Regulamin wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Karpackiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 KSM – należy przez to rozumieć Karpacką Spółdzielnię Mieszkaniową.
 Regulaminie – należy przez to rozumieć „Regulamin wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
w Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej”.
 RN KSM – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę będącą członkiem KSM, posiadającą tytuł
prawny do lokalu mieszkalnego w postaci spółdzielczego lokatorskiego lub własnościowego
spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub posiadającą prawo odrębnej własności
lokalu mieszkalnego w zasobach KSM lub też osobę nie będącą członkiem KSM, posiadającą
tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w postaci własnościowego spółdzielczego prawa
do lokalu mieszkalnego lub posiadającą prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego
w zasobach KSM.
 Wykonawcy – należy przez to rozumieć podmiot, z którym KSM zawarła umowę
na wymianę stolarki okiennej lub drzwiowej.
 Stolarce – należy przez to rozumieć okna, drzwi balkonowe występujące w zewnętrznych
ścianach budynku oraz drzwi wejściowe z ościeżnicą przynależne do danego lokalu
mieszkalnego wraz z ich wymianą.
 Usługobiorcy – należy przez to rozumieć podmiot, który działa na zlecenie użytkownika.
 Aplikacji – należy przez to rozumieć program komputerowy, za pomocą którego następuje
naliczenie należnej kwoty do wypłaty i określenie czasu realizacji danego zlecenia – tzw.
„kolejkowanie”.
 Cenie ryczałtowej/wartości ryczałtowej stolarki – cena wymiany elementów stolarki,
obowiązująca na podstawie aktualnie zawartych z wykonawcami umów na wymianę stolarki
okiennej lub drzwiowej.
 Stolarka drzwiowa należy przez to rozumieć drzwi wejściowe wraz z ościeżnicą.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Przepisy niniejszego Regulaminu określają prawa i obowiązki KSM oraz użytkowników
w zakresie wymiany stolarki.
2. Zabezpieczenie właściwego stanu technicznego stolarki należy do obowiązków zarówno KSM
jak i użytkowników mieszkań, przez co rozumie się, że KSM odpowiada za stan stolarki, jako
części składowej budynku, a Użytkownicy lokalu odpowiadają za prawidłową eksploatację,
szczelność i estetykę stolarki.
§2
1. Dofinansowanie wymiany stolarki dokonuje się w zasobach KSM w ramach wydatków
finansowanych z funduszu remontowego KSM, w ramach corocznego limitu ustalanego przez
RN KSM na wniosek Zarządu (wysokość limitu określona w planie gospodarczym na dany
rok).
2. Wysokość limitu, określonego na podstawie ust.1, może ulec zmianie po przedstawieniu przez
Zarząd i zatwierdzeniu przez RN KSM zmiany planu gospodarczego na dany rok.
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3. Dofinansowaniu podlega wymiana stolarki tylko w lokalu mieszkalnym znajdującym się
w zasobach KSM, należącym do Użytkownika i tylko w razie wymiany stolarki drzwiowej
wraz z ościeżnicą.
4. Refundacja kosztów wymiany stolarki przysługuje przy pierwszej wymianie stolarki w lokalu
mieszkalnym użytkownika. Po upływie 15 lat od czasu pierwszej wymiany stolarki okiennej,
na którą było przyznane dofinansowanie (refundacja), może nastąpić ponowna kwalifikacja
wymiany stolarki wraz z częściową refundacją kosztów.

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

§3
Stolarka może być wymieniona zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu:
1.1 przez KSM na wniosek Użytkownika,
1.2 przez Użytkownika za zgodą KSM.
Wymiana stolarki, o której mowa w ust.1 możliwa jest jedynie pod warunkiem posiadania
wymaganych atestów na stolarkę, i zachowania dotychczasowych gabarytów, podziałów
kwater i kolorystyki oraz wyposażenia okien w nawiewniki – dobór ilości i rodzaju
nawiewników należy skonsultować z działem techniczno- inwestycyjnym i uzyskać pisemną
akceptację w tym zakresie.
2.1 Okna, drzwi balkonowe występujące w zewnętrznych ścianach budynku – kolor biały.
Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy wcześniej wymienione okna w danym lokalu są
w kolorze innym niż biały i w kosztach ich wymiany uczestniczyła już Spółdzielnia.
2.2 Drzwi wejściowe do lokalu mieszkalnego – kolor biały lub brązowy.
2.3 Okna muszą być wyposażone w nawiewniki, w zaakceptowanej przez Spółdzielnię
ilości i rodzaju.
Do rozliczeń kosztów wymiany stolarki przyjmuje się jako standard:
3.1 okna, drzwi balkonowe występujące w zewnętrznych ścianach budynku – wykonanie
w technologii z PCV lub drewna z funkcją rozszczelniania,
3.2 wraz z wymianą okna jest konieczna wymiana parapetu zewnętrznego,
3.3 drzwi wejściowe do lokalu mieszkalnego – wykonanie w technologii z drewna
lub metalowe z powłoką drewnopodobną (antywłamaniowe),
3.4 wraz z wymianą okien i drzwi balkonowych, niezbędne jest uzupełnienie wyprawy
tynkarskiej ościeży zewnętrznych wraz z malowaniem – dostosowanie do istniejącej
kolorystyki,
3.5 wraz z wymianą drzwi wejściowych do mieszkania, konieczna jest wymiana ościeżnicy
drzwiowej, niezbędne jest uzupełnienie wyprawy ościeży drzwiowych wraz z
malowaniem, od strony klatki schodowej, korytarza, galerii, dostosowanie do istniejącej
kolorystyki.
Standard stolarki określonej w ust.3 dotyczy wszystkich wniosków, związanych
z dofinansowaniem, a skierowanych do KSM po wejściu w życie niniejszego Regulaminu.
Jakiekolwiek zmiany i odstępstwa od ustaleń z ust. 2 i 3 wymagają pisemnej zgody KSM.
Zarząd może odmówić dofinansowania kosztów związanych z wymianą stolarki, jeżeli
nie spełnione są wymogi określone w ust. 2 i 3.
Kolejność realizacji wymian i dofinansowania jest zależna od dat wniosków kwalifikujących,
przy czym wymiany zakwalifikowane jako tryb awaryjny podlegają realizacji poza
kolejnością.

§4
1. Zwrot należności za stolarkę, wymienioną we własnym zakresie przez Użytkownika,
przysługuje temu Użytkownikowi lub spadkobiercom Użytkownika, posiadającym tytuł
prawny do lokalu mieszkalnego, stanowiącego masę spadkową w terminie zwrotu należności.
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2. Zwrot należności za stolarkę przysługuje w wysokości 20% w przypadku zbycia lokalu
mieszkalnego przez Użytkownika, który poniósł koszt wymiany, w szczególności poprzez
darowiznę, sprzedaż lub zamianę przed terminem zwrotu należności, z zastrzeżeniem ust. 3,
przy spełnieniu wszystkich wymogów oraz kryteriów zgodnie z zapisami niniejszego
Regulaminu.
3. W razie zbycia lokalu o którym mowa w ust. 2, przed faktyczną wymianą zakwalifikowanej
do wymiany stolarki, nowy Użytkownik lokalu może zwrócić się pisemnie do KSM o zmianę
Użytkownika w protokole kwalifikującym. Warunkiem koniecznym jest pisemne
oświadczenie o znajomości i akceptacji warunków niniejszego Regulaminu.
31 Zapisy ust. 2 i 3 nie dotyczą sytuacji, w której zbycie lokalu mieszkalnego przez
Użytkownika lokalu następuje na rzecz osoby bliskiej, w rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy
z dnia 15.12.2000 r. (Dz.U. nr 119 z 2003 r. poz. 1116 z późn. zmianami) o spółdzielniach
mieszkaniowych, tj. na rzecz zstępnych, wstępnych, rodzeństwa, dzieci rodzeństwa,
małżonka, osoby przysposabiającej i przysposobionej oraz osoby, która pozostaje faktycznie
we wspólnym pożyciu. W takim wypadku zwrot należności za stolarkę przysługuje nabywcy
lokalu w tej samej wysokości w jakiej przysługiwałby zbywcy.
4. Zwrot należności za stolarkę w pierwszej kolejności pokrywa ewentualne należności
Użytkownika względem KSM, wymagalne w terminie zwrotu należności. Jeżeli w terminie
zwrotu należności wszystkie zobowiązania względem KSM są uregulowane, należna kwota
zostanie wypłacona:
4.1 przelewem na rachunek bankowy Użytkownika,
4.2 w przypadku braku rachunku bankowego – w formie czeku bankowego.
II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
§5
Kwalifikacja stolarki i związany z tym sposób postępowania KSM:
1. Kwalifikacji stolarki do wymiany dokonuje Komisja na wniosek Użytkownika.
2. W skład Komisji wchodzą:
2.1 dwóch pracowników KSM, wyznaczonych przez Zarząd.
2.2 przedstawiciel RN KSM – w uzasadnionych przypadkach (na wniosek Zarządu lub
Użytkownika).
3. Komisja sporządza w obecności Użytkownika protokół kwalifikujący w 2 egzemplarzach
z których 1 egzemplarz otrzymuje Użytkownik mieszkania, a 1 egzemplarz KSM.
3.1 W protokole jest uwidoczniony tzw. nr ewidencyjny lokatora oraz kod lokalu (zgodnie
z danymi na rozliczeniu czynszowym).
3.2 W protokole są wymienione zakwalifikowane przez komisję do wymiany odpowiednie okna
i drzwi oraz ewentualne wskazanie trybu awaryjnego wymiany (w przypadku, kiedy stan
stolarki uniemożliwia korzystanie z lokalu, zgodnie z jego przeznaczeniem).
3.3 Użytkownik otrzymuje wraz z protokołem tekst Regulaminu, co potwierdza podpisem na
protokole.
3.4 Protokół musi zostać podpisany przez członków komisji i Użytkownika.
3.5 Na podstawie ww. protokołu jest sporządzony „wniosek kwalifikujący” w którym to KSM
wyraża zgodę na wymianę stolarki z częściową refundacją kosztów.
3.6 KSM może odmówić wydania zgody na wymianę stolarki z częściową refundacją kosztów
w następujących przypadkach:
3.6.1 w danym lokalu refundacja kosztów wymiany stolarki przez KSM miała już miejsce,
z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 Regulaminu.
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stolarka okienna została przez Użytkownika wymieniona bez sporządzenia protokołu
kwalifikującego.
4. Wniosek kwalifikujący zawiera nadany przez aplikację nr ewidencyjny.
4.1 Wniosek kwalifikujący zawiera kalkulację kosztową sporządzoną na podstawie protokołu
kwalifikującego oraz ryczałtowej ceny stolarki, która obowiązuje w dniu sporządzania
wniosku kwalifikującego.
4.2 Wniosek zawiera wyliczoną przez aplikację orientacyjną datę wypłaty na podstawie takich
danych jak:
4.2.1 Ilości złożonych wniosków kwalifikujących niezrealizowanych.
4.2.2 Kwoty limitu określonego w § 2 ust. 1.
4.2.3 Do wyliczeń kwoty limitu na kolejne lata będzie uwzględniana kwota limitu
obowiązująca w dniu sporządzania wniosku.
4.2.4 Wyliczona orientacyjna data wypłaty zwrotu należności może ulec zmianie ze
względu na konieczność realizacji wniosków zakwalifikowanych do realizacji
w trybie awaryjnym, zmianę planu gospodarczego.
4.3 Wniosek kwalifikujący daje Użytkownikowi możliwość wyboru, kto wykona wymianę
stolarki:
4.3.1 Wykonawca.
4.3.2 Usługobiorca.
4.4 W przypadku kwalifikacji wymiany stolarki do realizacji w trybie awaryjnym szczegółowe
warunki realizacji wymiany, sposób i wysokość pokrywania kosztów realizacji określa
Zarząd Spółdzielni w ustalony przez siebie sposób z tym, że warunki dofinansowania nie
mogą być korzystniejsze
dla Użytkownika niż zwykłe, określone w niniejszym
Regulaminie.
4.5 Wniosek kwalifikujący musi być podpisany przez Użytkownika.
4.6 Użytkownik po zaakceptowaniu wniosku kwalifikującego otrzymuje dofinansowanie od
KSM w wysokości 50% poniesionych nakładów.
4.7 Wniosek kwalifikujący zawiera wykaz niezbędnych dokumentów, które będą wymagane
przez KSM, przy rozliczeniu końcowym w przypadku wymiany stolarki przez Użytkownika:
4.7.1 Protokół kwalifikujący.
4.7.2 Podpisany wniosek kwalifikujący przez Użytkownika.
4.7.3 Faktura zakupu stolarki wystawiona na Użytkownika, który podpisał wniosek
kwalifikujący (jeżeli adres zamieszkania Użytkownika jest inny niż lokalu, w którym
była wymieniona stolarka, w opisie usługi musi być wymieniony adres tego lokalu,
jako miejsce wymiany stolarki).
4.7.4 Protokół odbioru wymienionej stolarki podpisany przez Komisję w składzie
określonym w ust. 2 oraz Użytkownika.
4.8 Dla wszystkich wniosków o wymianę stolarki, które zostały złożone w KSM przed
wejściem w życie tego Regulaminu, funkcję wniosku kwalifikującego spełnia pisemna
zgoda KSM na wymianę stolarki z częściową refundacją kosztów.
4.9 O wszelkich zmianach danych i ustaleń, zawartych w podpisanym przez Użytkownika
wniosku kwalifikującym, powinien on poinformować KSM pisemnie. Zmiana wymaga
akceptacji KSM, która z uzasadnionych przyczyn może jej odmówić.
3.6.2

§6
Za pomocą aplikacji określane i wyliczane są następujące dane:
1. Wyliczenie należnej kwoty, za stolarkę wymienioną przez KSM (Wykonawcę).
2. Wyliczenie należnej kwoty, za stolarkę wymienioną przez Użytkownika (Usługobiorcę) –
dofinansowanie przez KSM.
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3. Wartość stolarki, która ma być dofinansowana przez KSM, jest wyliczana na podstawie
ryczałtowych cen stolarki, obowiązujących w dniu sporządzania dokumentu weryfikującego.
4. Wyliczenie średniej ceny ryczałtowej poszczególnych typów stolarki w okresach, w których KSM
nie miała podpisanej umowy na wymianę stolarki (brak cen ryczałtowych w okresie) jako:
4.1 Kwota określona w ust. 4 jest liczona jako średnia arytmetyczna z cen ryczałtowych
obowiązujących w okresach występujących przed i po okresie w którym to KSM nie miała
podpisanej umowy(umów) z Wykonawcą (Wykonawcami), montującym poszczególny typ
stolarki w zasobach KSM.
4.2 Kwota wyliczona w pkt 4.1 jest traktowana jako cena ryczałtowa.
4.3 Ryczałt dla stolarki wymienionej na stolarkę z PCV w okresie przed 01.10.2005 r. jest
określony w wysokości tożsamej jak w roku 2005 od 1 października.
5. Do rozliczeń z użytkownikiem (kwota wyliczona w dokumencie weryfikującym, wewnętrznym)
jako cena stolarki podlegającej wymianie, przyjmowana jest mniejsza z poniżej wymienionych
kwot:
5.1 Kwoty określonej na przedłożonej prawidłowej fakturze zakupu stolarki przez
Użytkownika.
5.2 Ceny ryczałtowej dotyczącej danego rodzaju stolarki, obowiązującej w KSM w dniu
określonym na fakturze wymienionej w pkt 5.1.
6. Obliczenie orientacyjnego terminu wypłaty.
7. „Kolejkowanie” – nadawanie wnioskom kwalifikującym nr ewidencyjnych.
8. Obliczenie ogólnej wartości wszystkich wprowadzonych do aplikacji wniosków.
§7
Za pomocą aplikacji są wystawiane (generowane) takie dokumenty jak (dokumenty opisane w § 5):
1.
2.
3.
4.

Protokół kwalifikujący (§5 ust. 3).
Wniosek kwalifikujący (§5 ust. 4).
Dokument weryfikujący wewnętrzny.
Dyspozycja wypłaty.
§8

Do obowiązków KSM należy:
1. Wyznaczenie pracowników zatrudnionych w KSM, którzy będą uczestniczyć w komisjach
zgodnie z § 5 ust. 2.
2. Prowadzenie do aplikacji wszystkich wniosków o wymianę stolarki, które zostały złożone w KSM
przed datą wejścia w życie niniejszego Regulaminu wg następujących zasad:
2.1 Wszystkim dotychczas złożonym protokołom z przeglądu lokali kwalifikujących stolarkę
do wymiany, zostanie nadany nr ewidencyjny (zgodnie z §5 ust. 4).
2.2 Wprowadzenie ryczałtowych cen odpowiednich elementów stolarki i okresów ich
obowiązywania w KSM.
2.3 Jeżeli Użytkownik nie dostarczył faktury zakupu wymienionej stolarki we własnym
zakresie lub koszt wymiany nie daje się na jej podstawie jednoznacznie określić, KSM
zastrzega sobie prawo indywidualnej wyceny wymienionej stolarki lub jest mu wypłacana
najniższa z cen ryczałtowych obowiązująca od daty podpisania protokołu kwalifikującego,
do daty wystawienia dokumentu weryfikującego.
3. Prowadzenie „Rejestru stolarki okiennej i drzwiowej” i chronologiczne ewidencjonowanie w nim
wniosków kwalifikujących i protokołów wymienionych w pkt 2.1 wg nadanych im nr
ewidencyjnych (zgodnie z §5 ust. 4.).
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4. Zabezpieczenie w rocznych planach finansowych (fundusz remontowy) środków na wymianę
stolarki w wysokości wynikających z możliwości finansowych KSM.
5. Coroczne przeprowadzanie przetargów w celu ustalenia najlepszych cen za poszczególne
elementy stolarki (okna, drzwi balkonowe, drzwi wejściowe itp.) występujące w zasobach KSM –
stanowiących następnie ceny ryczałtowe.
6. Dokonywanie technicznego odbioru stolarki od Wykonawcy i Usługobiorcy, sporządzanie
protokołów odbioru wraz z akceptacją i ewentualnym zastrzeżeniami użytkowników w terminie
14 dni od daty zgłoszenia.
7. Ostateczne rozliczenie się z Użytkownikiem z kosztów wymiany zgodnie z Regulaminem.
8. W przypadku realizacji wymiany stolarki przez KSM, obsługa gwarancyjna będzie realizowana
przez KSM (warunki tożsame z warunkami gwarancyjnymi Wykonawcy).
III. REGULACJE WYMIANY NADZWYCZAJNEJ STOLARKI NA WYPADEK
KONIECZNOŚCI WYMIANY PODCZAS REALIZACJI DOCIEPLENIA BUDYNKU
§ 81
1. W przypadku realizacji docieplenia budynku, związanej z koniecznością przebudowy ścianek
balkonowych/loggii, przy ujawnieniu potrzeby lub celowości wymiany okna lub drzwi
balkonowych, stosuje się następujące zasady dofinansowania:
1.1.
1.2.

1.3.

Spółdzielnia pokrywa tymczasowo koszt wymiany okna lub drzwi balkonowych w całości.
Użytkownik dokonuje spłaty na rachunek KSM kwoty 50% kosztu realizacji wymiany. Na
wniosek Użytkownika lokalu dopuszcza się możliwość spłaty w ratach. Decyzję o ilości
rat (max. 12) podejmuje Zarząd, przy uwzględnieniu sytuacji finansowej Użytkownika
lokalu w którym następuje wymiana.
Zapisy rozdziału II POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE stosuje się odpowiednio
z dostosowaniem do specyfiki wymiany nadzwyczajnej.

IV. REGULACJE MONTAŻU NAWIEWNIKÓW W ISTNIEJACYCH OKNACH LOKALU
MIESZKALNEGO W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI
§ 82
1. W przypadku, gdy stolarka okienna, została wymieniona w okresie do dnia 25.02.2013 r. (uchwała
Rady Nadzorczej nr 8/2013) i w stolarce nie zostały wbudowane nawiewniki okienne, stosuje się
następujące zasady dofinansowania:
1.1. Na pisemny wniosek użytkownika lokalu o montaż nawiewników przez Spółdzielnię lub
przez Użytkownika lokalu we własnym zakresie, Spółdzielnia pokrywa 50% kosztów
montażu, jednak nie więcej niż 50% kosztów wyliczonych przez aplikację wg
ryczałtowych cen stolarki KSM na dzień sporządzenia dokumentu weryfikującego.
1.2. Komisja z ramienia Spółdzielni sporządza w obecności Użytkownika lokalu protokół
kwalifikujący w 2 egzemplarzach z których jeden otrzymuje Użytkownik lokalu, a 1
egzemplarz KSM. Na bazie protokołu sporządza się wniosek kwalifikujący i kolejno
dokument weryfikujący.
1.3. Spółdzielnia zamontuje nawiewniki po wpłacie Użytkownika w wysokości 50% kwoty
montażu na rachunek KSM, wyliczonej przez aplikację wg ryczałtowych cen stolarki KSM
na dzień sporządzenia dokumentu weryfikującego.
1.4. Zapisy rozdziału II POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE stosuje się odpowiednio
z dostosowaniem do specyfiki montażu nawiewników.
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V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§9
Do obowiązków Użytkownika należy:
1. Zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
2. Złożenie wniosku o wymianę stolarki.
3. Udostępnienie lokalu w celu dokonania przez KSM:
3.1 Ustalenia i zakwalifikowania odpowiednich elementów stolarki do wymiany.
3.2 Komisyjnego odbioru wymienionej stolarki.
4. Udostępnienie lokalu wykonawcy w celu wykonania robót związanych z wymianą stolarki.
5. W przypadku wymiany stolarki na zlecenie Użytkownika bezzwłoczne złożenie w sekretariacie
KSM dokumentów określonych w § 5 pkt 4.9.
6. Wywiezienie zdemontowanej starej stolarki poza teren KSM i jej utylizacja na swój koszt lub
poniesienie kosztów wywiezienia i utylizacji starej stolarki przez KSM (zgłoszenie w dziale
administracji).
7. Informowanie KSM o wszelkich okolicznościach, mających wpływ na prawa i obowiązki
Użytkownika i KSM, wynikające z niniejszego Regulaminu.
8. Obowiązkiem Użytkownika jest bieżąca konserwacja i ewentualna naprawa wymienionej stolarki
po okresie gwarancyjnym.
§ 10
Tekst jednolity „Regulaminu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Karpackiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Bielsku-Białej uchwalony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu
………………………… uchwałą Rady Nadzorczej nr ………………………………..

Sekretarz Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

……………………………

………………………………………
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