
Regulamin 

Programu Bezzwrotnych Dofinansowań,  

realizowany przez  

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” sp. z o.o. w Kwidzynie 

Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania dotacji celowej w ramach Programu bezzwrotnych 

dofinansowań, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” sp. z o.o. w Kwidzynie 

(dalej jako „PEC” lub „Spółka”) zgodnie z zapisami art. 15a ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności 

energetycznej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2166, z późn. zm.) 

CEL PROGRAMU DOFINANSOWAŃ: 

 Program bezzwrotnych dofinansowań (dalej jako „Program”) realizowany przez „PEC” sp. z o.o. 

w Kwidzynie ma na celu współfinansowanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności 

energetycznej, polegających na wymianie lub budowie urządzeń służących do celów ogrzewania lub 

przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

§1 Podstawy prawne i definicje ogólne 

1. Podstawy prawne realizacji Programu bezzwrotnych dofinansowań stanowią: 

a) Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (tekst jedn. Dz. U z 2021 r. poz. 

2166, z późn. zm.), 

b) Ustawa  z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 

z późn. zm.), 

c) Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wartości 

referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie 

efektywności energetycznej oraz w sprawie sposobu obliczania tych wartości (tekst jedn. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 2172). 

2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 

a) Odbiorca końcowy –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; 

b) Organizator Programu- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” sp. z o.o. w Kwidzynie; 

c) Efektywność energetyczna stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, 

urządzenia lub instalacji w typowych warunkach ich użytkowaniu lub eksploatacji, do ilości 

zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku 

wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu; 

d) Audyt efektywności energetycznej – opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz 

określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz 

przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzenia 

technicznego lub instalacji a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do 

uzyskania oszczędności energii; 

e) Oszczędność energii – ilość energii stanowiącą różnicę między energią potencjalnie zużytą 

przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację w danym okresie, przed zrealizowaniem 

jednego lub kilku przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, a energią 



zużytą przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację w takim samym okresie, po 

zrealizowaniu tych przedsięwzięć i po uwzględnieniu znormalizowanych warunków 

zewnętrznych wpływających na zużycie energii; 

f) Energia finalna – energię przetworzoną w dowolnej postaci, dostarczoną odbiorcy 

końcowemu; 

g) Tona oleju ekwiwalentnego (toe) – równoważnik jednej tony ropy naftowej o wartości 

opałowej równej 41 868 kJ/kg; 

h) Miejska siec ciepłownicza (m.s.c.) – instalację rurociągów służącą do przesyłania ciepła 

zlokalizowaną na terenie miasta Kwidzyna i należącą do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 

„PEC” sp. z o.o. w Kwidzynie. 

 

§2 Grupa odbiorców końcowych 

 

1. O dotację będącą przedmiotem Programu mogą się ubiegać następujący odbiorcy końcowi:  

a) osoby fizyczne, 
b) osoby prawne, 
c) wspólnoty mieszkaniowe 
- posiadające tytuł prawny do nieruchomości wynikający z prawa własności lub prawa 
użytkowania wieczystego, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dotacja nie przysługuje odbiorcom końcowym planującym przyłączenie i pobór ciepła z m.s.c. 

do obiektów nie oddanych do użytkowania, będących w budowie oraz położonych poza 

terenem miasta Kwidzyna lub poza zasięgiem funkcjonowania miejskiej sieci ciepłowniczej. 

 

§3 Rodzaje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej 

 

1. W ramach Programu współfinansowane będą przedsięwzięcia służące poprawie efektywności 

energetycznej, polegające na wymianie lub budowie urządzeń służących do celów ogrzewania 

lub przygotowania ciepłej wody użytkowej na urządzenia służące do celów ogrzewania lub 

przygotowania ciepłej wody użytkowej charakteryzujące się wyższą klasą efektywności 

energetycznej, takie jak: 

a) Węzły cieplne kompaktowe z obudową, 

b) Węzły cieplne kompaktowe bez obudowy. 

2. Dofinansowaniem objęte są wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe i montowane po raz 

pierwszy. 

3. Program obejmuje wymianę lub budowę urządzeń wyłącznie w istniejących budynkach 

przeznaczonych w całości lub części na cele mieszkaniowe. 

4. Budowa instalacji odbiorczej wewnątrz budynku nie stanowi przedmiotu dofinansowania. 

 

§4 Warunki i sposób skorzystania z dofinansowań 

 

1. Warunkiem przyznania dotacji w ramach Programu jest złożenie pisemnego wniosku 

o  dofinansowanie (według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu) 

i  podpisanie umowy o dofinansowanie (według wzoru określonego w §7 niniejszego 

Regulaminu), a także realizacja przedsięwzięcia zgodnego z §3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.  

2. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu, umowa o dofinansowanie 

powinna zostać zawarta w okresie obowiązywania Programu. 



3. Brak realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej określonych 

w §3 ust. 1 niniejszego Regulaminu w terminie do 31.12.2023, wyklucza możliwość wypłaty 

dofinansowania. 

4. Przyznane dofinansowanie ma charakter jednorazowy i jest przyznane dla całej nieruchomości, 

nie dla poszczególnych lokali. 

5. Wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane wg daty ich wpływu i kompletności przez 

pracowników Spółki,  wskazanych przez Zarząd Spółki. 

6. „PEC” rozpatruje wniosek o dofinansowanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku. 

7. Wnioskodawca zobowiązany jest usunąć braki i wątpliwości wskazane przez „PEC”, w terminie 

7 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku  niewykonania przez Wnioskodawcę 

wezwania „PEC” , wniosek o dofinansowanie pozostanie bez rozpatrzenia. 

8. Wartość referencyjna (ilość) oszczędności energii finalnej powinna być określona przez 

Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie. Obliczenie oszczędności energii finalnej należy 

wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska 

w sprawie wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących 

poprawie efektywności energetycznej oraz w sprawie sposobu obliczania tych wartości.  

9. Organizator programu ma prawo do weryfikacji prawidłowości dokonanych obliczeń 

oszczędności energii finalnej. 

10. Wysokość przyznanej dotacji zostanie określona przez „PEC” w umowie o dofinansowanie. 

Każdorazowo kwota będzie stanowiła iloczyn 1000 zł i przewidywanej do uzyskania energii 

finalnej (wyrażonej w toe) – (1000zł/1 toe) 

11. W celu określenia wartości dofinansowania Spółka będzie brała pod uwagę jedynie ilość 

zaoszczędzonej energii finalnej dla poszczególnych budynków odpowiadającej powierzchni 

przeznaczonej na cele mieszkaniowe. 

12. „PEC” zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy o dofinansowania w przypadku 

braku możliwości technicznych zasilania węzła cieplnego w ciepło z m.s.c. 

13. Projekt umowy o dofinansowanie albo informacja nieprzyznaniu dofinansowania będzie 

przesłany do Wnioskodawcy na adres do korespondencji wskazany we wniosku 

o dofinansowanie.  

14. Warunki wypłaty dofinansowania: 

- montaż i wykorzystanie urządzeń fabrycznie nowych i zamontowanych po raz pierwszy 

(potwierdzone kopiami dowodu zakupu urządzeń,  protokołami montażu i uruchomienia), 

- likwidacja wszystkich istniejących w obiekcie nieefektywnych źródeł ciepła (potwierdzona 

kopiami protokołów demontażu/ utylizacji) 

- podpisanie z „PEC” umowy kompleksowej na dostarczanie ciepła w okresie obowiązywania 

Programu. 

15. Dotacja będzie wypłacona na wskazany we wniosku o dofinansowanie rachunek bankowy 

Odbiorcy końcowego w ciągu 30 dni od złożenia kompletu wymaganych dokumentów. 

16. Odbiorca końcowy zobowiązany jest pobierać ciepło co najmniej przez okres 5 lat od dnia 

podpisania umowy kompleksowej na dostawę ciepła (budowa nowego węzła cieplnego)  lub 

od dnia uruchomienia nowego węzła cieplnego (wymiana węzła).  

17. W przypadku niedotrzymania warunku, o którym mowa w ust. 16, Odbiorca końcowy będzie 

zobowiązany do zwrotu dofinansowania. 

 

 

 

 



 

§5 Ilość energii planowanej do zaoszczędzenia przez Odbiorców końcowych korzystających 

z programu dofinansowania dla danych przedsięwzięć służących poprawie efektywności 

energetycznej 

 

1. Planowana przez „PEC” ilość energii finalnej zaoszczędzonej w wyniku przeprowadzonych 

przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, w okresie obowiązywania 

Programu wynosi 40 toe. 

2. „PEC” zastrzega sobie prawo do zmiany planowanej ilości zaoszczędzonej energii finalnej 

określonej w ust. 1 

3. W przypadku przekroczenia planowanej ilości zaoszczędzonej energii finalnej (w oparciu 

o  podpisane umowy o dofinansowanie), Spółka zastrzega sobie prawo odmowy podpisania 

umowy o dofinansowanie.  

 

§6 Okres obowiązywania programu dofinansowania i warunki jej zakończenia 

 

1. Program obowiązuje w terminie 01.01.2023 - 31.12.2023. 

2. Nabór wniosków objętych Programem rozpoczyna się z dniem 01.01.2023. Oznacza to, że 

inwestycje rozpoczęte przed 01.01.2023 (zakup i montaż węzłów cieplnych) nie będą podlegały 

dofinansowaniu. 

3. W przypadku przekroczenia planowanej do zaoszczędzenia energii finalnej określonej w §5 ust. 

1, „PEC” zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru wniosków. 

4. W celu wypłaty dofinansowania Odbiorca zobowiązany jest do podpisania umowy 

o dofinansowanie, realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej oraz 

zawarcia umowy kompleksowej dostarczania ciepła, w okresie obowiązywania Programu. 

5. „PEC” zastrzega sobie prawo do zawieszenia na czas nieokreślony lub zakończenia realizacji 

Programu, jeśli uzna to za uzasadnione. 

6. Kompletne oraz złożone przed datą zakończenia Programu wnioski o dofinansowanie, które 

nie zostały pozytywnie rozpatrzone, z uwagi na realizację przedsięwzięcia po 31.12.2023 oraz 

brak podpisanej umowy o dofinansowanie podlegają odrzuceniu z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. Jeżeli po zakończeniu Programu „PEC” ogłosi kolejną edycję Programu dla przedsięwzięć 

służących poprawie efektywności energetycznej wówczas za zgodą Wnioskodawcy jego 

wniosek może być rozpatrzony w pierwszej kolejności. 

8. Organizator programu przechowuje dokumenty związane z realizacją Programu (wnioski, 

umowy z odbiorcami) przez okres 5 lat od dnia upływu terminu rozliczenia wykonania 

obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności 

energetycznej, określonego w art. 16 ust. 1 tej ustawy.  

 

§7 Wzór umowy z odbiorcą końcowym 

 

1. Wzór umowy o dofinansowanie 

Umowa o dofinansowanie nr ……………………… 

Zawarta w dniu ……………….. w Kwidzynie 

pomiędzy:  



PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ 

„PEC” SPÓŁKA Z O.O. W KWIDZYNIE 

ul. Słoneczna 1 

nazwa rejestru: KRS: Nr 0000150801 

NIP: 581-000-76-28 

zwanym w dalszej części Umowy „PODMIOTEM ZOBOWIĄZANYM”, 

reprezentowanym przez: 

Prezesa Zarządu – Iwonę Woś 

Członka Zarządu – Joannę Kotowicz - Ściążko 

a 

……………………… 

ul…………………. 

__-___ ………………… 

PESEL/NIP:  
 

zwanym w dalszej części umowy „BENEFICJENTEM” lub „ODBIORCĄ” 

 

§1 Wstęp 

1. W oparciu o zapisy Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (tekst jedn. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 2166 z późn. zm,) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” sp. z o.o. 

w Kwidzynie realizuje Program Bezzwrotnych Dofinansowań (dalej jako „PBD”). 

2. W oparciu o Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 listopada 2021 r. 

w sprawie wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących 

poprawie efektywności energetycznej oraz w sprawie sposobu obliczania tych wartości (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 2172), została określona ilość zaoszczędzonej energii finalnej. 

3. Celem PBD jest współfinansowanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności 

energetycznej polegających na wymianie lub budowie urządzeń służących do celów 

ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej na urządzenia służące do celów 

ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej  charakteryzujące się wyższą klasą 

efektywności energetycznej takie jak: węzły cieplne kompaktowe z obudową lub bez obudowy 

w budynkach przeznaczonych w całości lub części na cele mieszkaniowe. 

4. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad udzielenia dofinansowania w ramach PBD 

realizowanego przez Podmiot Zobowiązany. 

5. Integralną częścią niniejszej umowy jest Regulamin Programu Bezzwrotnych dofinansowań 

realizowany przez „PEC” sp. z o.o. (dalej jako „Regulamin). 

 

§2 Przedmiot dofinansowania 

 

1. Dofinansowanie zostało przyznane na realizację inwestycji polegającej na wymianie/budowie1 

węzła cieplnego w budynku przy ul………………………… w Kwidzynie. 

 
1 Niepotrzebne skreślić 



2. Charakterystyka budynku: 

a) Całkowita powierzchnia budynku [m2]:………. 

b) Powierzchnia przeznaczona na cele mieszkaniowe [m2]: …………………………… 

c) Rok budowy: …………….. 

d) Ilość zaoszczędzonej energii finalnej [toe]: …………………… 

3. Beneficjent oświadcza, iż posiada tytuł prawny do nieruchomości wymienionej w ust. 1, dla 

której w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych w Kwidzynie prowadzona jest Księga 

Wieczysta nr…………………….., wynikający z prawa własności lub prawa użytkowania 

wieczystego. 

 

§3 Wartość dofinansowania 

 

1. W ramach PBD Podmiot Zobowiązany zobowiązuje się do wypłaty bezzwrotnego – 

z zastrzeżeniem § 4 ust. 17 Regulaminu – dofinansowania do inwestycji określonej w § 2 

niniejszej umowy w wysokości ……………………………….zł (słownie:……………………….00/100 ). 

2. Przyznane dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wsparcia całego obiektu, nie 

zaś poszczególnych lokali. 

3. Wypłata dofinansowania nastąpi przelewem na rachunek bankowy Odbiorcy o numerze: 

…………………………………………………………………………… 

4. W przypadku nowobudowanych węzłów cieplnych warunkiem koniecznym do wypłaty 

dofinansowania jest zawarcie i realizacja postanowień umowy o przyłączenie do 

31.12.2023 r. Wypłata dofinansowania nastąpi po realizacji inwestycji oraz spełnieniu 

wszystkich warunków określonych w § 4 Regulaminu.  

5. Wypłata dofinansowania nastąpi w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Odbiorcę 

dokumentów, o których mowa w § 4 Regulaminu.  

 

§4 Zmiana warunków niniejszej umowy 

 

1. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Podmiotu Zobowiązanego 

o wystąpieniu okoliczności mających wpływ na wysokość dofinansowania przyznanego 

niniejszą umową. 

2. Brak zakończenia realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy 

oraz niespełnienie warunków określonych w § 4 Regulaminu w terminie do 31.12.2023 

skutkuje rozwiązaniem niniejszej umowy o dofinansowanie. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku zaprzestania poboru ciepła przez Odbiorcę w terminie 5 lat od dnia podpisania 

umowy kompleksowej na dostawę ciepła (budowa nowego węzła cieplnego) lub od dnia 

uruchomienia nowego węzła cieplnego (wymiana węzła) Odbiorca zobowiązany jest do 

zwrotu dofinansowania. 

 

§5 Postanowienia końcowe 

 

1. Odbiorca oświadcza, że zapoznał się, zrozumiał i akceptuje treść Regulaminu, określającego 

zasady i tryb udzielania dofinansowań przeznaczonych na uzyskanie oszczędności energii 

finalnej. 

2. Odbiorca końcowy przystępujący do PBD oświadcza, iż nie będzie ubiegał się o uzyskanie 

białych certyfikatów w ilości oszczędności energii finalnej [toe] zgłoszonej i przyjętej do 

umowy o dofinansowanie w ramach PBD. 



3. Odbiorca oświadcza, iż nie jest objęty żadnym z postępowań upadłościowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2021  r. 

poz. 1228, z późn. zm.) i nie zachodzi wobec niego żadna z przesłanek do złożenia wniosku 

o ogłoszenie upadłości.  

4. Odbiorca oświadcza, iż nie jest objęty żadnym z postępowań przewidzianych w ustawie z dnia 

15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1588 , z późn. 

zm.).  

5. W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Odbiorca zobligowany jest 

poinformować Sprzedawcę o jego złożeniu w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku do 

Sądu.  

6. Odbiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę na zasadach 

i warunkach określonych w Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych 

osobowych ( załącznik nr 2 niniejszej umowy).  

7. Odbiorca oświadcza, że podczas pozyskiwania danych osobowych Sprzedawca spełnił 

obowiązek informacyjny wynikający z Art. 13 Rozporządzenia 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron. 

 

 

PODMIOT ZOBOWIĄZANY                                                                    BENEFICJENT 

 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Dofinansowań realizowanego przez 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” sp. z o.o. w Kwidzynie 

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE 

Przedsięwzięcia służącemu poprawie efektywności energetycznej  

A. Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy 

A 1. Imię i nazwisko lub nazwa firmy 
 
 
 
 

 
A 2. Adres do korespondencji / dane do umowy 

Kod pocztowy 
 
 

Miejscowość 
 
 

Poczta 
 
 

Ulica 
 
 

Nr nieruchomości 
 
 

Telefon 
 
 

E-mail 

 

 

  

A 3. Dane rejestrowe 

Forma prawna Wnioskodawcy  

 

NIP 

 

REGON 

 

PESEL 

 

Wyciąg z rejestru (wypełniają firmy) 
 

                                       Posiada            (załącznik nr 1 pkt.D)                                      nie posiada  

Nazwa rejestru:                                                                                                                         Num er rejestru: 

 

 
B. Informacje dotyczące obiektu:  

B 1. Lokalizacja obiektu, w którym znajduje się węzeł cieplny lub instalacja odbiorcza do podłączenia (załącznik nr 2, pkt.D). 
Miejscowość 
 
 

Ulica 
 
 

Nr nieruchomości/Nr ewidencyjny działki  
 
 

Nr księgi wieczystej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B 2. Dane dotyczące obiektu 

Przeznaczenie 
 

 

Rok oddania budynku do użytkowania 
 
 

Rodzaj przedsięwzięcia 
 
Budowa nowego węzła cieplnego                                                                     Wymiana węzła cieplnego  

Planowany termin poboru ciepła (dla nowych węzłów)  

Powierzchnia użytkowa ogółem budynku [m2]- A Powierzchnia o regulowanej temperaturze powietrza przeznaczona 

na cele mieszkaniowe wewnątrz budynku [m2]- Af 

 
 

Wartość referencyjna oszczędności energii finalnej wyrażona w toe/rok - RW  
1 

 

C. Dane dotyczące wypłaty dofinansowania 

C 1. Nr rachunku bankowego Odbiorcy, na który ma zostać wypłacone dofinansowanie 

Nr rachunku bankowego 

O zakresie przetwarzania oraz przysługujących mi z tego tytułu uprawnień wynikających z Rozporządzenia 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  w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zastałem/łam 
poinformowany/a przez Administratora Danych w przekazanej mi Klauzuli informacyjnej 

 

………………………………………………………………………….. 

podpis i  pieczęć osoby /osób* uprawnionych do składania oświadczeń woli  w imieniu  

Wnioskodawcy 

 

 

1 RW zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 22 listopada 2021 r. w sprawie 
wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności 
energetycznej oraz sposobu obliczania tych wartości; Rw= Af x w1, gdzie w1 współczynnik oszczędności energii 
finalnej, wartości w1 przedstawione w poniższej tabeli 

Rodzaj montowanego źródła 
ciepła 

Rok budowy budynku Współczynnik w1 

Węzeł cieplny kompaktowy z 
obudową 

Przed 1971 0,00396 
1971-1978 0,00368 

1979-1988 0,00320 

1989-2002 0,00297 

2003-2007 0,00234 

2008-2011 0,00190 

Po 2011 0,00177 

Węzeł cieplny kompaktowy bez 
obudowy 

Przed 1971 0,00381 

1971-1978 0,00354 

1979-1988 0,00308 

1989-2002 0,00286 

2003-2007 0,00226 

2008-2011 0,00183 

Po 2011 0,00170 



Załącznik nr 2 do Regulaminu Programu Dofinansowań realizowanego przez 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” sp. z o.o. w Kwidzynie 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w 

Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej "PEC" Sp. z o.o. w Kwidzynie w związku z 

zawarciem umowy o dofinansowanie w ramach Programu Bezzwrotnych 

Dofinansowań 

TOŻSAMOŚĆ  
ADMINISTRATORA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), administratorem zbioru danych w którym 
przetwarzane są/będą Pani/Pana dane jest Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
"PEC" Sp. z o.o., mający siedzibę w Kwidzynie (82-500) przy ul. Słonecznej 1, który 
odpowiada za przetwarzanie danych w dokumentacji papierowej i elektronicznej 
wytwarzanej w związku z realizacją zadań wynikających z działalności Przedsiębiorstwa 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA  

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: 
pec@peckwidzyn.pl lub pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "PEC" Sp. z o.o w Kwidzynie ul. Słoneczna 1, 82-500 
Kwidzyn 

DANE KONTAKTOWE  
INSPEKTORA  
OCHRONY DANYCH  

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym może się Pani/Pan 

skontaktować poprzez e-mail: IOD@peckwidzyn.pl lub pisemnie, za pomocą poczty 

tradycyjnej na adres siedziby Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "PEC" Sp. z o.o w 

Kwidzynie ul. Słoneczna 1, 82-500 Kwidzyn. Z Inspektorem ochrony danych można się 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE  
PRZETWARZANIA     
 I PODSTAWA  
PRAWNA   

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą   w celu realizacji zawarcia i realizacji umowy o 
dofinansowanie z Programu Bezzwrotnych Dofinansowań. Administrator przetwarza 
Pana/Pani dane osobowe w  ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do 
realizacji zadań Przedsiębiorstwa. 
Podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz lit c RODO. 

ODBIORCY DANYCH  

  

Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich 
otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być ujawnione podmiotom, z którymi 
Przedsiębiorstwo zawarło umowę na powierzenie przetwarzania danych osobowych (np. 
firmy świadczące usługi serwisowe dla systemów informatycznych, podwykonawcy).  
Pani/Pana dane nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 
w rozumieniu przepisów RODO. 

OKRES  
PRZECHOWYWANIA  
DANYCH  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywanie przez okres niezbędny do realizacji celu dla 
jakiego zostały zebrane. Następnie dokumenty  w formie papierowej przekazane zostaną do 
składnicy akt Przedsiębiorstwa do przechowywania bezterminowego 

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE 
DOTYCZĄ 

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora: 
- dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
- sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
- ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
- usunięcia Pani/Pana danych osobowych, jeżeli przepisy prawa na to pozwalają, 
- do ich przenoszenia, jeżeli przepisy prawa na to pozwalają i gdy jest to technicznie 
możliwe, 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jeżeli przepisy 
prawa na to pozwalają, 

PRAWO WNIESIENIA  
SKARGI DO ORGANU  
NADZORCZEGO  

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 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 w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).  

mailto:pec@peckwidzyn.pl


INFORMACJA          

 O DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU  

PODANIA DANYCH  
OSOBOWYCH  

Podanie danych osobowych Pani/Pana  jest dobrowolne, lecz niezbędne do 
zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej. 
  

INFORMACJA DOTYCZĄCA  

ZAUTOMATYZOWANIA  
I PROFILOWANIA  

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 
oraz nie będą podlegać profilowaniu. 

 

 


