monitorowania i rozliczania kosztów zużycia 
ciepła, wody i innych mediów. 
Dla naszych partnerów, już od 1993 roku, rozliczamy i odczytujemy corocznie 3 500 000 podzielników, 
wodomierzy i ciepłomierzy w 1 050 000 mieszkań. Pomagamy racjonalnie gospodarować kosztami energii.

• Kogo (O) szukamy?
• Proces rekrutacji
• Oferty pracy
• Kontakt                                                                                                                                                   1.
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O nas
Jesteśmy częścią międzynarodowej firmy ista International, światowego lidera w zakresie doradztwa w 
zarządzaniu danymi o zużyciu energii oraz rozliczania indywidualnych kosztów ciepła, wody i innych mediów. 
W Polsce od 1993 roku, niezmiennie jako lider z 34% 1 udziałem rynkowym, dostarczamy naszym klientom 
systemy odczytowe oraz kompleksowe usługi rozliczeniowe. To dla nich odczytujemy i rozliczamy – w ponad 1
200 000 mieszkań – corocznie ponad 5 200 000 urządzeń z czego 2 700 000 to urządzenia radiowe. Pomagamy 
racjonalnie gospodarować kosztami przez dostarczanie danych, pozwalających określić indywidualne zużycie 
mediów jak również zarządzać energią dla jej optymalnego wykorzystania.
 Zaufało nam ponad 6 500 klientów, którzy zadowolenie ze świadczonych przez nas usług oceniają na wysokim 
90% poziomie. 
Kluczowe dane dotyczące grupy ista International dostępne są na stronie internetowej : link . 
 Zachęcamy również do zapoznania się z raportem o zrównowazonym rozwoju : link. 
 Dane za rok 2013/2014 
Misja
W dzisiejszych czasach istnieje ogromna potrzeba oszczędnego i racjonalnego korzystania ze środowiska 
naturalnego. ista wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, nieustannie doskonali swoje usługi i produkty, dzięki 
czemu kompetentnie pomaga w racjonalnym zarządzaniu i ochronie naturalnych zasobów 
 „Pomagamy …     Wspieramy naszych klientów. Oferowane przez nas produkty i usługi otwierają przed 
naszymi klientami nowe możliwości.     … w racjonalnym… 
Ludzie oraz środowisko naturalne czerpią korzyści z naszych usług.  
…zarządzaniu i ochronie.. 
Oferujemy przejrzystość w kwestiach zużycia oraz kosztów energii. Dzięki naszej pomocy mieszkańcy mogą 
racjonalnie gospodarować energią cieplną i wodą, a zatem ograniczać koszty. 
 …naturalnych zasobów.” 
Nieodnawialne źródła energii. Zasoby poza energią, które muszą zostać zachowane (np. fundusze, zasoby 
ludzkie, etc.).
Urządzenia

• Podzielniki kosztów ogrzewania
 Ciepłomierze  Wodomierze  System radiowy  System M-Bus

• Filtry do wody  Detektor dymu
Poradniki

• Jak skutecznie oszczędzać energię
• Poradnik dla mieszkańca  Prawo
• Jak racjonalnie gospodarować ciepłem i wodą  Dla zarządcy

 
NA  CZYM  POLEGA  DROGA  RADIOWA  -  NIKT NIE WIE 
Odczyty Na przełomie ostatnich lat w znaczący sposób wzrosło zapotrzebowanie  na usługi odczytu zużycia 
mediów drogą radiową. Odczyty wykonywane drogą radiową w przeciwieństwie do odczytów tradycyjnych nie 
wymagają obecności mieszkańca w lokalu. ista wykonuje i dostarcza odczyty w zależności od potrzeb i życzeń 
klientów, nawet do 52 razy w ciągu roku poprzez elektroniczną wymianę danych. Monitoring zużycia mediów 
przez cały okres rozliczeniowy, daje możliwości tworzenia wielu raportów.           Więcej : ista24

Rozliczenie zużycia ciepła  wg ISTY
Koszty energii i czynników energetycznych stanowią coraz większą część w opłatach mieszkaniowych. Około 
70% wydatków związanych z mieszkaniem to opłaty za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. W Polsce zużywa 
się 2-3 razy więcej energii na jednostkę powierzchni mieszkaniowej niż w krajach Europy zachodniej. Jedynie 
indywidualne rozliczanie zużycia pozwala na oszczędne gospodarowanie ciepłem i daje możliwość 
decydowania o wysokości opłat.  Zasada płacenia wg stawek ryczałtowych nie stwarzała bodźców do 
oszczędzania zużycia ciepła czy wody. Wzrost cen energii cieplnej oraz świadomości lokatorów spowodował 
stopniową zmianę nastawienia do problemu indywidualnego rozliczania. Świadczy o tym jednoznacznie ilość 
mieszkań, w których firma ista dokonuje indywidualnych rozliczeń. W chwili obecnej firma rozlicza w Polsce 
ok.  1 000 000 mieszkań, w których zamontowano ponad 3 500 000 urządzeń. Zastosowanie urządzeń i systemu
indywidualnych rozliczeń firmy ista dało szansę oszczędzania i zarazem zmniejszenia opłat za zużycie ciepła. 
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Na podstawie danych uzyskanych od naszych klientów stwierdzamy, że zużycie ciepła w budynkach 
wyposażonych w podzielniki kosztów spadło średnio o 30%. Łatwo sobie wyobrazić, jak pozytywny wpływ na 
stan środowiska naturalnego ma zmniejszenie zużycie węgla, gazu czy ropy. Indywidualne opomiarowanie, 
oprócz podstawowej zasady – „płać za to, co zużywasz”, spełnia jeszcze inne zadania – umożliwia wykrywanie 
„słabych punktów” budynku, wskazuje kierunki modernizacji obiektów i po jej wykonaniu obrazuje efekt 
działań w postaci obniżenia kosztów.
Wprowadzenie indywidualnego systemu rozliczeń kosztów NA  ZASADZIE MAFIJNEJ
Aby system mógł prawidłowo funkcjonować niezbędne jest stworzenie właściwych warunków. Należą do nich:

• przedstawienie mieszkańcom zasad działania systemu  NIGDY  CZEGOŚ TAKIEGO  NIE  BYŁO
• ustalenie okresu rozliczeniowego
• ustalenie zasad rozliczania kosztów, przez przyjęcie regulaminu rozliczania kosztów centralnego 

ogrzewania i ciepłej wody
• doprowadzenie instalacji c.o. do pełnej sprawności, zainstalowanie zaworów termostatycznych, dających

lokatorom możliwość regulacji dopływu ciepła do grzejników 
• opomiarowanie budynku przez zainstalowanie ciepłomierzy, wodomierzy, podzielników kosztów 

ogrzewania
Indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania to obowiązek wynikający z ustawy 
Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.], wydane na 
podstawie ustawy Prawo budowlane, stanowi, że:

1. Grzejniki oraz inne urządzenia odbierające ciepło z instalacji ogrzewczej powinny być zaopatrzone w 
regulatory dopływu ciepła (§131.4)

2. W budynkach z instalacją ogrzewczą wodną zasilaną z sieci ciepłowniczej powinny znajdować się 
urządzenia służące do rozliczania zużycia ciepła:  ciepłomierz (układ pomiarowo-rozliczeniowy) do 
pomiaru ilości ciepła dostarczanego do instalacji ogrzewczej budynku, urządzenia umożliwiające 
indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania poszczególnych mieszkań lub lokali użytkowych w 
budynków(§135.2)

3. Ustawa Prawo Energetyczne [Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348; zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 552], 
art. 45a, nakłada na właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego obowiązek wyposażenia go w 
"układ pomiarowo rozliczeniowy, służący do obliczania należności za ciepło dostarczane do budynku". 
Jednocześnie zobowiązuje do: "dokonania wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu 
ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku tak, aby wybrana metoda 
uwzględniając współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikające z położenia 
lokalu w bryle budynku, stymulowała energooszczędne zachowania oraz zapewniała ponoszenie opłat".

BOJĄ  SIĘ  I  MAJĄ RACJĘ 

Lokatorzy boją się rozliczeń z dużym udziałem kosztów stałych, ponieważ ich nie rozumieją. Uczciwi lokatorzy
nic nie tracą, bo koszt stały tak naprawdę nie jest kosztem stałym, jest to koszt zmienny liczony z powierzchni, 
dla każdego sezonu inny, zależny od całkowitego zużycia ciepła w danym sezonie. Nazywa się go stałym, bo 
jest taki sam procentowo w danym sezonie dla każdego mieszkania w danym budynku w danym roku. De facto,
ten koszt zmienny liczony z powierzchni w każdym budynku jest inny, również w każdym roku jest inny.

SM CZECHÓW  
 JAK SĄ DZIELONE KOSZTY CIEPŁA DOSTARCZONEGO DO BUDYNKU
                              czyli  bicie  piany  o  zaletach  bez  danych  technicznych
 Podstawą do rozliczenia kosztów ciepła na poszczególne mieszkania (lokale) są koszty poniesione przez 
zarządcę budynku zasilanego w ciepło, odpowiednio z sieci ciepłowniczej LPEC lub własnego źródła ciepła 
(kotłownia gazowa). Ustawa Prawo energetyczne nakazuje przy tym, aby między końcowych użytkowników 
dzielone były koszty ciepła wynikające z faktury dostawcy lub w przypadku własnego źródła ciepła - 
rzeczywiście poniesione koszty na wyprodukowanie ciepła.
W przypadku dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej, opłaty którymi przedsiębiorstwo ciepłownicze obciąża 
Spółdzielnię za dostarczone ciepło na podstawie zawartej umowy i zgodnie z przepisami Prawa energetycznego 
obejmują następujące składniki, uwidocznione na fakturach wystawianych odbiorcy:
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Opłata za zamówioną moc cieplną- zapłata za to, że dostawca ciepła jest w gotowości dostarczenia do danego 
budynku takiej ilości ciepła, jaka wynika z obliczeniowego (projektowego) zapotrzebowania ciepła w 
najbardziej niekorzystnych warunkach pogodowych, określonych dla danej miejscowości jako tzw. temperatura 
obliczeniowa zewnętrzna.
 Jeżeli w budynku jest instalacja ciepłej wody przygotowywanej centralnie, to zamówiona moc cieplna dzieli się 
na zamówioną moc cieplną do ogrzewania i do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dla każdego budynku 
indywidualnie ustalana jest moc zamówiona.
Opłata za ciepło - zapłata dostawcy za faktycznie dostarczoną do danego budynku ilość ciepła w okresie 
rozliczeniowym. Ilość ta mierzona jest przez zainstalowany na doprowadzeniu sieci ciepłowniczej do budynku 
ciepłomierz, który w języku przepisów prawnych nazwany jest układem pomiarowo-rozliczeniowym. Do ilości 
ciepła zmierzonej przez układ pomiarowo-rozliczeniowy stosuje się cenę ciepła, jaką Urząd Regulacji 
Energetyki zatwierdził dla danego przedsiębiorstwa ciepłowniczego na dany okres (sezon grzewczy).
Opłata za czynnik grzewczy - zapłata za pobraną lub straconą wodę w sieci wewnętrznej centralnego 
ogrzewania w budynku, tzn. w przypadku, gdy zarządca budynku pobierze wodę grzejną z sieci ciepłowniczej 
do napełnienia instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, np. po jej remoncie, a także jeśli z winy 
zarządzającego budynkiem czynnik grzewczy z sieci wycieka w węźle ciepłowniczym.
- Opłaty przesyłowe:
- stała zależna od mocy cieplnej, tak samo jak opłata za moc zamówioną, za gotowość dostawcy do zapewnienia
określonej w umowie ilości ciepła
- zmienna zależna od ilości pobranego ciepła, służy pokryciu kosztu transportu nośnika ciepła do odbiorcy.
W przypadku dostawy ciepła z własnych źródeł i instalacji cieplnych, rozliczeniu 
na końcowych użytkowników podlegają bezpośrednie koszty wyprodukowania ciepła, jak: zakup gazu i energii 
elektrycznej do jego produkcji.
Zarządzający budynkiem powinien zgodnie z Prawem energetycznym rozliczyć każdemu lokatorowi mieszkania
lub użytkownikowi innego lokalu użytkowego, znajdującego się w tym obiekcie, odpowiednią część ogólnego 
kosztu ciepła, zakupionego od przedsiębiorstwa energetycznego lub wyprodukowanego we własnej kotłowni.
Prawo energetyczne zobowiązuje zarządcę do takiego rozliczania ciepła, aby wybrana metoda stymulowała 
energooszczędne zachowania użytkowników oraz zapewniała ponoszenie opłat odpowiednio do zużycia ciepła. 
Warunek ten spełniają systemy rozliczeń kosztów ogrzewania, oparte na wskazaniach podzielników kosztów. 
Zgodnie z powyższą zasadą, szczegółowo opisaną i zawartą w Regulaminie rozliczania kosztów zużycia ciepła 
na cele centralnego ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody nr 142/2013 z dnia.16.12.2013r zarządca jakim jest 
Spółdzielnia dzieli całkowity koszt zużytego w budynku ciepła w okresie rozliczeniowym (12 miesięcy) na 
koszt centralnego ogrzewania i koszt przygotowania ciepłej wody, z wykorzystaniem w tym celu m.in. wskazań 
ciepłomierzy  i wodomierzy zainstalowanych w węźle ciepłowniczym (§11 pkt. 1 i 3 reg. c.o. i c.w.).  Koszt 
ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej, rozdzielany jest na użytkowników proporcjonalnie do 
wskazań wodomierzy ciepłej wody w lokalach.  Natomiast na koszty ogrzewania budynku, które muszą zostać 
podzielone na użytkowników lokali składa się zarówno ciepło zużyte w mieszkaniach jak i w pomieszczeniach 
wspólnych (klatki schodowe, korytarze, pralnie, suszarnie) nieopomiarowane łazienki, a ponadto opłata za moc 
zamówioną, czyli za gotowość dostawy ciepła, niezależnie od tego ile rzeczywiście tego ciepła zostanie w 
danym okresie wykorzystane. 
Dlatego całkowity koszt ciepła do ogrzewania w danym budynku został podzielony na:
- koszty stałe c.o. (tzw. opłata stała) - jako część kosztów niezależną bezpośrednio 
od użytkowników, obejmującą zużycie ciepła w pomieszczeniach wspólnych (klatki schodowe, korytarze, 
pralnie suszarnie, itp.) oraz nieopomiarowane łazienki i piony c.o. plus koszty mocy zamówionej, przesyłu, 
nośnika ciepła, abonamentu, jak również przenikanie energii cieplnej przez nieizolowane przegrody budowlane 
(ściany) między lokalami. 
– koszty zmienne c.o. (tzw. opłata zmienna) - jako część kosztów powstających 
w lokalach, zależna od użytkowników.
Pierwszą, niezależną od zużycia wymienioną część kosztów tzw. koszty stałe użytkownicy lokali pokrywają 
solidarnie, dlatego też dzieli się je proporcjonalnie do powierzchni m2 objętej rozliczaniem energii cieplnej 
lokalu. Druga, zależna od zużycia część kosztów, zwanych zmiennymi, dzielona jest wg wskazań podzielników 
kosztów ogrzewania. Końcowa opłata za ogrzewanie danego lokalu jest sumą opisanych powyżej kosztów 
niezależnych od użytkownika (tzn. kosztów stałych) i kosztów zależnych od użytkownika (tzn. kosztów 
zmiennych).                                                                                                                                                           4.



Przyjęto w naszym systemie rozliczeń, zgodnie z § 9 reg. co. i c.w. iż całkowity koszt zakupu ciepła na cele c.o. 
są określone w proporcji: 50% koszty (opłaty) stałe c.o. do 50% koszty (opłaty) zmienne c.o. dla danego 
budynku.
                           I  jeszcze  20  stron   technicznego  belkotu  dla  zamydlenia  oczu !

Mamy nadzieję, iż przedstawiona informacja w sposób pełny i dokładny wyjaśnia wszystkie pytania jakie 
pojawiły się w sprawie rozliczania centralnego ogrzewania. W razie jednak dodatkowych pytań w sprawie 
otrzymanych przez państwa indywidualnych rozliczeń prosimy o bezpośredni kontakt z firmą rozliczającą ISTA 
lub jednym z Działów Technicznym albo Finansowym naszej spółdzielni mieszkaniowej.
 
http://www.sm-czechow.lublin.pl/index.php/rozliczanie-centralnego-ogrzewania

Jak się nie dać    !Masz podzielnik ciepła? Oszukują cię
To miał być sposób na to, by mieszkańcy płacili za ciepło, które sami zużyli. Spółdzielnie i wspólnoty mieszka-
niowe zaczęły instalować – na koszt mieszkańców – podzielniki ciepła w mieszkaniach. Ale zamiast niższych 
rachunków, lokatorzy bardzo często muszą dopłacać. I to nawet kilkanaście tysięcy złotych rocznie!
Jeszcze do niedawna koszt ogrzewania zależał od metrażu mieszkania. Im większy lokal, tym ra  chun  ki za cen-
tralne były wyższe. Bez względu na to, czy ktoś przykręcał kurki czy też grzał na potęgę. Tak miało być do 
czasu, aż wprowadzono podzielniki ciepła. Dzięki nim obciążanie rachunkami za zużyte ciepło miało być spra-
wiedliwie dzielone. Niestety, nie jest. 
Co więc zrobić, jeśli spółdzielnia lub wspólnota wyliczy nam dopłatę do centralnego ogrzewania? Zażądajmy 
regulaminu rozliczenia kosztów ogrzewania, byśmy dokładnie wiedzieli, w jakiej proporcji są one dzielone 
między mieszkańców. I złóżmy odwołanie, jeśli – a tak często bywa– koszty są dzielone niesprawiedliwie.

– Dzięki interwencji sprawdzimy, jaki rachunek za ogrzewanie wystawił dostawca ciepła, a ile pieniędzy 
spółdzielnia postanowiła wyegzekwować od lokatorów.
Różnice bywają diametralne i często niekorzystne dla lokatorów. Bo spółdzielnie zawyżają 
rachunki, by wyciągnąć od mieszkańców większe pieniądze – wyjaśnia posłanka Staroń. 

http://pieniadze.fakt.pl/spoldzielnie-kaza-montowac-podzielniki-ciepla,artykuly,451323,1.html

zaciekawiona23 2007.11.07 [13:30] 

heheh nieładnie, wcale nie bo zawsze z mężem mieliśmy nadpłatę ok 400 zl a odkąd mamy te 
podzielniki mamy niedopłatę 1600 zl, sorki ale nie mam na to kasy. to w ogole dziwne bo wiekszosc tak 
ma.

gość 2013.10.09 [16:53] 

Dopłacacie po kilkaset złotych??? Jesteście szczęśliwi. Ja miałam zakręcone grzejniki cały rok i 
rozliczyli mnie na dopłatę około 6 tys.!!!! Żadne pisma , awantury nie pomagają. W zeszłym roku 
dobrowolnie zwiększyłam miesięczne opłaty o 20% i mam dopłatę za ten sezon tylko 2 tys. 
Pomocy!!!!!!!!! Pomierniki firmy ISTA. Dopłaty występują od czasu kiedy odczyt wykonują panie za 
spółdzielni.  

   http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jak-oszukac-elektroniczne-podzielniki-ciepla-p_3611226

ISTA  I POLITYKA  CZYLI  WCISKANIE  KITU
Indywidualne rozliczanie ciepła w budynkach daje ( rzekomo ) średnio 30 proc. 
oszczędności 
PAP09.03.2015 , aktualizacja: 09.03.2015  

Zużycie ciepła w budynkach, które wyposażono w podzielniki kosztów spada średnio o 30 proc. - wynika z 
danych firmy Ista Polska. O korzyściach z instalacji podzielników dyskutowali w poniedziałek spółdzielcy, 
operatorzy systemów i przedstawiciele ambasady Niemiec.   Spotkanie odbyło się w siedzibie Polsko-
Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie i było dostępne dla zainteresowanych także przez 
internet.   Uczestniczył w nich Matthias Rehm, główny specjalista ds. ekonomicznych ambasady niemieckiej. 
Jak podkreślił Niemcy są liderem w Europie pod względem realizowania celów unijnej polityki klimatyczno-
energetycznej.                                                                                                                                                   5.
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Niemcy stawiają sobie za cel znaczne organicznie emisji CO2 - o 40 proc. do 2020 r. w porównaniu z 
poziomem z 1990 r. Jak podkreślił Rehm, by taki cel osiągnąć kraj ten chce też redukować zużycie ciepła o 20 
proc., a także zwiększyć udział energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł do 35 proc. 
Ograniczenie emisji CO2 jest obowiązkiem wszystkich państw Unii, ma ona spaść w UE o 20 proc. do 2020 r. 
Ponadto Unia Europejskia stawia sobie cele w zakresie efektywności energetycznej. Jednym z celów dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z 25 października 2012 r. w tej sprawie jest umożliwienie 
odbiorcom końcowym energii cieplnej rozliczania się w oparciu o rzeczywiste zużycie ciepła.  Według danych 
firmy Ista Polska, systemem indywidualnego opomiarowania, objętych jest już w Polsce ponad 3,5 mln 
mieszkań (połowa mieszkań w Polsce), co przyczynia się do redukcji emisji na poziomie prawie 3 mln ton CO2 
rocznie. To mniej więcej 1/10 rocznych emisji CO2 największej polskiej elektrowni w Bełchatowie. 
"Wprowadzenie indywidualnych rozliczeń kosztów pozwoliłoby na bezinwestycyjną redukcję kosztów 
ogrzewania budynków i emisji CO2 w budownictwie, bez szeroko zakrojonej termomodernizacji, obciążeń dla 
budżetu państwa oraz konsumentów" - przekonywał na poniedziałkowym spotkaniu Tomasz Bazga, prezes Ista 
Polska - firmy oferującej systemy opomiarowania zużycia energii na kilku europejskich rynkach. 
Jego zdaniem w Polsce wciąż zużywa się 2-3 razy więcej energii na jednostkę powierzchni mieszkaniowej niż 
w krajach Europy Zachodniej. Opomiarowanie budynków przyczynia się do oszczędności w ogrzewaniu 
mieszkań. Dzieje się tak dlatego, że stosowanie podzielników ciepła i systemu indywidualnych rozliczeń skłania
użytkowników do świadomego myślenia o zużyciu ciepła i przewidywania wysokości rachunków 
Z wyliczeń Bazgi wynika, że zużycie energii po zainstalowaniu podzielników kosztów spada o minimum o 10 
proc. Średnio jest to jednak znacznie więcej, bo około 30 proc. Oszczędność może być jeszcze wyższa w 
przypadku ciepłej zimy.

 Zdaniem Roberta Gorzyckiego prezesa spółdzielni mieszkaniowej RSM Ursus opomiarowanie i edukacja 
lokatorów dot. racjonalnego zużywania ciepła pozwoliła w niektórych budynkach spółdzielni uzyskać zimą 
2012/2013 i 2014/2015 oszczędność w wysokości 46 proc. w porównaniu z takimi samymi budynkami, w 
których mieszkańcy nie zdecydowali się opomiarować lokali. "Nawet ocieplone budynki, w których nie ma 
podzielników kosztów potrzebują więcej energii niż budynki nieocieplone a opomiarowane" - przekonywał 
Gorzycki 
"Instalacją podzielników ciepła objęliśmy 146 budynków i tym samym 6789 mieszkań należących do zasobów 
spółdzielni. Efekty są niekwestionowalne: 90 proc. uczestników projektu zanotowało znaczące oszczędności 
zużycia ciepła, średnio na poziomie ok. 15 proc., a rachunki za energię cieplną spadły średniorocznie o 625 zł 
na mieszkanie. Jednocześnie, dzięki przeprowadzonym akcjom edukacyjnym, wśród mieszkańców nastąpiła 
większa świadomość w racjonalnym korzystaniu z ciepła, wody i innych mediów" - mówi prezes RSM Ursus 
Robert Gorzycki.(PAP) 
http://wyborcza.biz/biznes/   9  marca  2015.
  
                                  PRZYKŁAD  FAŁSZERSTWA  PRASOWEGO  
                  sztuczne wypowiedzi i kreowanie wizerunku  jedynego słusznego pobiernika  ISTA
                             W spółdzielni Motor wrze wokół ogrzewania
                                   Data dodania: 2010-08-05 Barbara Majewska
Podzielniki kosztów centralnego ogrzewania, montowane na każdym kaloryferze w każdym mieszkaniu, miały 
być motywacją do oszczędzania ciepła. Po wielu latach funkcjonowania tego sposobu naliczania rachunków za 
ciepło, lokatorzy bloków przy ul. Kleeberga w Lublinie będą teraz rozliczać się ze spółdzielnią inaczej - 
proporcjonalnie do mkw. powierzchni mieszkań.

– To niesprawiedliwie. Dzięki podzielnikom rocznie udawało mi się zaoszczędzić od 200 do 300 zł. Teraz 
każdy będzie płacił podobnie, bez względu na to, czy żyje oszczędnie, czy nie, a zaliczki za ogrzewanie 
będą znacznie wyższe - narzeka Jan Bieliński z bloku przy ul. Kleeberga 8 i dodaje:
- Tak było za komuny, że za ciepło czy wodę wszyscy płacili po równo. I nikt wtedy nie oszczędzał! Jak
oszacowała Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Motor, która zarządza blokami przy ul. 
Kleeberga, zużycie energii cieplnej w budynkach bez podzielników kosztów jest wyższe o 20, a 
nawet 30 proc. - Uwzględniając ten fakt ustala się odpowiedni wzrost zaliczki, przyjmując za podstawę 
realne zużycie ciepła w budynku - oświadczył zarząd spółdzielni w oficjalnym piśmie do mieszkańców.

– Ja jestem za taką zmianą - przekonywała nas wczoraj jedna z mieszkanek RSM Motor, która prosiła o 
anonimowość. - Po każdej zimie musiałam dopłacać od 200 do 400 zł. A tak, będzie jedna opłata i mogę 
grzać mieszkanie bez obaw o rachunki - dodaje lokatorka.                                                                 6.
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Jak twierdzi zarząd Motoru, podobnego zdania jest większość mieszkańców bloków przy ul. Kleeberga i
stąd decyzja o rezygnacji z podzielników. Niestety, z prezesem spółdzielni Januszem Szaconiem, mimo 
licznych prób, nie udało nam się wczoraj skontaktować. Przeciwnikami powrotu do starego systemu 
rozliczania lokatorów za zużycie ciepła są prezesi największych lubelskich spółdzielni. Zapowiedzieli, 
że nie wprowadzą u siebie takich zmian jak władze Motoru. - Czyli w Motorze wracają do komuny. 
Każdy będzie płacił podobnie i nikt nie będzie oszczędzał, bo niby po co? 
System podzielników kosztów ogrzewania nie jest bez wad, ale to jedyny sposób na to, by zmobilizować
lokatorów do używania zaworów termostatycznych przy kaloryferach - komentuje Sławomir Osiński, 
prezes SM Czechów. Podobnego zdania jest Witold Pawłowski, z-ca prezesa PSM Kolejarz: - Choć 
oczywiście zdarzają się pojedyncze osoby, które chcą wrócić do starego systemu - dodaje. - Z ciepłem 
powinno być jak z innym towarem: płacę za to ile kupię lub zużyję - uważa Jan Gąbka, prezes LSM. - 
Ale jeśli mieszkańcy faktycznie chcą płacić inaczej, to droga wolna! 

  DOJENIE  PRZEZ  ISTĘ          www.24kurier.pl           18  marca  2015. 
Od wielu tygodni informowani jesteśmy przez mieszkańców Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o 
dziwnych zasadach pomiaru nowych podzielników. Zastąpiły one poprzednie, które straciły 10-letnią 
gwarancję. Tyle tylko, że nowe podzielniki były montowane w jakiś dziwny sposób. Monter wyciągał je z torby.
Nie były one opakowane w żadne pudełko, lokatorzy nie dostali żadnej gwarancji ani też instrukcji. Nie 
wiadomo co za cyferki się wyświetlają po naciśnięciu guzika na podzielniku. W chwili wymiany podzielników, 
spółdzielnia nie podpisała z lokatorami nowej umowy chociażby w sprawie zasad rozliczania. Chodzi o 
stosunek kosztów stałych do zmiennych. Lokatorzy powinni znać to przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, a 
nie wiedzą do dziś. Dowiedzą się dopiero po sezonie grzewczym, jak przyjdzie rozliczenie. A zgodnie z 
regulaminem powinni wiedzieć to już dziś, ale SSM takich przejrzystych zasad nie stosuje.

DROGIE  CIEPŁO W  SPÓŁDZIELNI   czyli JAK  ŻULE  WYMYŚLIŁY  DŻULE
Ciepło rozmieszcza się po klatce schodowej - nie ukrywa Bożena Łabuś.
Dodatkowym czynnikiem zwiększającym nasze rachunki za ogrzewanie jest fakt, iż w ciągu ostatnich kilku lat 
systematycznie rośnie kwota za "dżule", które produkują ciepłownie. 

A co jeśli wydaje nam się, że nasz licznik nabija "kosmiczne" wartości zużycia? 
Najczęściej problemem jest złe użytkowanie grzejnika- tłumaczy nam prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Wadowicach  !!!!!
Lokatorzy Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy złożyli reklamacje dotyczące rozliczenia kosztów ciepła, 
otrzymali od firmy obsługującej podzielniki przy kaloryferach instrukcję ich obsługi. Nie tego oczekiwaliśmy - 
mówią zawiedzeni. Do 25 września muszą uregulować swoje rachunki. 

W Spółdzielni Mieszkaniowej zbliża się termin uregulowania dopłat do kosztów ogrzewania za sezon 
2012/2013. Lokatorzy muszą rozliczyć się ze spółdzielnią do 25 września.  Tymczasem wielu z nich nadal nie 
rozumie, dlaczego ma dopłacać do ogrzewania duże sumy.
Jak już pisaliśmy (tutaj) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wadowicach na początku sierpnia wysłała do 
lokatorów rozliczenia indywidualne kosztów centralnego ogrzewania. Wielu mieszkańców będzie musiała 
dopłacić za zużycie energii cieplnej w swoich mieszkaniach. 
Nie ma wątpliwości, że w skali całej Spółdzielni Mieszkaniowej koszty zużycia ciepła wzrosły i odczują to w 
swoich portfelach lokatorzy. Średnie dopłaty wynoszą od 200 do 300 zł na mieszkanie. Są też przypadki, że 
lokatorzy otrzymają zwrot pieniędzy za zaliczki płacone wraz z czynszem w ciągu roku. Ale takich jest 
niewielu.  Natomiast jest cała masa rodzin, którym tegoroczne rozliczenia zrujnują domowe budżety. Zdarzają 
się bowiem dopłaty sięgające 1000, a nawet 2000 złotych. 
Nie wiem właściwie za co mam płacić. Regularnie opłacałam czynsz. Mieszkam sama w mieszkaniu, często 
mnie też nie było i starałam się zakręcać kaloryfery, a tu taka dopłata. To przecież cała moja miesięczna 
emerytura - skarży nam się lokatorka jednego z mieszkań na osiedlu Pod Skarpą.
Ci, którzy nie zgadzają się z wyliczeniami Spółdzielni mieli prawo do reklamacji. Trzeba było ją złożyć 
najpóźniej do dwóch tygodni od otrzymania dokumentu z rozliczeniem. Z możliwości takiej skorzystało 60 
lokatorów. 
                                                                                                                                                                          7.
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Napisali pisma z wnioskiem o ponowne rozliczenie kosztów energii. Właśnie dotarły do nich odpowiedzi z 
firmy Ista Polska z Krakowa. Dlaczego akurat od nich?
W tej chwili spółdzielnia korzysta z danych dostarczonych przez spółkę Ista Polska z Krakowa, która 
obsługuje podzielniki założone w mieszkaniach. 
W czerwcu 2012 spółdzielnia wymieniła podzielniki ciepła parowe na podzielniki elektroniczne Ista ze zdalnym
odczytem. Zadanie finansowane jest w okresie dwóch kolejnych lat z funduszu remontowego spółdzielni. 

Przedstawiciele spółki Ista nie odnosząc się do poszczególnych przypadków wysłali do mieszkańców mniej 
więcej tak samo brzmiące pisma, w którym znajduje się... instrukcja obsługi podzielników i kaloryferów. 
Tutaj odpowiedź, jaką otrzymała jedna z lokatorek, która reklamowała sposób rozliczenia:

– http://archiwum.wadowice24.pl/pieniadze/biznes/6719-drogie-cieplo-w-spoldzielni

Osoby, które złożyły swoje pisma do spółdzielni nie ukrywają, że są zawiedzeni. Nie tego oczekiwaliśmy - 
mówią. Ale jak się okazuje, spółdzielnia nie musi za bardzo przejmować się ich reklamacjami.
Zdaniem Marka Wierońskiego, Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta, w sporze ze spółdzielnią 
lokatorzy mimo wszystko są na przegranej pozycji. (..) 
Zdaniem spółdzielni obecne podzielniki elektroniczne są dokładniejsze od tych dotychczasowych. 
Według niektórych ekspertów tutaj należy szukać pierwszych przyczyn wzrostu opłat. Do tej pory odczyty 
mogły być zaniżane, w tej chwili urządzenie z dużą dokładnością wskazuje zużycie ciepła w danym 
pomieszczeniu.

Ale drugą sprawą jest już, czy wzory matematyczne służące do naliczenia rzeczywistego ogrzewania zostały 
przygotowane prawidłowo. Sceptycy zwracają uwagę, że w większości przypadków największe zużycie będzie 
notowane w kuchniach, gdzie obok kaloryferów znajdują się jeszcze kuchenki. Zwolennicy podzielników 
twierdzą, że to nie ma żadnego znaczenia na wskazania urządzeń. 

Ale na pewno czynnikiem , który ma wpływ na wzrost opłat za energię cieplną jest parytet przyjęty w tym roku 
w rozliczeniach stosunku kosztów stałych i kosztów zużycia. Do tej pory koszty stałe w całym rozliczeniu 
stanowiły 40 %, a teraz przyjęto, że jest to 50 %. Ma to znaczenie gdy weźmiemy pod uwagę fakt, iż wartość 
jednostki kosztów stałych wrosła w ciągu roku z 9,7 zł za metr kwadratowy do 12,45 zł za m.kw, czyli wzrost 
opłat za koszty stałe wynosił aż... 29%. 
Jeśli weźmiemy średnie mieszkanie w Spółdzielni Mieszkaniowej M-3 z kuchnią, ok. 57 m.kw., okaże się, że w 
stosunku do poprzedniego roku jego lokatorzy muszą dopłacić aż 156 zł tylko na kosztach stałych.  Wygląda na 
to, że spółdzielnia podniosła też znacznie koszty zużycia energii cieplnej. Tutaj podwyżka jednostek w 
porównaniu z poprzednim rokiem wynosiła w zależności od lokalizacji mieszkania ok. 40 %. 

 Wychodzi więc na to, że w wielu mieszkaniach wzrost kosztów zużycia energii cieplnej wynosił nawet 35 % w 
skali roku. Stąd też zdziwienie lokatorów, którzy mimo iż rzeczywiście oszczędzali na ogrzewaniu teraz będą 
musieli dopłacić. 
Koszt ogrzania średniego mieszkania w Spółdzielni Mieszkaniowej, przykładowego M-3 z kuchnią (ok. 60 m. 
kw), wahał się w zależności od lokalizacji od 1900 zł do nawet 3500 zł. W skrajnych przypadkach była to 
równowartość pięciu ton węgla, czyli ilości starczającej do ogrzania wolno stojącego 150-metrowego domu. 

Szym komentuje +7
ja w tym roku mam dopłaty prawie 1800zł z czego zapłaciłam 1100 w przedpłacie. Mieszkanie ma 47 m2 na 
czwartym piętrze więc jest ciepło. Zawsze miałam nadpłatę małą ale była to nadpłata a nie dopłata w takiej 
wysokości. W tym sezonie grzewczym była słaba zima więc nie wiem jakim cudem tyle wybiło na licznikach. 
Jak wietrzyłam mieszkanie to grzejniki zakręcałam. Ktoś mówił że jak jest za zimno w mieszkaniu to grzejniki 
się same włączają po jaką CHOLERĘ . jAK CHCĘ MIEĆ ZIMNO W MIESZKANIU TO PO CO MI SIĘ 
MAJĄ WŁĄCZAĆ. To jest jakaś głupi system. np. w kuchni zawsze był zakręcony i pokazało "0" a zawsze w 
kuchni okno jest najdłużej otwarte i jakoś nic nie nabiło ciekawe????? W innych pokojach były tez pozakręcane
lub włączony wieczorem na noc jak było "-" temperatura to pokazało mi aż 1400 tych jednostek - to jakieś 
chore rozliczenie lub system do du.......... 
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waldus1234 komentuje 
Argumenty przeciw rozliczaniu kosztów ogrzewania w oparciu o wskazania podzielników: 
•Nieuzasadnione różnice w kosztach ogrzewania poszczególnych mieszkań. Część użytkowników mieszkań 
nadmiernie oszczędza energię cieplną (zakręcając grzejniki) przez co uzyskuje korzyści ekonomiczne (zwroty) 
kosztem sąsiadów, którzy dogrzewają takie mieszkanie. W sytuacji gdy w budynku mamy kilku „oszczędnych” 
następuje progresywne obciążanie użytkowników zużywających więcej ciepła na rzecz nadmiernie 
oszczędzających. Sytuacja potęguje się z sezonu na sezon – gdyż coraz więcej osób zaczyna nadmiernie 
„oszczędzać”, a tym samym ci korzystający normalnie z ogrzewania płacą coraz większe rachunki. 
Zgadzam się w 100% 
Mnie  przyszła dopłata 2000zł. na Skarpie. Z rachunku wynika że mieszkanie ogrzane było za koszt 4000. To 
jest nie dorzeczne. Porównałem rachunki za poprzedni okres i wyszło mi że tylko 100 jednostek więcej zużyłem
w tym roku. W 2013 koszt ogrzania był 2000, a w tym roku ( przy tylko 100 jednostkach więcej) koszt był 
4000. I gdzie tu sprawiedliwość. Ludzie nie grzeją w ogóle, a to co ja grzałem to i tak uciekło po sąsiadach. 
Ciekawe co będzie jeśli wszyscy ludzie w bloku zakręcą grzejniki i nie będzie żadnych pobrań ciepła, jak wtedy
rozliczą cały blok?

mieszkaniec Kopernika komentuje +3
Dzisiaj otrzymałem rozliczenie, przez cały okres grzewczy grzejniki były wyłączone więc na rozliczeniu jest 0 
jednostek, ale koszty stałe to ponad 400zł, czyli za tyle jest grzany kawałek klatki, a koszt ogrzania całej klatki 
to 4 000zł? JAKIŚ ABSURD !!!!

JAK  KŁAMIĄ  OPŁACENI   EKSPERCI
Ekspert termodynamiczny komentuje +20

No niestety poniższe komentarze to stek bzdur. Spółdzielnia zamawia ciepło od termowadu zgodnie z prawem 
to znaczy wynika to z projektu budynku, jego termoizolacji itp. Spółdzielnia nie ma tu wiele do powiedzenia i 
dlatego „mniej zamówić nie mogą”. Mieszkańcy czy grzeją czy nie to naprawdę termowad i tak wystawi 
spółdzielni fakturę. W normalnym domu tego nie ma bo nie ma czegoś takiego jak moc zamówiona, Kowalski 
po prostu nie zapali w piecu albo przykręci kurki z gazem, ni przede wszystkim nie ma zakusów płacowych 
prezesa.
 Gdyby zastosować to w termowadzie to prezes nie zarabiałby tyle ile zarabia. Podzielniki służą jedynie do 
zróżnicowania opłat w indywidualnych lokalach uwzględniając położenie mieszkania (narożne, pomiędzy 
innymi itp.) oraz rodzaje grzejników, ich sprawność i tak dalej. Wątpliwa jest natomiast pewność tych urządzeń,
ale to niczego nie zmienia bo można byłoby przecież rozliczyć ciepło według metrażu, tylko czy to byłoby 
sprawiedliwe? Nie. 
W każdym bloku w piwnicy jest urządzenie pomiarowe, taki zbiorczy podzielnik, który mierzy ilość pobranego 
ciepła przez cały pion lub blok i to jest rozliczane plus koszty stałe czyli moc zamówiona. I teraz wracam do 
początku bo przyczyn absurdów wadowickiego ogrzewania trzeba szukać w termowadzie i ich cenach. Okazuje 
się że cena - w uproszczeniu - ogrzania metra kwadratowego w spółdzielni jest dwu jeśli nie trzykrotnie większą
niż ogrzanie metra w dowolnym domu jednorodzinnym korzystającym z własnego pieca. Sprawdźcie wśród 
rodziny najlepiej, wtedy się przerazicie. I teraz zapytajcie termowadu skąd mają takie ceny. 
Sprawa kolejna to rzekome gigantyczne koszty obsługi. Są one wyszczególnione w rozliczeniu. To chyba około 
500 zł na cały blok rocznie. Też mi kwota. Najlepiej iść do spółdzielni i zobaczyć faktury z termowadu, wtedy 
podzielcie sobie na metry kwadratowe mieszkań i wyjdzie wam dokładnie to samo. Spółdzielnia do rozliczenia 
przekazuje tylko kwoty z faktur termowadu więc niech komentatorzy nie domniemają tylko niech zapytają u 
źródła. Albo odwrotnie, policzcie po mieszkaniach i porównajcie z fakturami. Zapytajcie też o warunki umowy i
przykładowo kary jakie spółdzielnia by płaciła gdyby coś zmieniła na przykład moc zamówioną itp.   Koszty 
ogrzewania dyktuje spółdzielni monopolista czyli termowad. To ta spółka miejska jest odpowiedzialna za ceny i
to najlepiej tam najpierw zacząć robić porządek. I taka ciekawostka. Prześledźcie sobie ile w ostatnich latach 
poprzez inwestycje spółdzielnia zmniejszył zapotrzebowanie na ciepło w nieruchomościach, to dopiero 
fascynujące. Termowad widząc spadek tego zapotrzebowania co zrobił? Wywindował ceny.                      9.

Prezes Zarządu  ISTA    Tomasz Bazga e-mail  : tomasz.bazga@ista.pl          
telefon :   +48 502 491  700                                                                                 

mailto:tomasz.bazga@ista.pl
http://archiwum.wadowice24.pl/
http://archiwum.wadowice24.pl/


PRZYKŁAD  KREOWANIA  WIZERUNKU  MAKETINKOWEGO  

 POPRZEZ  WYWOŁYWANIE  POZYTYWNYCH  WIZJI 
w  celu  zafałszowania  danych  technologicznych  oraz   podstępnego  wciskania  produktu

Odpowiedzialność
Aby zatrzymać postępujące zmiany klimatyczne, międzynarodowa wspólnota państw podjęła uzgodnienia w 
sprawie zrównoważonej redukcji światowej emisji dwutlenku węgla do roku 2050. W tym kontekście od kilku 
lat w coraz większym stopniu także nieruchomości mieszkalne stają się przedmiotem zainteresowania 
polityków i klimatologów. Ma to swoje uzasadnienie: w uprzemysłowionym świecie prawie 40 % zużycia 
energii przypada na budynki. 
Z tej ilości – tak jak w Niemczech – tylko około 10-15 % całkowitego zużycia energii to zużycie energii 
elektrycznej. Pozostała energia potrzebna jest na wytworzenie ciepła dla pomieszczeń i ogrzanie wody. 
Już od ponad 50 lat – swoimi usługami w zakresie rozliczenia indywidualnych kosztów energii i wody – ista 
przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii nawet do 25%. Wiedza o własnym zużyciu mediów i 
związanych z nim kosztach, motywuje użytkowników do zmiany zachowań w kierunku świadomego i 
racjonalnego korzystania z energii i wody – co w efekcie pozytywnie wpływa na środowisko naturalne.      

Nasz wkład w stan środowiska naturalnego 
Nieruchomości obsługiwane przez ista w samych tylko Niemczech powodują rocznie emisję dwutlenku węgla 
w ilości 12 milionów ton. Bez zaoszczędzenia (przyjętych konserwatywnie) 15 %, poziom ten – co  roku – 
byłby wyższy o 2 miliony ton. 
Odnosząc tę liczbę do całkowitego, rozliczanego według zużycia, zasobu 17 milionów mieszkań w 
Niemczech można stwierdzić, że system indywidualnego rozliczenia pozwala obecnie zmniejszyć corocznie 
emisję dwutlenku węgla o ilość wytwarzaną przez 2,6 milionów samochodów średniej klasy z rocznym 
przebiegiem 20 000 kilometrów.

Możemy jeszcze więcej
Dzięki portalowi ista24.pl można dokonywać monitoringu zużycia energii cieplnej i wody. Udostępnione za 
pośrednictwem indywidualnego konta internetowego dane informują zarządców budynków o przepływie 
strumieni energetycznych w obrębie nieruchomości i zmianach zużycia w porównaniu z poprzednimi okresami 
– a także z innymi budynkami. 
Wdrożenie systemu przetwarzania i udostępniania danych o zużyciu w trakcie okresu rozliczeniowego, czyli w 
rzeczywistym czasie korzystania z ciepła i wody jest podstawą do podejmowania decyzji o optymalizacji 
zużycia tych mediów.

Kominki, kuchnie węglowe, piece kuchenne 
 zwykła  reklama  informacyjna  bez  stosowania podstępu czyli  kreowania  wizerunku ,
 która zawiera  podstawowe  oraz prawdziwe dane  techniczne  .

Kaflowe piece pokojowe, z widocznym ogniem lub bez, emitujące ciepło w postaci najprzyjaźniejszego i 
najzdrowszego dla człowieka promieniowania podczerwonego, zastępujące uciążliwe w użytkowaniu kominki, 
niezwykle ekonomiczne w użytkowaniu, o bardzo długiej autonomii oddawania ciepła do otoczenia (także z 
wymiennikiem wodnym do c.o.), piece kombinowane i typowo konwekcyjne (dogrzewające ciepłym 
powietrzem całe mieszkania lub domy), kaflowe piece sypialne, leżalne i relaksacyjne, kuchnie kaflowe (w 
opcji z wężownicą do c.w.u. lub z wymiennikiem wodnym większej mocy                                               10.



do c.o. zdolnym dogrzać do 70m2 lub do 120 m2), rozbudowane kompleksy kaflowe, składające się z kilku 
urządzeń połączonych w jedną całość (np. kuchnia kaflowa, pokojowy piec kaflowy, piec chlebowy lub 
piecopiekarnik, grill, wędzarnia, ogrzewane przypiecki i napiecek), pieco kominki i kominki kaflowe 
(przeszklone wykonywane tradycyjną techniką zduńską lub z metalowym wkładem), tradycyjne kominki 
otwarte na zaprawie zduńskiej, kominki tarasowe i ogrodowe, kominki z wkładami grzewczymi, piece 
chlebowe i do pizzy wykonywane techniką zduńską. Pokojowe piece kaflowe stawiane są w kamienicach, 
domach tradycyjnych i energooszczędnych z rekuperacją (z bezpośrednim dopływem powietrza z zewnątrz do 
paleniska). Teren całego kraju i poza granicami. Indywidualne kolorowe zwymiarowane  projekty.. 
www.salonsobkowiak.pl

                        PISMA  I ODPOWIEDZI W  SPRAWIE  ATRAPY  ISTA

Krystyna  Ziemlańska                                                                                  dnia  19 marca , 2015.  
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              PROŚBA  O  POMOC  

Zwracam  się z  pilną  prośbą  do Państwa  o  ocenę  załączonego  urządzenia  zwanego  pobiernikiem  ciepła  
firmy  ISTA  instalowanym  pod  przymusem  mieszkańcom  wielu spółdzielni mieszkaniowych w  Polce ,  
które  od czasu  tych  instalacji  naciągają  bezbronnym  ludzi  na  kosmiczne  opłaty  za  rzekome  CO.  
Wprawdzie  moim  zdaniem  gołym okiem widaćm  że  jest  to  jakaś  atrapa m ale    potrzebna jest  nam  opinia
fachowa,  która  może  wyjaśnićm  co  to  jest  za  urządzenie  i  jak działa,  czy  są  to same diody,  czy też  
jakieś  inne  baterie  etc.   abyśmy  mieli  podstawę  do   zaskarżenia  wielu  złodziei.
W  załączeniu  tzw. pobiernik ciepła  firmy ISTA z  Katowic  oraz  zdjęcie  blachy m na której  został  on 
zamontowany u  mnie w  mieszkaniu  na starym żeliwny  kaloryferze m oraz w  wielu  innych  mieszkaniach w 
Polsce  w  taki sam   sposób. 
 Cytat z   danych  : 
Nowe podzielniki były montowane w jakiś dziwny sposób. Monter wyciągał je z torby. Nie były one 
opakowane w żadne pudełko, lokatorzy nie dostali żadnej gwarancji ani też instrukcji. Nie wiadomo co za 
cyferki się wyświetlają po naciśnięciu guzika na podzielniku. W chwili wymiany podzielników, spółdzielnia nie
podpisała z lokatorami nowej umowy chociażby w sprawie zasad rozliczania. 
Tak    było w  całej  Polsce  także  w  SM Czechów.
Kontrola  pobranego  ciepła  odbywa  się  rzekomo  drogą  radiową  czyli  poprzez zdalne  sterowanie  bez  
wchodzenia  do  mieszkań,  co  jest  zwykłym oszustwem,    gdyż  nikt  nie  widział  ani  takiego  pomiaru  ani  
osób  które  takie  pomiary wykonują ,a miliony  ludzi  potem   otrzymują  zapewne przygotowane  zawczasu  
sfałszowane  faktury  na  bardzo  wysokie kwoty  wg zebranych  przeze  mnie danych.   W sumie  ukradli  już  
ludziom  miliardy w  skali całej Polski .
Proszę  o  pilną  odpowiedź. 
                                                                                  Dnia  27   kwietnia  2015   do  :                                                                                   Dnia  27   kwietnia  2015   do  : 

                                                                         INSTYTUT TECHNIKI  BUDOWLANEJ                                                                         INSTYTUT TECHNIKI  BUDOWLANEJ
                                                                                                w  Warszawie                                                                                                 w  Warszawie 
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Powołując  się  na  pismo  z  Wojskowego  Instytutu  Technicznego  Uzbrojenia  od  Pana  Dyrektora  płk. inż.  Powołując  się  na  pismo  z  Wojskowego  Instytutu  Technicznego  Uzbrojenia  od  Pana  Dyrektora  płk. inż.  
Jacka  Borkowskiego   ( pismo w  załączeniu  )  , uprzejmie  proszę  o udzielenie  mi  pilnie   ogólnej  Jacka  Borkowskiego   ( pismo w  załączeniu  )  , uprzejmie  proszę  o udzielenie  mi  pilnie   ogólnej  
odpowiedzi w  sprawie  załączonego  urządzenia  pochodzącego z  Indonezji firmy  ISTA, a  mianowicie:odpowiedzi w  sprawie  załączonego  urządzenia  pochodzącego z  Indonezji firmy  ISTA, a  mianowicie:

      1. czy jest to pomiernik ciepła  oraz  na czym  polega  mierzenie  ciepła  tym urządzeniem      1. czy jest to pomiernik ciepła  oraz  na czym  polega  mierzenie  ciepła  tym urządzeniem
2.2. czy  można  go zakładać  na grzejniki  żeliwne   lub inne  i jeśli  tak  jakiego rodzajuczy  można  go zakładać  na grzejniki  żeliwne   lub inne  i jeśli  tak  jakiego rodzaju
3.3. czy  posiada  jakiś  nadajnik do  odczytów  radiowych  przez  satelitę czy  posiada  jakiś  nadajnik do  odczytów  radiowych  przez  satelitę 
4.4. czy  jest  możliwym wykonywanie  takich radiowych   pomiarów  w  Polsce na  odległość bez  czy  jest  możliwym wykonywanie  takich radiowych   pomiarów  w  Polsce na  odległość bez  

wchodzenia  do  mieszkania  oraz  do  budynku  mieszkalnegowchodzenia  do  mieszkania  oraz  do  budynku  mieszkalnego
5.5.  czy  posiada  specyfikację    techniczną  oraz    certyfikaty  jakości wydane  przez  Państwa Instytut   czy  posiada  specyfikację    techniczną  oraz    certyfikaty  jakości wydane  przez  Państwa Instytut  

W  załączeniu  w.w  urządzenie  oraz  folder  promocyjny  firmy  ISTA  która  urządzenie  to  szeroko  W  załączeniu  w.w  urządzenie  oraz  folder  promocyjny  firmy  ISTA  która  urządzenie  to  szeroko  
reklamuje w Polsce  , ale  nie  chce  udzielać  powyższych  informacji.                                            reklamuje w Polsce  , ale  nie  chce  udzielać  powyższych  informacji.                                            

                                                                                   
Krystyna  Ziemlańska                                                                          Dnia  1  czerwca  2015.

                                                                                        Naczelna Organizacja  Techniczna   w  Lublinie 

Powołując  się  na  pismo  z dnia  23  kwietnia  od  Pani Dziekan prof. Henryki  Stryczewskiej z Politechniki Powołując  się  na  pismo  z dnia  23  kwietnia  od  Pani Dziekan prof. Henryki  Stryczewskiej z Politechniki 
Lubelskiej   ( pismo w  załączeniu  )  , uprzejmie  proszę  o udzielenie  mi  pilnie   ogólnej  odpowiedzi w  Lubelskiej   ( pismo w  załączeniu  )  , uprzejmie  proszę  o udzielenie  mi  pilnie   ogólnej  odpowiedzi w  
sprawie  załączonego  urządzenia  pochodzącego z  Indonezji firmy  ISTA, a  mianowicie:sprawie  załączonego  urządzenia  pochodzącego z  Indonezji firmy  ISTA, a  mianowicie:

1.1. czy jest to pomiernik ciepła  oraz  na czym  polega  mierzenie  ciepła  tym urządzeniemczy jest to pomiernik ciepła  oraz  na czym  polega  mierzenie  ciepła  tym urządzeniem
2.2. czy  można  go zakładać  na grzejniki  żeliwne   lub inne  i jeśli  tak  jakiego rodzajuczy  można  go zakładać  na grzejniki  żeliwne   lub inne  i jeśli  tak  jakiego rodzaju
3.3. czy  posiada  jakiś  nadajnik do  odczytów  radiowych  przez  satelitę czy  posiada  jakiś  nadajnik do  odczytów  radiowych  przez  satelitę 
4.4. czy  jest  możliwym wykonywanie  takich radiowych   pomiarów  w  Polsce na  odległość bez czy  jest  możliwym wykonywanie  takich radiowych   pomiarów  w  Polsce na  odległość bez 

 wchodzenia  do  mieszkania  oraz  do  budynku  mieszkalnego wchodzenia  do  mieszkania  oraz  do  budynku  mieszkalnego
5.5.  czy  posiada  specyfikację    techniczną  oraz    certyfikaty  jakości wydane  przez  waszą  Organizację czy  posiada  specyfikację    techniczną  oraz    certyfikaty  jakości wydane  przez  waszą  Organizację

W  załączeniu  w.w  urządzenie  firmy  ISTA  oraz  zdjęcia tego  pomiernika   usuniętego z  kaloryfera i dane  o W  załączeniu  w.w  urządzenie  firmy  ISTA  oraz  zdjęcia tego  pomiernika   usuniętego z  kaloryfera i dane  o 
firmie ISTA.firmie ISTA.
Urządzenie  to  było zakładane  na  stare  kaloryfery  żeliwne  w   wielu  spółdzielniach  mieszkaniowych w  Urządzenie  to  było zakładane  na  stare  kaloryfery  żeliwne  w   wielu  spółdzielniach  mieszkaniowych w  
całej  Polsce   bez  danych  technicznych   i natychmiast ludzie  zaczęli  otrzymywać    bardzo  wysokie  całej  Polsce   bez  danych  technicznych   i natychmiast ludzie  zaczęli  otrzymywać    bardzo  wysokie  
rachunki  za  ciepło, pomimo że  nie  korzystali z  ciepła  więcej  niż zwykle , a  nawet  dużo  mniej, a     rachunki  za  ciepło, pomimo że  nie  korzystali z  ciepła  więcej  niż zwykle , a  nawet  dużo  mniej, a     
rzekome  pomiary  nie odbywały się  ani  w  mieszkaniach  ani  nawet    na klatce  schodowej. Jednocześnie  rzekome  pomiary  nie odbywały się  ani  w  mieszkaniach  ani  nawet    na klatce  schodowej. Jednocześnie  
uświadamiam  jako  prawnik,że  w  związku z  tą  aferą  zostało  wniesione  zawiadomienie  o   możliwości  uświadamiam  jako  prawnik,że  w  związku z  tą  aferą  zostało  wniesione  zawiadomienie  o   możliwości  
popełnienia przestępstwa   do  Prokuratury  Okręgowej w  Lublinie   z art. 286  pargf 1  KK   i dlatego   popełnienia przestępstwa   do  Prokuratury  Okręgowej w  Lublinie   z art. 286  pargf 1  KK   i dlatego   
udzielenie  odpowiedzi  niezgodnej z prawem  będzie  także  zaskarżone,  ponieważ w  sprawie  tej   zachodzi  udzielenie  odpowiedzi  niezgodnej z prawem  będzie  także  zaskarżone,  ponieważ w  sprawie  tej   zachodzi  
poplecznictwo   na tle  finansowym , pomiędzy  wieloma  podmiotami  związanymi z  branżą  budowlaną  oraz  poplecznictwo   na tle  finansowym , pomiędzy  wieloma  podmiotami  związanymi z  branżą  budowlaną  oraz  
mieszkaniową a  także  mafią  inżynierów.mieszkaniową a  także  mafią  inżynierów.
                                    …...............................................................                                    …...............................................................
W dniu  3  czerwca  sekretarka w  tej organizacji  technicznej, powiedziała  mi,  po zapoznaniu się z  W dniu  3  czerwca  sekretarka w  tej organizacji  technicznej, powiedziała  mi,  po zapoznaniu się z  
problemem, że  pani    profesor  skierowała  mnie pod  niewłaściwy adres, bowiem  ich organizacja  nie zajmujeproblemem, że  pani    profesor  skierowała  mnie pod  niewłaściwy adres, bowiem  ich organizacja  nie zajmuje
się takimi  ocenami ,ale  koledzy z pokoju  19,   oraz ( tajemniczym tonem  ) dała  mi telefon  do  jakiegoś się takimi  ocenami ,ale  koledzy z pokoju  19,   oraz ( tajemniczym tonem  ) dała  mi telefon  do  jakiegoś 
PROPERA  PZITS  do pani  Zając  Małgorzaty,  81- 747-83-54   wew,11  która  miała  mnie dalej  pokierować  PROPERA  PZITS  do pani  Zając  Małgorzaty,  81- 747-83-54   wew,11  która  miała  mnie dalej  pokierować  
od  jakichś  rzeczoznawców,  którzy  nie urzędują  na  co dzień w  NOT w  Lublinie  przy Skłodowskiej  tylko  od  jakichś  rzeczoznawców,  którzy  nie urzędują  na  co dzień w  NOT w  Lublinie  przy Skłodowskiej  tylko  
raz  na tydzień lub rzadziej. raz  na tydzień lub rzadziej. 
Bardzo  mnie  to  zdziwiło, ale na  stronie Bardzo  mnie  to  zdziwiło, ale na  stronie http://not.lublin.plhttp://not.lublin.pl   znalazłam  informację, że :   znalazłam  informację, że :
Działająca od 1950 r. na Lubelszczyźnie Naczelna Organizacja Techniczna kontynuuje działalność 
Stowarzyszenia Techników m. Lublina, powstałego w 1911 r., przekształconego w 1928 r. w Stowarzyszenie 
Techników Województwa Lubelskiego. Aktualnie Rada NOT w Lublinie skupia 22 branżowe Stowarzyszenia 
naukowo-techniczne zrzeszające ok. 4800 inżynierów i technikówPodstawowe cele działania Federacji SNT 
NOT to;         

http://not.lublin.pl/


• integrowanie środowisk technicznych,
• wspomaganie i koordynowanie inicjatyw stowarzyszeń członkoskich,
• ochrona interesów inżynierów i techników,
• wpływanie na rozwój nauki, techniki i gospodarki,
• kształtowanie etyki zawodowej kadry technicznej,
• podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków stowarzyszeń. Cele te realizowane są m.in.poprzez 

organizację; konferencji naukowo-tehnicznych, seminariów i sympozjów, wystaw, szkoleń, wycieczek 
technicznych i konkursów technicznych.

Naczelna Organizacja Techniczna jest właścicielem dwóch spółek;ZUT NOT Sp. z o. o. w Lublinie i LDT NOT 
Sp. z o. o. w Lublinie.  Wypracowany przez te Spółki zysk w całości przeznaczany jest na cele statutowe 
Federacji SNT-NOT.   Siedzibą Rady NOT w Lublinie jest Dom Technika położony przy ul. M. C. 
Skłodowskiej 3.      W skład Zarządu Rady NOT w Lublinie w jego XXII kadencji wchodzą: 

• Marek Pijanowski (PSRzWN) prezes 
• Janusz Kobylański (SITNiG) vice prezes 
• Klaudiusz Lenik (SIMP) vice prezes 
• Zygmunt Ciania (SITG) członek 
• Jerzy Marcinko (SITPChem) członek 
• W. Marek Adamski (PZITS) sekretarz 
• Prezesami honorowymi są; Bronisław Popławski (SIMP) i Lubosław Pruszkowski (SIMP)

        A-Z" S.C. Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych A-Z" S.C. Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych 
Marek Pijanowski    Artur Frączek    Dariusz NowickiMarek Pijanowski    Artur Frączek    Dariusz Nowicki
www.aznieruchomosci.pl azkorporacja@wp.pl 

tel. 81 532 99 58  ul. Chopina 15 lok. 15 20-023 Lublin woj. lubelskie

02-03-2015  Bądź ostrożny, bądź bezpieczny – spotkanie dla seniorów02-03-2015  Bądź ostrożny, bądź bezpieczny – spotkanie dla seniorów

Klub Seniorów Rady NOT zaprasza 2 marca (w poniedziałek) o godz. 10:00 na spotkanie dotyczące Klub Seniorów Rady NOT zaprasza 2 marca (w poniedziałek) o godz. 10:00 na spotkanie dotyczące 
tematu bezpieczeństwa. Poruszone zostaną najczęściej dokonywane przestępstwa na osobach starszych tematu bezpieczeństwa. Poruszone zostaną najczęściej dokonywane przestępstwa na osobach starszych 
oraz sposoby działania przestępców.oraz sposoby działania przestępców.
Podczas spotkania zostaną omówione najczęściej dokonywane przestępstwa na osobach starszych, sposoby Podczas spotkania zostaną omówione najczęściej dokonywane przestępstwa na osobach starszych, sposoby 
działania przestępców – m.in. metody „na wnuczka”, „na policjanta”, „na hydraulika” oraz zasady zachowania działania przestępców – m.in. metody „na wnuczka”, „na policjanta”, „na hydraulika” oraz zasady zachowania 
ostrożności i czujności osób starszych.Inicjatorem przedsięwzięcia jest ostrożności i czujności osób starszych.Inicjatorem przedsięwzięcia jest pan Janusz Kobylański - prezes Klubupan Janusz Kobylański - prezes Klubu
Seniora Rady NOT,Seniora Rady NOT, przy współpracy z Miejską Komendą Policji w Lublinie. przy współpracy z Miejską Komendą Policji w Lublinie.
Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 2 marca 2015 r. o godz. 10:00. w Klubie Seniorów Rady NOT przy ul. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 2 marca 2015 r. o godz. 10:00. w Klubie Seniorów Rady NOT przy ul. 
M. Skłodowskiej 3 na 2 piętrze. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.M. Skłodowskiej 3 na 2 piętrze. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

                              http://www.um.lublin.pl/um/index.php?t=200&id=233879http://www.um.lublin.pl/um/index.php?t=200&id=233879    URZĄD  MIASTA  LUBLIN    URZĄD  MIASTA  LUBLIN

           KOGO REPREZENTUJE  ( ował)    PAN  JANUSZ  KOBYLAŃSKI W  KRS – ach           KOGO REPREZENTUJE  ( ował)    PAN  JANUSZ  KOBYLAŃSKI W  KRS – ach

                      http://www.osoby-krs.pl/Kobylanski,Janusz,1facb965112c88fe3fc91042e28fefff.htmlhttp://www.osoby-krs.pl/Kobylanski,Janusz,1facb965112c88fe3fc91042e28fefff.html

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:

1. Aurelian Oil Gas Poland Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000252004
2. Baltic Oil Gas Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000307700
3. Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa Gazoprojekt S.A., Wrocław − KRS 0000190825
4. Contrast Sp. Z O.O., Ostrów Wielkopolski − KRS 0000284735
5. Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000142433
6. Echo - Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym, Sanok − KRS 0000159405

http://www.infoveriti.pl/spis-firm/podkarpackie/sanok/baza-krs/1.html
http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Echo,Fundacja,Pomocy,Niepelnosprawnym,Sanok,Raport,o,firmie,KRS,0000159405.html
http://www.infoveriti.pl/spis-firm/dolnoslaskie/wroclaw/baza-krs/1.html
http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Dolnoslaska,Spolka,Gazownictwa,Wroclaw,Raport,gospodarczy,KRS,0000142433.html
http://www.infoveriti.pl/spis-firm/wielkopolskie/ostrowwielkopolski/baza-krs/1.html
http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Contrast,Ostrow,Wielkopolski,Raport,gospodarczy,KRS,0000284735.html
http://www.infoveriti.pl/spis-firm/dolnoslaskie/wroclaw/baza-krs/1.html
http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Biuro,Studiow,I,Projektow,Gazownictwa,Gazoprojekt,S,A,Wroclaw,Raport,biznesowy,KRS,0000190825.html
http://www.infoveriti.pl/spis-firm/mazowieckie/warszawa/baza-krs/1.html
http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Baltic,Oil,Gas,Warszawa,Raport,gospodarczy,KRS,0000307700.html
http://www.infoveriti.pl/spis-firm/mazowieckie/warszawa/baza-krs/1.html
http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Aurelian,Oil,Gas,Poland,Warszawa,Raport,biznesowy,KRS,0000252004.html
http://www.osoby-krs.pl/Kobylanski,Janusz,1facb965112c88fe3fc91042e28fefff.html
http://www.um.lublin.pl/um/index.php?t=200&id=233879
mailto:azkorporacja@wp.pl
http://www.aznieruchomosci.pl/


7. Energia Bieszczady Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000266310
8. Energia Cybinka Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000305254
9. Energia Cybinka Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000311861
10.Energia Kalisz Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000304802
11.Energia Karpaty Wschodnie Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000302423
12.Energia Karpaty Zachodnie Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000302395
13.Energia Karpaty Zachodnie Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000325650
14.Energia Torzym Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000304984
15.Energia Torzym Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000313359
16.Energopol Gaz Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000156334
17.European Association Of Geoscientists And Engineers-poland (eage Poland), Kraków − 

KRS 0000332457
18.Fundacja Europejskie Forum Sztuki, Poznań − KRS 0000223284
19.Fundacja Instytut Zubera, Krynica-zdrój − KRS 0000501806
20.Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego Im.ignacego Łukasiewicza, Bóbrka − 

KRS 0000215652
21.Fundacja Pgnig S.A. Im. Ignacego Łukasiewicza, Warszawa − KRS 0000210832
22.Gas - Trading S.A., Warszawa − KRS 0000039178
23.Gazobudowa - Kraków Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Kraków − KRS 0000085774
24.Gazstal S.A., Zielona Góra − KRS 0000120970
25.Gdansk Energy Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000532153
26.Geofizyka Kraków S.A., Kraków − KRS 0000425452
27.Geofizyka Toruń S.A., Toruń − KRS 0000425970
28.Goodrill Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000119848
29.Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. Z O.O., Tarnów − KRS 0000188857
30.Helland Energy Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000296485
31.Impexrur S.A., Sanok − KRS 0000039231
32.Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, Kraków − KRS 0000075478
33.Invest Arena Sp. Z O.O., Tarnów − KRS 0000441140
34.Izostal S.A., Kolonowskie − KRS 0000008917
35.Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. Z O.O., Tarnów − KRS 0000043974
36.Krezus S.A., Toruń − KRS 0000012206
37.Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000147419
38.Międzynarodowe Towarzystwo Naftowe - Golden Gate S.A., Warszawa − KRS 0000110550
39.Nafta - Gaz - Serwis S.A. Likwidacyjnej, Sanok − KRS 0000314886
40.Ogec Kraków Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000509077
41.Organizacja Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-wydobywczego - Związek Pracodawców, 

Warszawa − KRS 0000366293
42.Orlen Południe S.A., Trzebinia − KRS 0000125856
43.Orlen Upstream Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000256011
44.Osiedlowe Stowarzyszenie Tenisowe Ost Osiedla Im. Ks. Markiewicza W Krośnie, Krosno − 

KRS 0000045992
45.Ośrodek Leczniczo-rehabilitacyjny i Medycyny Pracy Nafta-med Sp. Z O.O., Sanok − 

KRS 0000106231
46.Petrogeo - Przedsiębiorstwo Usług Laboratoryjnych i Geologicznych - Sp. Z O.O., Wołomin − 

KRS 0000203769
47.Polivinyl S.A., Bydgoszcz − KRS 0000395911
48.Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Warszawa − KRS 0000015704
49.Polska Spółka Gazownictwa Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000374001
50.Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., Płock − KRS 0000028860

          

      

http://www.infoveriti.pl/spis-firm/mazowieckie/plock/baza-krs/1.html
http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Polski,Koncern,Naftowy,Orlen,S,A,Plock,Raport,o,firmie,KRS,0000028860.html
http://www.infoveriti.pl/spis-firm/mazowieckie/warszawa/baza-krs/1.html
http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Polska,Spolka,Gazownictwa,Warszawa,Raport,o,firmie,KRS,0000374001.html
http://www.infoveriti.pl/spis-firm/mazowieckie/warszawa/baza-krs/1.html
http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Polska,Izba,Przemyslu,Chemicznego,Warszawa,Raport,gospodarczy,KRS,0000015704.html
http://www.infoveriti.pl/spis-firm/kujawskopomorskie/bydgoszcz/baza-krs/1.html
http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Polivinyl,S,A,Bydgoszcz,Raport,biznesowy,KRS,0000395911.html
http://www.infoveriti.pl/spis-firm/mazowieckie/wolomin/baza-krs/1.html
http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Petrogeo,Przedsiebiorstwo,Uslug,Laboratoryjnych,I,Geologicznych,Wolomin,Raport,o,przedsiebiorstwie,KRS,0000203769.html
http://www.infoveriti.pl/spis-firm/podkarpackie/sanok/baza-krs/1.html
http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Osrodek,Leczniczo,Rehabilitacyjny,I,Medycyny,Pracy,Nafta,Med,Sanok,Raport,biznesowy,KRS,0000106231.html
http://www.infoveriti.pl/spis-firm/podkarpackie/krosno/baza-krs/1.html
http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Osiedlowe,Stowarzyszenie,Tenisowe,Ost,Osiedla,Im,Ks,Markiewicza,W,Krosnie,Krosno,KRS,0000045992.html
http://www.infoveriti.pl/spis-firm/mazowieckie/warszawa/baza-krs/1.html
http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Orlen,Upstream,Warszawa,Raport,o,firmie,KRS,0000256011.html
http://www.infoveriti.pl/spis-firm/malopolskie/trzebinia/baza-krs/1.html
http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Orlen,Poludnie,S,A,Trzebinia,Raport,o,firmie,KRS,0000125856.html
http://www.infoveriti.pl/spis-firm/mazowieckie/warszawa/baza-krs/1.html
http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Organizacja,Polskiego,Przemyslu,Poszukiwawczo,Wydobywczego,Zwiazek,Pracodawcow,Warszawa,KRS,0000366293.html
http://www.infoveriti.pl/spis-firm/malopolskie/krakow/baza-krs/1.html
http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Ogec,Krakow,Raport,biznesowy,KRS,0000509077.html
http://www.infoveriti.pl/spis-firm/podkarpackie/sanok/baza-krs/1.html
http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Nafta,Gaz,Serwis,S,A,Sanok,Raport,o,firmie,KRS,0000314886.html
http://www.infoveriti.pl/spis-firm/mazowieckie/warszawa/baza-krs/1.html
http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Miedzynarodowe,Towarzystwo,Naftowe,Golden,Gate,S,A,Warszawa,Raport,o,firmie,KRS,0000110550.html
http://www.infoveriti.pl/spis-firm/mazowieckie/warszawa/baza-krs/1.html
http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Mazowiecka,Spolka,Gazownictwa,Warszawa,Raport,gospodarczy,KRS,0000147419.html
http://www.infoveriti.pl/spis-firm/kujawskopomorskie/torun/baza-krs/1.html
http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Krezus,S,A,Torun,Raport,gospodarczy,KRS,0000012206.html
http://www.infoveriti.pl/spis-firm/malopolskie/tarnow/baza-krs/1.html
http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Karpacka,Spolka,Gazownictwa,Tarnow,Raport,o,firmie,KRS,0000043974.html
http://www.infoveriti.pl/spis-firm/opolskie/kolonowskie/baza-krs/1.html
http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Izostal,S,A,Kolonowskie,Raport,biznesowy,KRS,0000008917.html
http://www.infoveriti.pl/spis-firm/malopolskie/tarnow/baza-krs/1.html
http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Invest,Arena,Tarnow,Raport,gospodarczy,KRS,0000441140.html
http://www.infoveriti.pl/spis-firm/malopolskie/krakow/baza-krs/1.html
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http://www.infoveriti.pl/spis-firm/podkarpackie/sanok/baza-krs/1.html
http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Impexrur,S,A,Sanok,Raport,o,firmie,KRS,0000039231.html
http://www.infoveriti.pl/spis-firm/mazowieckie/warszawa/baza-krs/1.html
http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Helland,Energy,Warszawa,Raport,biznesowy,KRS,0000296485.html
http://www.infoveriti.pl/spis-firm/malopolskie/tarnow/baza-krs/1.html
http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Grupa,Azoty,Jednostka,Ratownictwa,Chemicznego,Tarnow,Raport,biznesowy,KRS,0000188857.html
http://www.infoveriti.pl/spis-firm/mazowieckie/warszawa/baza-krs/1.html
http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Goodrill,Warszawa,Raport,biznesowy,KRS,0000119848.html
http://www.infoveriti.pl/spis-firm/kujawskopomorskie/torun/baza-krs/1.html
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http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Gdansk,Energy,Warszawa,Raport,biznesowy,KRS,0000532153.html
http://www.infoveriti.pl/spis-firm/lubuskie/zielonagora/baza-krs/1.html
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http://www.infoveriti.pl/spis-firm/malopolskie/krakow/baza-krs/1.html
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http://www.infoveriti.pl/firma-krs/European,Association,Of,Geoscientists,And,Engineers,Poland,Eage,Poland,Krakow,KRS,0000332457.html
http://www.infoveriti.pl/spis-firm/mazowieckie/warszawa/baza-krs/1.html
http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Energopol,Gaz,Warszawa,Raport,biznesowy,KRS,0000156334.html
http://www.infoveriti.pl/spis-firm/mazowieckie/warszawa/baza-krs/1.html
http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Energia,Torzym,Warszawa,Raport,o,firmie,KRS,0000313359.html
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http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Energia,Karpaty,Zachodnie,Warszawa,Raport,biznesowy,KRS,0000302395.html
http://www.infoveriti.pl/spis-firm/mazowieckie/warszawa/baza-krs/1.html
http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Energia,Karpaty,Wschodnie,Warszawa,Raport,gospodarczy,KRS,0000302423.html
http://www.infoveriti.pl/spis-firm/mazowieckie/warszawa/baza-krs/1.html
http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Energia,Kalisz,Warszawa,Raport,gospodarczy,KRS,0000304802.html
http://www.infoveriti.pl/spis-firm/mazowieckie/warszawa/baza-krs/1.html
http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Energia,Cybinka,Warszawa,Raport,gospodarczy,KRS,0000311861.html
http://www.infoveriti.pl/spis-firm/mazowieckie/warszawa/baza-krs/1.html
http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Energia,Cybinka,Warszawa,Raport,biznesowy,KRS,0000305254.html
http://www.infoveriti.pl/spis-firm/mazowieckie/warszawa/baza-krs/1.html
http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Energia,Bieszczady,Warszawa,Raport,o,firmie,KRS,0000266310.html


Skany  sfałszowanych szablonów  służących do  okradania  przez  mafię  ISTY  oraz  SM Czechów ;Skany  sfałszowanych szablonów  służących do  okradania  przez  mafię  ISTY  oraz  SM Czechów ;
gdy zażądałam   okazania  przy  następnej instalacji  dokumentacji   technicznej tej  atrapy oraz gdy zażądałam   okazania  przy  następnej instalacji  dokumentacji   technicznej tej  atrapy oraz 
zademonstrowania  pomiarów  radiowych w domu wraz z okazaniem  urządzenia pomiarowego, nabrali wody zademonstrowania  pomiarów  radiowych w domu wraz z okazaniem  urządzenia pomiarowego, nabrali wody 
w usta  ! w usta  ! 





        
                                                                                            
                                                    






