
 
 

 

REGULAMIN PROGRAMU  

BEZZWROTNYCH DOFINANSOWAŃ LPEC S.A.  

na rok 2022 

 

Regulamin dotyczy programu bezzwrotnych dofinansowań mających na celu dofinansowanie 

przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej zgodnie z Art. 15a pkt 1 

Ustawy z dnia 20 maja 2016 o efektywności energetycznej. Program ma za zadanie ułatwić 

realizację obowiązku wynikającego z ustawy dla przedsiębiorstwa energetycznego oraz 

uatrakcyjnić efektywne formy ogrzewania lub pozyskiwania ciepłej wody użytkowej  dla 

odbiorcy końcowego. Efektem programu jest oszczędność energii. W ramach Programu 

dofinansowań planujemy w roku 2022 uzyskać oszczędność energii w wysokości 20 toe. 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:  

Beneficjent programu - beneficjentem programu jest odbiorca końcowy, który zdecyduje się 

na wymianę urządzeń lub instalacji do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody 

użytkowej lub na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej i otrzyma na to dofinansowanie; 

Efektywność energetyczna - stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego 

obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub 

eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, 

albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu; 

Energia finalna - energia lub paliwa w rozumieniu art.3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. - Prawo energetyczne, dostarczone odbiorcy końcowemu; 

Odbiorca końcowy - odbiorcę końcowego w rozumieniu art.3 pkt 13a ustawy Prawo 

energetyczne, czyli odbiorcę dokonującego zakupu paliw lub energii na własny użytek; do 

własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej magazynowania lub 

zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz paliw 

gazowych zakupionych w celu ich zużycia na potrzeby przesyłania, dystrybucji, 

magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji skroplonego 

gazu ziemnego;  

Organizator programu - organizatorem programu jest Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej Spółka Akcyjna  

Program dofinansowań - program opisany w Art. 15a Ustawy o efektywności energetycznej 

Toe tona oleju ekwiwalentnego - równoważnik jednej tony ropy naftowej o wartości opałowej 

równej 41 868 kJ/kg 

 

1. Okres obowiązywania Programu styczeń - grudzień 2022. 

2. Zakładana wielkość oszczędności na rok 2022 - 20 toe. 

3. Program kierowany jest do odbiorców końcowych, planujących wymianę urządzeń lub 

instalacji służących do celów ogrzewania lub przygotowywania ciepłej wody lub 

planujących przyłączenie się do miejskiej sieci ciepłowniczej.  



4. Odbiorca końcowy zgłaszający się do organizatora programu w celu wymiany 

urządzeń  (w odpowiedzi na prowadzone akcje marketingowe Organizatora programu) 

lub w celu przyłączenia do sieci, jest weryfikowany przez Dział RZ pod kątem 

możliwości technicznych i prawnych, oraz przez Dział EN pod kątem możliwych 

oszczędności energii. 

5. Warunkiem realizacji Programu jest pozytywna weryfikacja określona w pkt.4. 

6. Pozytywna weryfikacja prowadzi do podpisania umowy. 

7. Odbiorca końcowy przystępujący do Programu jest zobowiązany do złożenia 

oświadczenia o  realizacji zadań objętych programem oraz upoważnienia 

Organizatora programu do wykorzystania uzyskanych oszczędności energii dla celów 

realizacji obowiązku wynikającego z Ustawy o efektywności energetycznej. 

8. Po wykonaniu zadań objętych Programem, Organizator programu weryfikuje 

zakończenie realizacji. 

9. Realizacja zadania skutkuje wypłatą wartości równoważnej minimalnie 50% 

osiągniętej oszczędności wartość opłaty zastępczej z roku 2022 pomnożona przez 

ilość toe wyznaczoną w oparciu o zapisy Art.15a pkt 3 Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. 

o efektywności energetycznej, wypłaconej w formie bezzwrotnego dofinansowania. 

10. Umowy zawarte z odbiorcami końcowymi są przechowywane dla celów kontrolnych 

przez 5 lat od dnia upływu terminu rozliczenia wykonania obowiązku o którym mowa 

w art.10 ust.1, określonego w art. 16 ust.1.   



 
 

Załącznik nr 1 

 

 

Umowa bezzwrotnego dofinansowania nr……/2022 

 

Zawarta dnia…………., pomiędzy: 

Lubelskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna, z siedzibą w Lublinie, 

ul. Puławska 28, 20-822 Lublin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział 

Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod nr KRS 0000492350, REGON: 430980913, NIP: 

712-01-50-496, wysokość kapitału zakładowego 87 879 240,00 PLN (wpłacony w całości), 

zwaną dalej „Organizatorem”, reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

a 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. zwanym dalej „Beneficjentem”, reprezentowanym przez 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja inwestycji polegającej na: ……….(opis inwestycji , 

adres, zakres)………………………………………………………………………………………….. 

2. W ramach Programu bezpłatnych dofinansowań na rok 2022, Organizator zobowiązuje 

się do wypłaty bezzwrotnego dofinansowania do inwestycji określonej w pkt.1 

w wysokości równoważnej …………………..% osiągniętej oszczędności wyliczonej 

jako wartość opłaty zastępczej z roku 2022 pomnożona przez ilość toe wyznaczoną 

w oparciu o zapisy Art.15a pkt 3 Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności 

energetycznej. 

3. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji inwestycji określonej w ust.1, w terminie….. 

4. Wypłata bezzwrotnego dofinansowania nastąpi w terminie 14 dni po zakończeniu 

inwestycji. 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron, a uniemożliwiających 

realizację inwestycji umowa ulega rozwiązaniu z dniem poinformowania Organizatora 

o zaistnieniu przyczyn uniemożliwiających realizację inwestycji. 

6. Beneficjent upoważnia i udziela nieodwołalnego pełnomocnictwa 

Organizatorowi do wykorzystania uzyskanych oszczędności energii dla celów 

realizacji obowiązku wynikającego z Ustawy o efektywności energetycznej 

w imieniu i na rzecz Organizatora. 



7. Organizator i Beneficjent oświadczają, że – w związku z zawarciem Umowy – 

znają wynikające z przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO, Dziennik 

Urzędowy UE z dnia 4 maja 2016 r., L 119), obowiązki ochrony i zabezpieczenia 

danych osobowych, jakie zostaną udostępnione w związku z realizacją niniejszej 

Umowy oraz zobowiązują  się do ich realizacji i współpracy przy ich realizacji 

przez każdą ze stron z osobna w stosunku do wszelkich osób biorących udział 

w realizacji umowy na jej rzecz.  

 

 

 

Organizator         Beneficjent  

……………..        …………….. 

        


