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1. Informacje ogólne 
a. Beneficjent – osoba fizyczna będąca właścicielem 

lub współwłaścicielem nieruchomości zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym 
w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
1333 z późn. zm.)1 położonej w szczególności 
na obszarze województwa dolnośląskiego, 
opolskiego, śląskiego, małopolskiego lub obszarze 
obsługiwanym przez Partnera technicznego, 
realizująca Inwestycję na tej nieruchomości

b. Dofinansowanie – udzielona przez Organizatora 
na rzecz Beneficjenta dotacja do kosztów realizacji 
Inwestycji na podstawie umowy o dofinansowanie 
zawieranej przez Organizatora z Beneficjentem

c. Inwestycja – realizacja przez Beneficjenta 
jednego z przedsięwzięć (wymiana standardowego 
indywidualnego źródła ciepła, jego montaż, 
demontaż dotychczasowego źródła ciepła) 
służących poprawie efektywności energetycznej, 
o których mowa w niniejszym regulaminie, 
na podstawie umowy zawartej z Partnerem 
Technicznym. 

d. Organizator – TAURON Sprzedaż spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Krakowie (30-417) przy ul. Łagiewnickiej 60 
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie 
XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 
0000270491, NIP: 6762337735, z kapitałem 
zakładowym w wysokości: 479.029.800,00 PLN

e. Partner Techniczny – akredytowany przez 
Organizatora i współpracujący z Organizatorem 
podmiot odpowiedzialny za realizację Inwestycji. 
Lista Partnerów Technicznych stanowi załącznik nr 
1 do niniejszego regulaminu. 

2.  Rodzaje przedsięwzięć służących poprawie 
efektywności energetycznej, których realizacja 
przez Beneficjenta podlega Dofinansowaniu przez 
Organizatora:

 Wymiana standardowych indywidualnych źródeł ciepła, 
których wartości średniej rocznej sprawności zostały 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce 
energetycznej budynków2 na źródła ciepła, które zostały 
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określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
15a ustawy z dnia 16 maja 2016 roku o efektywności 
energetycznej3 spełniające poniższe warunki:
a. nowe urządzenie będzie się charakteryzowało 

wyższą efektywnością energetyczną od urządzenia 
likwidowanego,

b. nowe urządzenie należy do poniższego asortymentu
1. pompa ciepła typu powietrze/woda, woda/

woda, glikol/woda, bezpośrednie odparowanie 
w gruncie/woda, sprężarkowe zasilane energią 
elektryczną,

2. kocioł kondensacyjny opalany gazem ziemnym,
3.  elektryczny podgrzewacz akumulacyjny,
4.  elektryczny podgrzewacz przepływowy,

c. nowe urządzenie należy do jednej z dwóch 
najczęściej występujących klas energetycznych lub 
wyższej w danym asortymencie,

 W przypadku spełnienia powyższych wymagań 
Beneficjentowi, zostanie udzielone Dofinansowanie 
w wysokościach wskazanych w Załączniku nr 2 do 
regulaminu.

3.  Warunki i sposób udzielenia Dofinansowania jest 
następujący:
a. Beneficjent w domenie Organizatora tauron.pl 

wypełnia formularz kontaktowy wraz z zaznaczeniem 
wszystkich wymaganych do przedstawienia oferty 
zgód marketingowych,

b. Oferta dotycząca realizacji Inwestycji przedstawiana 
jest Beneficjentowi przez Partnera Technicznego,

c. Beneficjent zawiera umowę na realizację Inwestycji 
z Partnerem Technicznym, 

d. Beneficjent za pośrednictwem Partnera 
Technicznego zawiera z Organizatorem umowę 
o dofinansowanie w ramach Programu „Ogrzej się 
z TAURONEM”– wzór umowy stanowi załącznik nr 
3 do niniejszego regulaminu,

e. Realizacja Inwestycji  i jej zgłoszenie Organizatorowi 
do rozliczenia musi nastąpić w terminie do 
16.12.2022 ,

f. Kwota Dofinansowania wypłacona zostanie na 
rachunek bankowy Partnera Technicznego lub na 
rachunek bankowy Beneficjenta w terminie 14 dni od 
dnia przedstawienia Organizatorowi przez Partnera 
Technicznego podpisanego bez zastrzeżeń 
protokołu zdawczo-odbiorczego dotyczącego 
realizacji Inwestycji oraz faktury końcowej.

1 Art. 3 pkt 2a ustawy prawo budowlane:
 (budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, 

w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku)

2 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 497).
³ Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 468 z późn. zm.).
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4.  Ilość energii planowanej do zaoszczędzenia przez 
odbiorców końcowych w ramach Programu „Ogrzej się 
z TAURONEM”

 Wartość energii finalnej jaka jest planowana do 
zaoszczędzenia w związku z realizacją Programu 
„Ogrzej się z TAURONEM”, określa się na poziomie 
1360 TOE. 

5.  Okres obowiązywania programu dofinansowania 
i warunki jego zakończenia 

 Program realizowany będzie do 31 grudnia 2022 r. 
przy czym:
a. umowy dotyczące Dofinansowania muszą zostać 

zawarte do 30 listopada 2022 r.,
b. środki będące Dofinansowaniem wydatkowane 

będą przez Organizatora do 31 grudnia 2022 roku 
z zastrzeżeniem warunków określonych w pkt. 3 
niniejszego regulaminu

c. rozliczenie wartości zaoszczędzonej energii finalnej 
nastąpi w terminie do 30 czerwca 2023 roku

d. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany 
niniejszego regulaminu lub wcześniejszego 
zakończenia programu dofinansowań poprzez 
ogłoszenie nowej treści regulaminu lub informacji 
o zakończeniu programu w domenie internetowej 
Organizatora tauron.pl przy czym zmiana bądź 
odwołanie niniejszego programu dofinansowań 
nie wpływa na prawa Beneficjentów, którzy zawarli 
umowę dotyczącą Dofinansowania z Organizatorem 
przed zmianą niniejszego regulaminu lub 
odwołaniem programu.

6.  Reklamacje
a. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu „Ogrzej 

się z TAURONEM” należy kierować na adres 
mailowy Organizatora ts.ogrzewanie@tauron.pl

b. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji Inwestycji 
w zakresie urządzeń i montażu należy kierować 
do Partnera Technicznego zgodnie z warunkami 
zawartej z Partnerem Technicznym umowy.

7.  Dane osobowe
 Informacje dotyczące przetwarzania danych 

osobowych znajdują się w Klauzuli informacyjnej 
(umowa dofinansowania) TAURON Sprzedaż sp. 
z o.o., która stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego 
regulaminu.


