
 
REGULAMIN WYMIANY ZEWNĘTRZNEJ  

STOLARKI OKIENNEJ I ZASADY JEJ FINANSOWANIA  
w lokalach mieszkalnych w zasobach 

 Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
 
 

Dział I 
 Postanowienia ogólne  

 
§ 1 

 
1. Niniejszy Regulamin dotyczy wymiany stolarki okiennej i zasad jej finansowania 

w zasobach HGSM. 
2. Regulamin ma zastosowanie do lokali mieszkalnych zajmowanych przez 

użytkowników, którzy spełniają następujące warunki:  
a) posiadają spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu 

mieszkalnego, 
b) są członkami oraz posiadają nieprzerwanie członkostwo w HGSM, 
c) są najemcami lokali mieszkalnych w zasobach HGSM, 
d) nie zalegają w opłatach z tytułu należności czynszowych oraz innych opłat na 

rzecz Spółdzielni.  
 

§ 2 
 
1. Dofinansowanie stolarki okiennej w zasobach HGSM pokrywa sie z funduszu 

remontowego, gdzie środki pochodzą z pozostałej działalności gospodarczej 
Spółdzielni, przeznaczonego na „sfinansowanie remontów zasobów mieszkaniowych 
Spółdzielni oraz dofinansowanie wymiany stolarki okiennej”, nie pokrywanych 
wpłatami lokatorów.  

2. O wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie każdorazowo decyduje 
Rada Nadzorcza HGSM przy uchwalaniu „Planu gospodarczo-finansowego 
Spółdzielni” na dany rok.   

3. Dofinansowanie stolarki okiennej może być przyznane tylko jeden raz dla danego 
lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ust. 2 pkt. a i c, niezależnie od tego, komu 
przysługiwał lub przysługuje tytuł prawny do lokalu.  

4. Dofinansowanie stolarki okiennej przysługuje członkowi raz, bez względu na ilość 
posiadanych mieszkań w zasobach HGSM. Skorzystanie z dofinansowania przez 
Spółdzielnię do wymiany stolarki okiennej, wyklucza możliwość ubiegania się  
o ponowne dofinansowanie w przyszłości. 

5. Dofinansowanie stolarki okiennej przekazywane jest użytkownikom, o których mowa  
w § 1 ust. 2 pkt. b i c w następujący sposób: 
a) kwota do 1000,00 zł – przeksięgowanie na poczet należności czynszowych, 
b) kwota od 1001,00 zł – przekazywana jest na rachunek bankowy użytkownika,  

6. Dofinansowanie stolarki okiennej nie wypłaca się użytkownikowi, u którego powstało 
w trakcie realizacji wniosku zadłużenie w opłatach czynszowych. W takim 
przypadku, z kwoty należnego dofinansowania w pierwszej kolejności pokrywa się  
powstałe zadłużenie wraz z wynikającymi z niego odsetkami. Pozostała kwota 
przekazywana jest użytkownikowi zgodnie z zapisami § 2 ust. 5.  
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Dział II  
Zasady ogólne wymiany  

 

§ 3 
 

1. Użytkownik lokalu, o którym mowa  w § 1 ust. 2 pkt. b i c składa pisemny wniosek 
w sprawie wymiany stolarki okiennej. We wniosku określa, czy wymiana stolarki 
okiennej nastąpi za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm, które podpisały 
stosowne umowy z HGSM, czy też przez firmę wybraną przez użytkownika lokalu.  

2. Złożony wniosek otrzymuje kolejny numer i zostaje wciągnięty na listę wniosków 
przeznaczonych do realizacji. Realizacja wniosku następuje wg. kolejności 
zgłoszenia.  

3. Jeżeli użytkownik na dzień składania wniosku posiada zaległość finansową wobec 
Spółdzielni: 
a) Wniosek nie będzie rozpatrzony, 
b) Po uregulowaniu zaległości z tytułu opłat czynszowych, użytkownik będzie 

zobowiązany do ponownego wystąpienia z wnioskiem, który będzie realizowany 
zgodnie z kolejnością wpływających wniosków.  

4. Użytkownik lokalu otrzymuje potwierdzenie zarejestrowania wniosku wraz 
z podaniem numeru w rejestrze.  

5. Komisja techniczna Spółdzielni ustala termin przeglądu stolarki okiennej w celu 
określenia zasadności wymiany. 

6. W przypadku stwierdzenia przez komisję techniczną, że stolarka okienna wymaga 
wymiany ze względu na stan techniczny jej wymiana następuje zgodnie z Kodeksem 
cywilnym. W takim przypadku postanowienia niniejszych zasad nie mają 
zastosowania.  

7. W przypadku stwierdzenia przez komisję techniczną, że stolarka okienna nadaje się 
do naprawy lecz może zostać wymieniona w ramach podniesienia standardu lokalu 
następuje przekazanie wniosku do realizacji zgodnie z niniejszymi zasadami. 
W takim przypadku mają zastosowanie postanowienia  niniejszego regulaminu. 

 
§ 4 

 
1. Przedstawiciel firmy dokonującej wymiany stolarki okiennej ustala termin wizji 

lokalnej w celu określenia wymiarów oraz typu okien przeznaczonych do wymiany. 
2. Składający wniosek otrzymuje pisemną informację od przedstawiciela firmy n/t 

kosztów wymiany. 
3. Realizacja wniosku uzależniona jest od dokonania jednorazowej wpłaty wyliczonych 

kosztów. 
4. Przedstawiciel firmy dokonującej wymiany ustala z wnioskodawcą termin wymiany, 

oraz warunków gwarancji. Po dokonaniu wymiany wnioskodawca otrzymuje komplet 
materiałów dotyczących sposobu użytkowania okien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REGULAMIN WYMIANY ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ I ZASADY JEJ FINANSOWANIA  
w lokalach mieszkalnych w zasobach  Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 523/2012/41 w dniu 14.11.2012r. 

 
 

 

3 

 
Dział III 

 Zasady finansowania  
 

A. Członkowie Spółdzielni 
 

§ 5 
 

1. Spółdzielnia dofinansowuje wymianę stolarki okiennej w wysokości 50% kosztów 
stolarki w skład której wchodzi : łącznik, obniżenie, poszerzenie. Wysokość refundacji 
dla osób wymieniających okna we własnym zakresie i na własny koszt za 
pośrednictwem firm zewnętrznych nie może być wyższa od cennika firm, z którymi 
Spółdzielnia ma zawartą Umowę na roboty budowlano—montażowe. 

2. Członek Spółdzielni pokrywa 50% kosztów stolarki okiennej, 100% kosztów jej 
montażu oraz 100% kosztów wymiany parapetów zewnętrznych i wewnętrznych.  

3. Po dokonaniu wymiany stolarki okiennej dofinansowanie nastąpi po odbiorze 
technicznym przez upoważnionego pracownika Spółdzielni. 

4. Koszt wymiany stolarki okiennej, określa się na dzień dokonanej wymiany stolarki 
okiennej wg obowiązujących cen.  

5. Po dokonaniu wymiany stolarki okiennej i rozliczeniu kosztów z tym związanych 
wnioskodawcy zostaje wystawiona faktura VAT.  

6. Członek Spółdzielni spełniający wymogi Działu II może dokonać wymiany stolarki 
okiennej poza kolejnością w przypadku pokrycia kosztów wymiany w 100%.  

 

B. Najemcy 
 

§ 6  
 

1. Spółdzielnia dofinansowuje wymianę stolarki okiennej w wysokości 20% kosztów 
stolarki w skład której wchodzi: łącznik, obniżenie, poszerzenie. Wysokość refundacji 
dla osób wymieniających okna we własnym zakresie i na własny koszt za 
pośrednictwem firm zewnętrznych nie może być wyższa od cennika firm, z którymi 
Spółdzielnia ma zawartą Umowę na roboty budowlano—montażowe. 

2. Najemca pokrywa 80% kosztów stolarki okiennej, 100% kosztów jej montażu oraz 
100% kosztów wymiany parapetów zewnętrznych i wewnętrznych.  

3. Po dokonaniu wymiany stolarki okiennej i rozliczeniu kosztów, z tym związanych 
wnioskodawcy zostaje wystawiona faktura VAT.  

4. Po dokonaniu wymiany stolarki okiennej przedmiotowe dofinansowanie nastąpi po 
odbiorze technicznym przez pracownika Spółdzielni.  

5. Koszt wymiany stolarki okiennej, określa się na dzień dokonanej wymiany stolarki 
okiennej wg obowiązujących cen.  

6. Najemca lokalu spełniający wymogi Działu II może dokonać wymiany stolarki 
okiennej poza kolejnością w przypadku pokrycia kosztów wymiany w 100%.  

 

Warunki techniczne 
 

§ 7 
 

Warunkiem wyceny stolarki okiennej jest spełnienie następujących kryteriów: 
1. Stolarka okienna przeznaczona do montażu posiada wszelkie wymagane prawem 

atesty i certyfikaty. 
2. Wszystkie elementy stolarki okiennej (w tym kolorystyka) posiadają gwarancję 

producenta, którą wnioskodawca otrzymuje po zamontowaniu okien.  
3. Funkcje okna uzależnione są od jego typu. Wkład szybowy posiada współczynnik 

przenikalności cieplnej K nie większy niż 1,1.  
4. Spółdzielnia nie dokonuje wymiany parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, ich 

wymiana może nastąpić w drodze indywidualnej umowy pomiędzy zainteresowanym 
a firmą dokonującą wymiany.  
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5. Montowana stolarka okienna zarówno drewniana jak i PCV winna być wyposażona 
w nawiewniki powietrza.  

6. W montowanej stolarce okiennej musi być zachowana kolorystyka i kształt 
dotychczasowej stolarki okiennej, a jej zmiana powoduje utratę uprawnienia 
do otrzymania dofinansowania. 

7. Stolarka okienna w lokalach mieszkalnych usytuowanych w nieruchomościach 
objętych nadzorem Konserwatora Zabytków, w której dokonywana jest jej wymiana 
należy bezwzględnie dokonać jej odtworzenia historycznego kształtu, rozmiaru, 
podziału, koloru i materiału. 

 
Wymiana stolarki okiennej we własnym zakresie 

 
§ 8 

 
1. Za zgodą Spółdzielni, po zakwalifikowaniu stolarki okiennej do wymiany i na 

warunkach określonych przez Spółdzielnię, użytkownik może wymienić stolarkę 
okienną we własnym zakresie. Po zakończeniu robót, użytkownik jest zobowiązany 
do niezwłocznego zgłoszenia (nie później niż do 14 dni) wykonanych robót spółdzielni 
w celu dokonania komisyjnego odbioru technicznego. 

2. Użytkownik powinien przekazać do Spółdzielni kserokopię faktury za wymianę 
stolarki okiennej z załącznikiem, który ma zwierać szczegółową specyfikację okien 
z ich ceną oraz dokument potwierdzający wprowadzenie stolarki okiennej do obrotu 
zgodnie z przepisami ( wymóg art. 10 Prawa budowlanego). 

 

Warunki ogólne przy wymianie stolarki okiennej we własnym zakresie 
 

§ 9 
 

1. Roboty powinny być wykonane bezwzględnie : 
a) zgodnie z przedłożoną dokumentacją techniczną (aprobata techniczna ITB) 

stwierdzającą przydatność do stosowania w budownictwie, 
b) zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
c) na własny koszt i ryzyko, 
d) pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane lub inne, 

wynikające z obowiązujących przepisów branżowych. 
2. Użytkownik, posiadający zgodę Spółdzielni i  dokonujący wymiany stolarki okiennej 

we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest przez Spółdzielnię do: 
a) zachowania ciszy i spokoju między godziną 22.00 a 6.00, 
b) wykonania głośnych prac jedynie w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 19.00, 
c) utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach wspólnego użytku (klatki 

schodowe, windy, korytarze piwniczne i inne pomieszczenia wspólne), 
d) wywozu na własny koszt gruzu i innych odpadów powstałych w wyniku 

przeprowadzonych prac, naprawy lub wyrównania szkód spowodowanych przez 
firmę dokonującą wymiany stolarki okiennej wynikłych w czasie prowadzenia robót, 

e) przywrócenie kolorystyki ościeży zewnętrznych (po naprawieniu ubytków tynku), 

  

Zasady końcowe 
 

§ 10  
 

Prawo do dofinansowania stolarki okiennej przechodzi na spadkobierców, 
obdarowanych, a także zachowuje je osoba, która przekazała posiadane prawo do lokalu 
mieszkalnego na rzecz Spółdzielni przy czym posiada inne prawo w zasobach HGSM, 
o którym mowa w § 1 ust. 2. 
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§ 11 
 

1. W przypadkach dotyczących zdarzeń losowych takich jak: pożar, wybuch gazu, 
klęski żywiołowe, katastrofy, Spółdzielnia zleci wykonanie wymiany stolarki okiennej 
na koszt Spółdzielni przyjmując rozliczenie z ubezpieczycielem.  

2. W przypadkach losowych użytkowników, o których mowa  w § 1 ust. 2, Zarząd 
HGSM może odstąpić od niektórych postanowień niniejszego regulaminu. 

 

§ 12 
 

1. Zasady refundacji kosztów stolarki okiennej określone w niniejszym regulaminie nie 
dotyczą Wnioskodawców, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami lokalu 
mieszkalnego. Właściciele lub współwłaściciele lokalu mieszkalnego dokonują 
wymiany stolarki okiennej we własnym zakresie i na własny koszt. 

2. Wnioskodawców, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, z uwagi na udział 
w nieruchomości wspólnej związany z odrębna własnością lokalu mieszkalnego, 
w którym zamierzają dokonać wymiany zewnętrznej stolarki okiennej, wiążą jednak 
postanowienia regulaminu w części dotyczącej warunków technicznych wymiany 
stolarki okiennej w zasobach HGSM. 

3. W przypadku złożenia wniosku o wyodrębnienie lokalu mieszkalnego z zasobów 
HGSM, po dokonaniu w nim wymiany zewnętrznej stolarki okiennej na zasadach 
określonych w niniejszym regulaminie i  skorzystaniu z dofinansowania, zarząd 
zobowiązany jest dokonać rozliczenia dokonanych  przez Wnioskodawcę wpłat 
na fundusz remontowy HGSM i wypłaconego dofinansowania. 

4. Przed zawarciem umowy notarialnej o przeniesienie prawa odrębnej własności 
na rzecz Wnioskodawcy, nierozliczona kwota udzielonego dofinansowania 
na wymianę zewnętrznej stolarki okiennej podlega jednorazowej wpłacie na konto 
HGSM   

 

§ 13 
 

1. Niniejszy „Regulamin wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i zasady jej 
finansowania w lokalach mieszkalnych w zasobach HGSM” wchodzi w życie z dniem 
uchwalenia. 

2. Regulamin został przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 523/2012/41 w dniu 
14.11.2012r. i podpisany. 

3. Z chwilą wejścia w życie niniejszego „Regulamin wymiany zewnętrznej stolarki 
okiennej i zasady jej finansowania w lokalach mieszkalnych w zasobach HGSM”, traci 
moc dotychczas obowiązujący Regulamin przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej 
Nr 382/2010/51 w dniu 17.12.2010r.  

       

 
 
 
Sekretarz RN       Przewodniczący RN 


