Załącznik nr 1 do Porozumienia

REGULAMIN PROGRAMU „ZOSTAŃ AMBASADOREM EKOLOGICZNEJ ENERGII ”
ORGANIZOWANEJ PRZEZ FUNDACJĘ PGNIG S.A. IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
z dnia 15.11.2019 2019 r.

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Programu „ZOSTAŃ AMBASADOREM EKOLOGICZNEJ ENERGII” (dalej „Program”)
jest Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000210832, NIP: 526-278-11-88, REGON:
015768502 (dalej „Fundacja” lub „Organizator”).
2. Program został przygotowany w związku z realizacją przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o.
z siedzibą w Tarnowie, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII
Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000374001, NIP 525 24 96 411, REGON
142739519, kapitał zakładowy: 10 488 917 050 zł w całości opłacony (dalej „PSG”), Programu
przyspieszenia inwestycji w sieć gazową polski w latach 2018-2022 (dalej „PPI”) oraz jest
realizowany we współpracy z tą spółką.
3. Celem Programu jest wsparcie przez Fundację działań przyczyniających się do ochrony
środowiska, w tym w szczególności przyczyniających się do poprawy jakości powietrza,
zmniejszenia częstotliwości występowania zjawiska smogu oraz zmniejszenia innych
zanieczyszczeń powietrza, poprzez udzielenie dofinansowania osobom zamierzającym
rozpocząć pobór gazu ziemnego, w okresie od dnia 1 października 2019 roku do dnia 31 grudnia
2019 roku na terenie gminy objętym nową gazyfikacją w ramach PPI.
4. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Gmina - gminy oraz związki i porozumienia międzygminne w zakresie uregulowanym ustawą
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.),
wskazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu;
b) IRiESD – Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej zatwierdzona przez Prezesa URE
decyzją z dnia 16 sierpnia 2016 roku - DRR-4323-8(14)/2016/AKa1, dostępna na stronie
internetowej: https://www.psgaz.pl/iriesd oraz w jednostkach organizacyjnych PSG;
c) Oświadczenie - oświadczenie Uczestnika o przystąpieniu i spełnieniu warunków udziału
w Programie, stanowiące podstawę do udziału przez Uczestnika w Programie, stanowiące
Załącznik nr 2 do Regulaminu;
d) Sieć dystrybucyjna - sieć gazowa wysokich, średnich podwyższonych, średnich i niskich
ciśnień, z wyłączeniem gazociągów kopalnianych i bezpośrednich, za której ruch sieciowy
odpowiedzialne jest PSG;
e) Umowa kompleksowa – umowa zawierana ze sprzedawcą gazu ziemnego, stanowiąca
podstawę do poboru gazu ziemnego przez Uczestnika;
f) Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej - umowa określająca prawa i obowiązki stron
w procesie przyłączania do Sieci dystrybucyjnej, zawierana z PSG w trybie określonym w
IRiESD oraz obowiązujących przepisach prawa;
g) Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej – dokument wydawany przez PSG, na
zasadach określonych w IRiESD oraz obowiązujących przepisach prawa, określający
techniczne oraz ekonomiczne warunki przyłączenia.
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§ 2. Obszar i okres trwania Programu
1. Program jest dostępny dla Uczestników spełniających warunki określone w § 3, którzy w okresie
od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. rozpoczęli pobór gazu ziemnego
z sieci dystrybucyjnej PSG na terenie gmin wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
2. W ramach Programu zostanie udzielone dofinansowanie pięciu (5) Uczestnikom z każdej gminy
wskazanej w Załączniku nr 1 do Regulaminu, którzy rozpoczęli pobór gazu ziemnego w okresie
wskazanym w ust. 1.
3. W przypadku gdy w danej gminie, wymienionej w Załączniku nr 1 do Regulaminu, Organizator
pozytywnie zweryfikuje Oświadczenia pięciu (5) Uczestników, którzy rozpoczęli w niej pobór
gazu ziemnego w okresie wskazanym w ust. 1, Program w tej gminie ulega zakończeniu.
4. Program ulega zakończeniu w przypadku gdy w okresie jego trwania Organizator pozytywnie
zweryfikuje pięciu (5) Uczestników we wszystkich gminach wskazanych w Załączniku nr 1 do
Regulaminu, którzy rozpoczęli pobór gazu ziemnego w okresie wskazanym w ust. 1.
5. Niezależnie od okoliczności wskazanych w ust. 3 - 4, Program ulega zakończeniu z dniem
31 grudnia 2019 r.
1.

2.

3.

4.

§ 3. Warunki uczestnictwa w Programie
Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność
prawną, której zabudowana nieruchomość gruntowa wskazana w ust. 2 lit. a, zlokalizowana na
obszarze gminy wskazanej w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, przyłączana jest do sieci
dystrybucyjnej PSG, zgodnie z procedurą określoną w IRiESD oraz obowiązujących przepisach
prawa, która w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r. rozpoczęła pobór gazu
ziemnego z sieci dystrybucyjnej PSG w ilości nie większej niż 110 kWh/h.
Warunkiem uczestnictwa w Programie jest:
a) posiadanie przez Uczestnika tytułu prawnego do przyłączanej nieruchomości (np. tytułu
własności, współwłasności, użytkowania wieczystego lub innego tytułu prawnego do
korzystania z nieruchomości);
b) zawarcie przez Uczestnika z PSG umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej;
c) złożenie do PSG przez Uczestnika Oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 2 do
Regulaminu;
d) zawarcie przez Uczestnika umowy kompleksowej z wybranym przez Uczestnika sprzedawcą,
na podstawie której gaz ziemny będzie dostarczany do przyłączanej nieruchomości, a także
zamówienie przez tego sprzedawcę, na zasadach określonych w IRiESD, usług dystrybucji
gazu ziemnego w zakresie niezbędnym dla faktycznego rozpoczęcia poboru gazu ziemnego
przez Uczestnika;
e) rozpoczęcie poboru gazu ziemnego w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia
2019 r.;
f) pobór gazu ziemnego przez Uczestnika, zgodnie z przekazanym do PSG przez sprzedawcę
zamówieniem usług dystrybucji gazu ziemnego, w ilości nie większej niż 110 kWh/h;
g) potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych
osobowych Uczestnika, stanowiącą Załącznik nr 3 do Regulaminu.
Program nie obejmuje osób pobierających gaz ziemny z sieci dystrybucyjnej PSG i wnioskujących
o zwiększenie zapotrzebowania na moc przyłączeniową lub zmianę dotychczasowych warunków
i parametrów technicznych pracy urządzeń, instalacji lub sieci, a także osób, które rozpoczęły
pobór gazu ziemnego z sieci PSG przed dniem rozpoczęcia Programu.
Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.
§ 4. Zasady realizacji Programu
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1. Wysokość dofinansowania dla Uczestnika każdorazowo wynosi 1000 zł (tysiąc złotych) – płatne
jednorazowo.
2. Uczestnik zgłasza się do uczestnictwa w Programie poprzez złożenie do PSG wypełnionego
Oświadczenia osobiście lub korespondencyjnie. Adresy jednostek PSG wskazane są na stronie
internetowej www.psgaz.pl, zakładka „Kontakt_Dane teleadresowe”:
3. Uczestnik zgłasza się do uczestnictwa w Programie poprzez złożenie korespondencyjnie do
Fundacji PGNiG wypełnionego Oświadczenia.
4. PSG przekazuje Organizatorowi:
a) złożone przez Uczestnika Oświadczenie, wraz ze wskazaniem terminu złożenia kompletnego
Oświadczenia;
b) potwierdzenie zawarcia z Uczestnikiem umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej wraz
z informacją o terminie zawarcia tej umowy;
c) potwierdzenie rozpoczęcia poboru gazu ziemnego przez Uczestnika, wraz z informacją
o terminie rozpoczęcia takiego poboru;
d) informację o terminie wydania warunków przyłączenia na rzecz Uczestnika, o ile jest to
konieczne dla weryfikacji czy Uczestnikowi przysługuje prawo otrzymania wsparcia
finansowego.
5. O przydzieleniu dofinansowania decyduje data złożenia przez Uczestnika do PSG kompletnego
Oświadczenia. W przypadku złożenia Oświadczenia drogą korespondencyjną, decyduje data
wpływu kompletnego Oświadczenia do PSG lub Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 8.
6. W przypadku złożenia przez Uczestników z danej gminy do PSG większej ilości Oświadczeń aniżeli
wynika to z § 2 ust. 2, decyduje kolejność ich złożenia w PSG, ustalana przy zastosowaniu zasad
określonych w ust. 5 powyżej.
7. W przypadku złożenia przez Uczestników z danej gminy do PSG w tym samym terminie większej
ilości Oświadczeń aniżeli wynika to z § 2 ust. 2, o ile ma to wpływ na ustalenie Uczestnika
uprawnionego do otrzymania dofinansowania, decyduje:
a) wcześniejszy termin rozpoczęcia poboru gazu ziemnego przez Uczestnika, ustalony przez
PSG na podstawie terminu wskazanego przez sprzedawcę gazu ziemnego w trybie
określonym w IRiESD;
b) w przypadku takiego samego terminu rozpoczęcia poboru gazu ziemnego przez Uczestników
– wcześniejszy termin zawarcia przez Uczestnika z PSG umowy o przyłączenie do sieci
dystrybucyjnej;
c) w przypadku takiego samego terminu rozpoczęcia poboru gazu ziemnego oraz zawarcia
umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej – wcześniejszy termin wydania na rzecz
Uczestnika warunków przyłączenia;
d) w przypadku takiego samego terminu rozpoczęcia poboru gazu ziemnego, zawarcia umowy
o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oraz wydania warunków przyłączenia – decyduje
kolejność wpływu wniosków.
8. W przypadku gdy pomimo złożonego Oświadczenia, na skutek czynności weryfikacyjnych PSG,
okaże się, że wewnętrzna instalacja gazowa Uczestnika lub zamontowane urządzenia gazowe
Uczestnika nie są przygotowane do rozpoczęcia poboru gazu ziemnego, PSG zwraca
Oświadczenie Uczestnikowi. W takim przypadku Uczestnik ma prawo ponownego złożenia
Oświadczenia po prawidłowym przygotowaniem instalacji wewnętrznej oraz urządzeń gazowych
do poboru gazu ziemnego.
9. Organizator wypłaci Uczestnikowi dofinansowanie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia
pozytywnej weryfikacji złożonego przez niego Oświadczenia wraz z załącznikami, nie wcześniej
jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od potwierdzonego przez PSG dnia rozpoczęcia poboru
gazu ziemnego przez Uczestnika, na rachunek bankowy Uczestnika wskazanym w złożonym
Oświadczeniu.
10. Organizator odmawia wypłacenia dofinansowania w przypadku gdy:
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11.

12.

13.

14.

a) Program na terenie gminy został zakończony z uwagi na wcześniejsze złożenie przez co
najmniej 5 Uczestników z danej gminy Oświadczeń, które zostały pozytywnie
zweryfikowane;
b) Uczestnik nie spełnia wymogów określonych w § 3 Regulaminu;
c) Uczestnik złożył niepoprawnie wypełnione lub niekompletne Oświadczenie.
W przypadku gdy w związku z udziałem Uczestnika w Programie powstanie obowiązek zapłaty
przez Uczestnika podatku od darowizn, Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty tego podatku
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia oraz realizacji wszystkich obowiązków związanych
z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej oraz rozpoczęciem poboru gazu ziemnego, określonych
w obowiązujących przepisach prawa, IRiESD, warunkach przyłączenia do sieci dystrybucyjnej,
umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oraz umowie kompleksowej.
Organizator ani PSG nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie zaniechania wybranego przez
Uczestnika sprzedawcy gazu ziemnego, w tym za brak zamówienia usług dystrybucji przez tego
sprzedawcę, bądź wskazanie przez sprzedawcę terminu rozpoczęcia dostaw innego aniżeli
wynikający z umowy kompleksowej zawartej przez Uczestnika ze sprzedawcą.
Organizator ani PSG nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niezależne od nich opóźnienia
w przekazaniu PSG Oświadczenia złożonego przez Uczestnika drogą korespondencyjną.

§ 5. Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Programu, Uczestnicy winni zgłaszać
na piśmie na adres Organizatora: Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, ul. Marcina
Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis
i uzasadnienie reklamacji.
3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
4. Organizator pisemnie poinformuje reklamującego o zajętym stanowisku.
5. Niniejsze postępowanie reklamacyjne nie wyklucza dochodzenia ewentualnych roszczeń przez
Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
§ 6. Ochrona danych osobowych
1. Informacje dotyczące procesu przetwarzania danych osobowych Uczestnika zawarte są w
klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 3 do Regulaminu.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu realizacji Programu
jest Organizator.
3. Organizator będzie pozyskiwał od PSG dane osobowe Uczestnika w zakresie obejmującym:
a) potwierdzenie zawarcia z Uczestnikiem umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej wraz
z informacją o terminie zawarcia tej umowy;
b) potwierdzenie rozpoczęcia poboru gazu ziemnego przez Uczestnika, wraz z informacją
o terminie rozpoczęcia takiego poboru, numerze i dacie karty montażu gazomierza;
informację o terminie wydania warunków przyłączenia na rzecz Uczestnika, o ile jest to konieczne dla
weryfikacji czy Uczestnikowi przysługuje prawo otrzymania wsparcia finansowego.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Regulamin
Programu
dostępny
jest
na
stronie
internetowej
Organizatora
www.fundacja.pgnig.pl oraz PSG www.psgaz.pl oraz w jednostkach organizacyjnych PSG,
których adresy są zamieszczone na stronie internetowej www.psgaz.pl zakładka „Kontakt_Dane
teleadresowe”.
2. W sprawie uzyskania dodatkowych informacji dotyczących Programu można skontaktować się
z konsultantem pod nr telefonu (32) 772 36 27.
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3. Jakiekolwiek uprawnienia z Programu nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę
trzecią bez zgody Organizatora wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia
Taryfy PSG, IRiESD oraz obowiązujące przepisy prawa.
5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym
zmiany w Regulaminie nie dotyczą Uczestników, którzy przed dniem ich wprowadzenia złożyli
Oświadczenia. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione w miejscach publikacji
niniejszego Regulaminu.

Załączniki:
1. Lista Gmin, o których mowa w § 1 ust. 4 lit a) Regulaminu;
2. Formularz oświadczenia o przystąpieniu i spełnieniu warunków uczestnictwa w Programie;
3. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Uczestników Programu „ZOSTAŃ
AMBASADOREM EKOLOGICZNEJ ENERGII”.

