
 

 

 
REGULAMIN PROGRAMU DOFINANSOWANIA PRZEZ SIME POLSKA SP. Z O.O. 

PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DLA NOWYCH 
ODBIORCÓW W 2023 ROKU 

Z DNIA 14 LISTOPADA 2022 ROKU 
 

§1. 
DEFINICJE 

 
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:  

1) Regulamin – niniejszy regulamin, który określa zasady udziału w programie dofinansowania przez 
SIME Polska sp. z o.o. przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej dla nowych 
odbiorców; 

2) Podmiot zobowiązany, SIME, Organizator – SIME Polska Spółką z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 18, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000193491, NIP 526-24-99-440, REGON 
016439396, kapitał zakładowy w wysokości 23.000.000,00 zł; 

3) Program Dofinansowań – program bezzwrotnego dofinansowania Inwestycji skierowany do 
Beneficjentów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie; 

4) 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.), spełniająca wskazane 
w Regulaminie warunki udziału w Programie Dofinansowań oraz kryteria określone w art. 15a ust. 
1 Ustawy, która zamierza przyłączyć się do sieci gazowej Organizatora i za jej pośrednictwem 
dokonywać zakupu paliw gazowych na własny użytek wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie 
domowym i dotychczas nie była odbiorcą końcowym SIME dla wskazanej nieruchomości lub punktu 
poboru, oraz która w okresie trwania Programu Dofinansowań podpisze z Organizatorem umowę 
kompleksową na dostawę paliw gazowych oraz rozpocznie odbiór paliw gazowych, a także 
podpisze Umowę o Dofinansowanie; 

5) Dofinansowanie – kwota dofinansowania kosztów realizacji Inwestycji przyznana Beneficjentowi w 
ramach Programu Dofinansowań na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i Umowie o 
Dofinansowanie; 

6) Inwestycja – realizacja przez Beneficjenta przedsięwzięcia polegającego na wymianie 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, o której mowa w aktach delegowanych w rozumieniu art. 2 ust. 1 
ustawy z dnia 14 września 2012 r. o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią, 
z zastrzeżeniem art. 7 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z 
dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającego ramy etykietowania energetycznego i uchylającego dyrektywę 
2010/30/UE (Dz. Urz. UE L 198 z 28.07.2017, str. 1); 

7) Ustawa - Ustawa z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 
2166 z późn. zm); 

8) Umowa o Dofinansowanie – umowa zawierana między Organizatorem a Beneficjentem w celu 
realizacji Inwestycji zgodnie z warunkami Regulaminu, na podstawie której przyznawane jest 
Dofinansowanie, której wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. 

9) Oświadczenie – oświadczenie o zrealizowaniu Inwestycji, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do 
Regulaminu; 

10) Zgłoszenie – zgłoszenie do Programu Dofinansowania, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do 
Regulaminu. 
 

§2. 
CELE PROGRAMU 

 
1. SIME jako podmiot zobowiązany w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy do realizacji obowiązku 

uzyskania oszczędności energii, wdraża niniejszym przedmiotowy Program Dofinansowań, 
odpowiadający kryteriom wskazanym w art. 10 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 15a ust. 1 Ustawy.  



 

 

2. Celem Programu Dofinansowań realizowanego przez SIME jest współfinansowanie dla nowych 
odbiorców Inwestycji polegających na wymianie dotychczasowych źródeł ciepła na paliwo stałe na 
nowe, określone w Regulaminie źródło ciepła, jako przedsięwzięć służących poprawie efektywności 
energetycznej. 

3. Niniejszy Regulamin Programu Dofinansowania określa w szczególności: 
a) grupę odbiorców końcowych, do których dedykowany jest Program Dofinansowania 

przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej; 
b) rodzaje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej objętych programem 

dofinansowania; 
c) warunki i sposób skorzystania z dofinansowań przez Beneficjentów, 
d) ilość energii planowanej do zaoszczędzenia przez odbiorców końcowych korzystających z 

Programu Dofinansowania dla danych przedsięwzięć służących poprawie efektywności 
energetycznej, 

e) okres obowiązywania Programu Dofinansowania i warunki jego zakończenia, 
f) wzór umowy o Dofinansowanie z odbiorcą końcowym. 

4. Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku, z zastrzeżeniem §5 
ust. 2 i 3.  

 
§3. 

GRUPA OBJĘTA PROGRAMEM I PRZEDSIĘWZIĘCIA PODLEGAJĄCE DOFINANSOWANIU 
 

1. Podmiotem, który może zostać objęty Programem Dofinansowania, może być jedynie Beneficjent 
w rozumieniu §1 pkt 4 niniejszego Regulaminu. 

2. Inwestycją służącą poprawie efektywności energetycznej, podlegającą Dofinansowaniu przez 
Organizatora, jest wymiana standardowych indywidualnych źródeł ciepła zasilanych paliwem 
stałym, których wartości średniej rocznej sprawności zostały określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej 
budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 497) na źródła ciepła, które zostały określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 15a ustawy.  

3. Inwestycja spełniać musi łącznie wszystkie poniższe warunki:  
a) nowe urządzenie będzie się charakteryzowało wyższą efektywnością energetyczną od 

urządzenia likwidowanego; 
b) nowym urządzeniem będzie kocioł kondensacyjny opalany gazem ziemnym; 
c) nowe urządzenie należeć będzie do klasy efektywności energetycznej minimum A. 

4. W przypadku spełnienia kryteriów udziału w Programie Dofinansowań określonych w niniejszym 
Regulaminie, Beneficjentowi zostanie udzielone Dofinansowanie w wysokościach wskazanych w 
załączniku nr 1 do Regulaminu 

 
§4. 

ILOŚĆ ENERGII PLANOWANEJ DO ZAOSZCZĘDZENIA PRZEZ ODBIORCÓW KOŃCOWYCH W 
RAMACH PROGRAMU DOFINANSOWAŃ 

 
1. Wartość energii finalnej, jaka jest szacowana do zaoszczędzenia w związku z realizacją Programu 

Dofinansowań, określa się na poziomie 249 TOE.  
2. Organizator przewidział na realizację Programu pulę Dofinansowań o wartości 500 524,86 złotych 

(słownie: pięćset tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote 86/100). 
 

§5. 
OKRES OBOWIĄZYWANIA PROGRAMU DOFINANSOWANIA I WARUNKI JEGO ZAKOŃCZENIA 
 
1. Program realizowany będzie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, przy 

czym:  
a) środki będące Dofinansowaniem rozdysponowane będą przez Organizatora do 31 grudnia 

2023 roku, z zastrzeżeniem warunków określonych w §6 niniejszego Regulaminu; 
b) rozliczenie wartości zaoszczędzonej energii finalnej nastąpi w terminie do 30 czerwca 2024 

roku; 
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu lub wcześniejszego 

zakończenia Programu Dofinansowań w każdym czasie poprzez ogłoszenie nowej treści 



 

 

Regulaminu lub informacji o zakończeniu Programu Dofinansowań w domenie internetowej 
Organizatora https://simepolska.pl/, przy czym zmiana bądź zakończenie niniejszego Programu 
Dofinansowań nie wpływa na prawa Beneficjentów, którzy zawarli Umowę o Dofinansowanie z 
Organizatorem przed zmianą niniejszego Regulaminu lub zakończeniem Programu Dofinansowań.  

3. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w szczególności w następujących 
przypadkach: 
a) w przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na zasady przyznawania Dofinansowań; 
b) konieczności realizacji obowiązków wynikających z decyzji lub stanowisk Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki lub innego organu administracji publicznej lub prawomocnego wyroku 
sądowego; 

c) potrzeby doprecyzowania lub uszczegółowienia postanowień Regulaminu, które nie mają 
charakteru istotnego, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu nie może naruszać praw 
nabytych przez Odbiorców, 

d) zmiany przepisów powszechnie obowiązujących. 
4. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora, w Biurach Obsługi Klienta oraz na 

stronie internetowej pod adresem: https://simepolska.pl/ 
 

§6. 
WARUNKI I SPOSÓB SKORZYSTANIA Z PROGRAMU DOFINANSOWAŃ 

 
1. W celu skorzystania z Programu Dofinansowań, Beneficjent zobowiązany jest:  

1) W terminie do dnia 30 sierpnia 2023 r. wypełnić i złożyć w Biurze Obsługi Klienta Organizatora 
Zgłoszenie do Programu Dofinansowania, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 
Zgłoszenie zostanie zweryfikowane przez Organizatora, a o wynikach weryfikacji Odbiorca 
będzie poinformowany w ciągu 30 dni od daty złożenia Zgłoszenia, w formie potwierdzenia lub 
odmowy przyjęcia Zgłoszenia, w jeden z poniższych sposobów wybranych przez Beneficjenta:  
− poprzez przesłanie potwierdzania przyjęcia Zgłoszenia przez Organizatora na adres e-mail 

Beneficjenta, wskazany w Zgłoszeniu,  
− poprzez przesłanie potwierdzania przyjęcia Zgłoszenia na adres korespondencyjny, 

wskazany przez Beneficjenta w Zgłoszeniu.  
Weryfikacja Zgłoszenia przez Organizatora polega na sprawdzeniu czy według informacji i 
danych zawartych w Zgłoszeniu Beneficjent spełnia warunki wzięcia udziału w Programie 
Dofinansowań. W przypadku spełnienia tych warunków oraz pod warunkiem dostępności puli 
Dofinansowań, Organizator przyjmuje zgłoszenie. Odmowa przyjęcia Zgłoszenia skutkuje tym, 
że Odbiorca nie jest uprawniony do dalszego uczestnictwa w Programie Dofinansowań i 
ubiegania się o Dofinansowanie. 

2) Dokonać realizacji Inwestycji, której Zgłoszenie dotyczyło, w terminie do dnia 15 października 
2023 r.,  

3) Złożyć w Biurze Obsługi Klienta Organizatora Oświadczenie o zrealizowaniu Inwestycji, 
którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu, w terminie do dnia 31 października 2023 
r.;  

4) Przedłożyć wraz z ww. Oświadczeniem, w celu skopiowania przez Organizatora na potrzeby 
weryfikacji, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata 
lub radcę prawnego kopie faktur lub rachunków wystawionych imiennie na Beneficjenta po 
dacie Zgłoszenia oraz inne dowody potwierdzające:  
a) trwałe pozbawienie funkcjonalności grzewczej urządzenia zasilanego paliwem stałym 

służącego do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, które podlegało 
wymianie; 

b) zakup i montaż fabrycznie nowego urządzenia - kotła kondensacyjnego opalanego gazem 
ziemnym; 

c) klasę efektywności energetycznej zamontowanego urządzenia (min. A); 
d) montaż gazowego kotła kondensacyjnego przez osobę legitymującą się świadectwem 

kwalifikacyjnym w zakresie montażu urządzeń gazowych. 



 

 

5) Dołączyć do Oświadczenia trwały nośnik elektroniczny zawierający dokumentację zdjęciową 
zrealizowanej Inwestycji lub w uzgodnieniu z Organizatorem przesłać dokumentację zdjęciową 
drogą elektroniczną.  

6) W chwili przystąpienia do Programu Dofinansowań posiadać uregulowane wszelkie należności 
względem Organizatora z tytułu towarów lub usług świadczonych przez Organizatora na rzecz 
Odbiorcy na podstawie odrębnych umów.  

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 powyżej należy dostarczyć Organizatorowi osobiście do Biura 
Obsługi Klienta Organizatora.  

3. Warunkiem przyznania Dofinansowania i zawarcia Umowy o Dofinansowanie jest pozytywna 
weryfikacja dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej. Za wyjątkiem określonym w zdaniu 
następnym, złożenie przez Odbiorcę niekompletnej lub wadliwej dokumentacji, powoduje 
odrzucenie przez Organizatora wniosku Beneficjenta o przyznanie Dofinansowania. W przypadku 
gdy braki lub błędy w dokumentacji są tego rodzaju, że nadają się do usunięcia lub poprawienia, 
Organizator wyznaczy Beneficjentowi dodatkowy termin 14 dni na usunięcie braków lub błędów, 
pod rygorem odrzucenia wniosku Beneficjenta o przyznanie Dofinansowania. 

4. Przyjęcie dokumentów, o których mowa w ust.1 pkt 3-5 powyżej, nie oznacza pozytywnej ich 
weryfikacji. O wynikach weryfikacji dokumentów, Beneficjent zostanie poinformowany niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora, w jeden z 
poniższych sposobów wybranych przez Odbiorcę: 
− poprzez przesłanie informacji przez Organizatora na adres e-mail Beneficjenta, wskazany w 

Oświadczeniu,  
− poprzez przesłanie informacji przez Organizatora na adres korespondencyjny, wskazany 

przez Beneficjenta w Oświadczeniu.  
5. Weryfikacja dokumentów polega na sprawdzeniu przez Organizatora zgodności danych 

zrealizowanej Inwestycji z warunkami Programu Dofinansowań, zachowania terminów, 
kompletności i prawidłowości dokumentów potwierdzających realizację Przedsięwzięcia i jego 
koszty oraz spełnieniu przez Beneficjenta pozostałych warunków udziału w Programie. 

6. Beneficjent, wraz z informacją o pozytywnej weryfikacji dokumentów, otrzyma 2 egzemplarze 
Umowy podpisanej jednostronnie przez Organizatora – wzór Umowy stanowi załącznik nr 4 do 
Regulaminu. 

7. Beneficjent zobowiązany jest dostarczyć jeden egzemplarz obustronnie podpisanej Umowy, w 
terminie do 7 dni licząc od daty otrzymania Umowy podpisanej przez Organizatora w jeden z 
poniższych sposobów wybranych przez Odbiorcę: 
a) Bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta; 
b) poprzez przesłanie Umowy do Organizatora na adres korespondencyjny: SIME Polska Sp. z 

o.o., ul. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew z dopiskiem “Program Dofinansowań”. 
8. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w ust. 7 powyżej uprawnienie Odbiorcy do 

zawarcia Umowy i wypłaty Dofinansowania wygasa. 
9. Organizator wypłaci Odbiorcy Dofinansowanie na wskazany przez Odbiorcę rachunek bankowy, w 

terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy, którą jest data dostarczenia do Organizatora przez 
Odbiorcę obustronnie podpisanej Umowy, w wysokości określonej w Umowie. 

10. Odbiorcy przysługuje Dofinansowanie w wysokości wyliczonej zgodnie z załącznikiem nr 1, jednak 
w każdym razie nie wyższej niż wartość udokumentowanych przez Odbiorcę kosztów realizacji 
Inwestycji 

11. Organizatorowi lub osobom przez niego upoważnionym przysługuje uprawnienie do inspekcji 
miejsca realizacji Inwestycji wskazanego przez Beneficjenta w celu kontroli zgodności podanych 
przez Odbiorcę w Oświadczeniu danych dotyczących zrealizowanej Inwestycji ze stanem 
faktycznym. Inspekcja może być przeprowadzona wyłącznie po wcześniejszym zawiadomieniu 
Beneficjenta, w terminie uzgodnionym, w czasie i w sposób jak najmniej zakłócający mir domowy 
osób zamieszkujących w miejscu realizacji Inwestycji. 

12. Organizator, od dnia rozpoczęcia obowiązywania Programu, będzie prowadził rejestr Zgłoszeń. 
Wpis do rejestru następować będzie według kolejności Zgłoszeń Beneficjentów, aż do wyczerpania 
puli Dofinansowań, określonej w §5 ust. 2 Regulaminu. O wyczerpaniu puli Dofinansowań i 
zakończeniu Programu, Organizator poinformuje na stronie internetowej https://simepolska.pl/. 



 

 

 
W takim przypadku realizacji będą podlegać Zgłoszenia Odbiorców, które wpłynęły do 
Organizatora przed zakończeniem Programu. 

13. Dofinansowanie będzie przyznawane według kolejności zakończenia realizacji Przedsięwzięć przez 
Odbiorców oraz dostarczenia do Organizatora Oświadczenia wraz z wymaganymi dokumentami.  

 
§7. 

REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
 

1. Beneficjentowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji, w tym w przypadku odrzucenia przez 
Organizatora wniosku o przyznanie Dofinasowania. 

2. Reklamacja powinna zostać wniesiona przez Odbiorcę w terminie 14 dni od otrzymania informacji 
o odrzuceniu przez Organizatora odpowiednio: Zgłoszenia do Programu Dofinansowania lub 
Oświadczenia o zrealizowaniu Inwestycji. 

3. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu Dofinansowań należy kierować na adres mailowy 
Organizatora: info@simepolska.pl lub składać w formie pisemnej bezpośrednio w Biurach Obsługi 
Klienta lub na adres korespondencyjny Organizatora: SIME Polska Sp. z o.o., ul. 1 Maja 18, 96-500 
Sochaczew. 

4. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres korespondencyjny Odbiorcy, numer PESEL, 
numer zgłoszenia, opis przedmiotu reklamacji oraz podpis Odbiorcy. 

5. Organizator nie odpowiada w żaden sposób za realizację przedmiotowej Inwestycji przez 
Beneficjenta lub osobę trzecią, w szczególności zaś za prawidłowość wymiany urządzenia, z tytułu 
rękojmi lub gwarancji. Organizator nie jest stroną umów o realizację Inwestycji. Wszelka 
odpowiedzialność za prawidłowość wymiany urządzenia w ramach Inwestycji w zakresie urządzeń 
i montażu Odbiorca kierować może do podmiotu, z którym zawarł stosowną umowę o realizację ww. 
usług.  

 
§8. 

DANE OSOBOWE 
 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Organizatora danych osobowych w związku ze 
złożeniem Zgłoszenia, przystąpieniem do Programu i jego realizacją zostały zawarte w załączniku do 
wzoru Zgłoszenia, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu. 
 
 
 
 
Załączniki:  

1. Tabela określająca wysokość Dofinansowania; 
2. Wzór Zgłoszenia do Programu Dofinansowania; 
3. Wzór Oświadczenia o zrealizowaniu Inwestycji; 
4. Wzór Umowy o Dofinansowanie. 

 


